
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

Identificació de la sessió
Núm.: 16/2016
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 28 de setembre de 2016
Horari: de 11.30 a 13.05 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Jaume Tomàs Oliver, batle president
 Gregorio Estarellas Mas, Jaime J.  Oliver  Vallès,  Lucía Escribano Alés,  Bartolomé

Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet i Maria Barceló Calviño, per MÉS

per Mallorca - APIB
 Bernardino Vives Cardona i Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
 Joan  C.  Jaume  Mulet,  Antònia  Suñer  Olea,  Cristina  Calafat  Ferretjans,  Antonio

Campos  Cànaves,  Joan  Barros  Oliver,  Sandra  Villamarín  Rodríguez,  Eric  Jareño
Cifuentes i M. Francisca Lascolas Rosselló, pel Partit Popular

 Juan Ramón Martín Cañas, per Sí Es Pot Llucmajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari. 

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
La sessió comença amb l’examen dels esborranys de les actes de les sessions anteriors,
realitzades el dia 3 d’agost de 2016, amb caràcter ordinari, i el dia 24 d’agost de 2016,
amb caràcter extraordinari, i atès que no s’hi fa cap objecció, s’aproven per assentiment de
tots els presents.

PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA 
La presidència dóna compte de les resolucions de la Batlia del dia 15 de juliol al dia 13 de
setembre (del núm. 2016001770 al 2016002249). 

El  Sr.  Joan C.  Jaume Mulet  comenta  que  amb el  Decret  1830/2016,  de  21  de juliol,
s’aprova una despesa de 4.961 € per contractar un estudi esportiu per al  municipi  de
Llucmajor, i demana si ja s’ha fet i  si  hi  poden tenir  accés. El Sr. Bartolomé Tugores,
regidor  d’Esports,  contesta  que,  a  causa  de  la  manca  d’un  tècnic  esportiu  en  aquest
Ajuntament,  varen encarregar un estudi tècnic per definir la situació actual,  tant en el
model esportiu com en les instal·lacions. També han redactat models de convenis amb els
clubs que utilitzen les instal·lacions esportives, un assessorament respecte al model de
gestió de les piscines, així com la resta de les instal·lacions esportives, etc. I quan l’estudi
estigui finalitzat el passarà a tota la corporació. 

El Sr. Juan Ramón Martín s’interessa pel Decret 82/2016, referent a la finca pública de Cas
Rossos, al polígon de Son Noguera, i demana si es pot visitar. El batle contesta que la finca
és de propietat municipal, està oberta i es pot visitar, però simplement hi ha les cases.
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Tenen previst en un futur fer qualque actuació, sobretot a les cases, per poder aprofitar
més aquestes infraestructures.

Una vegada acabades les intervencions,  la Corporació es dóna per assabentada de les
resolucions de Batlia.

Tot seguit el batle, fent ús de la facultat prevista l’article 91.3 del ROF, altera l’ordre del
dia per tractar els punts 5 i 6, ja que, en cas que prosperin s’ha de trametre una publicació
al BOIB, i ha de ser abans de les 12. 

APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA A LLEMSA
Seguidament es veu l’expedient relatiu a l’aportació extraordinària a LLEMSA per atendre
despeses concretes, i el Sr. Bernadí Vives (PI), explica breument el punt en qüestió. 

Vist  que el  procés de liquidació i  tancament  de l'Empresa Municipal  Llemsa SAU,  s'ha
dilatat en el temps un període major del previst, atès que en el punt anterior s’ha acordat
la dissolució de LLEMSA amb efectes de dia 30 de setembre de 2016, i atès que s'han
produït una sèrie de despeses de difícil o impossible quantificació derivades de sentències i
resolució de conciliacions laborals diverses.

Amb data 22 de setembre, mitjançant Decret de Batlia núm. 2016002355, es va procedir,
mitjançant una modificació pressupostària en la modalitat de transferència de crèdit,  a
dotar  la  partida  0130-150-44900  -  TREBALLS  MANTENIMENT  EMPRESA  PÚBLICA  en
128.406,30 €, amb la finalitat de fer front a aquestes despeses ocasionades en aquests
processos finals.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 23 de setembre, i una
vegada vist el dictamen s’obre un torn d’intervencions amb el Sr. Joan Jaume (PP), que
comenta  que,  com  ja  varen  manifestar  al  Consell  d’Administració  de  Llemsa  com  a
observadors, el seu grup donarà suport tant a aquest punt com al punt 6, ja que troben
que s’ha arribat a un bon acord, perquè d’aquesta manera s’assegura en moment que les
piscines de s’Arenal continuïn obertes després d’haver passat per un període de crisi que
ha estat deficitari.

El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), comenta que, com ha dit el Sr. Vives, és un acord favorable
en què els tècnics de la casa han fet molta feina, però no està d’acord amb el que diu el
Sr.  Jaume, ja que des del moment que es varen crear les piscines,  quan no hi  havia
aquesta  crisi,  sempre  varen  ser  deficitàries,  en  cap  moment  donaren  un  rendiment
sostenible per dur una continuïtat. De fet aquest equip de govern volia presentar un nou
model de gestió per intentar reduir una mica el cost.

El  Sr.  Guillermo Roig (ASI),  comenta que,  com ja va dir  al  Consell  d’Administració de
Llemsa com a observador, tot el que sigui en benefici pel poble és ben rebut, véngui del
partit que sigui.

Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta l’acord següent:
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Únic.  Aprovar una aportació extraordinària  de 128.406,30  € a Llemsa Empresa
Municipal  de  Serveis  amb  càrrec  a  la  partida  0130-150-44900  del  vigent  pressupost
municipal per 2016. 128.406,30 €.” 

TRANSFERÈNCIA  DE  CRÈDIT  PER  A  L’EXPLOTACIÓ  DE  LES  PISCINES  DE
S’ARENAL
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la transferència de crèdit per al règim transitori de
l’explotació de les piscines de s’Arenal, i el Sr. Bernadí Vives (PI) dóna una breu explicació
del tema. 

ANTECEDENTS:
En  data  25  de  gener  de  2010,  es  va  adjudicar  i  aprovar  per  acord  del  Consell
d'Administració de LLEMSA el contracte amb l’empresa GESPORT BALEAR SL, per  a la
gestió interessada de les piscines del CME de l'Arenal de Llucmajor.

Una vegada aconseguida la transacció entre Gesport Balear SL i Llemsa, en el procediment
ordinari núm. 913/2015 seguit en el Jutjat de primera instància núm. 17, pel qual queda
resolt de mutu acord el contracte amb efectes 1 d'octubre de 2016, i entre les condicions
pactades  s'estableix  que  LLEMSA  aboni  a  GESPORT  la  quantitat  de  291.824,38  €  en
concepte de principal pendent i  5.099,58€ en concepte d'interessos, quantitats úniques
degudes a 30 de setembre de 2016.

A  més  el  punt  novè  de l'acord  fa  referència  a  la  previsió  que  LLEMSA en breu sigui
extingida i liquidada, i que l’Ajuntament de Llucmajor se subrogarà en tots els seus drets i
obligacions.

Vist, a més, que al Pressupost de 2016 no existeix consignació adequada o suficient en la
partida 0800-340-2279900 - TREBALLS ALTRES EMPRESES SERVEIS ESPORTIUS, per fer
front als 291.824,38 €, i d'acord amb el que es disposa en l’art. 179 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals RD Legislatiu 2/2004 i en l'art. 40 del RD 500/1990,
l'aprovació  d'expedients  de  transferència  de  crèdits  que  es  realitzin  entre  partides
pressupostàries  que pertanyin  a  diferents  àrees de despesa correspondrà al  Ple  de la
corporació.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 23 de setembre. Una
vegada  vist  el  dictamen  i  a  la  vista  dels  antecedents,  després  de  les  intervencions
realitzades dins el punt anterior, però fent referència també a aquest punt, se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Únic. Modificar el pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2016, en la
modalitat de transferència de crèdit en les següents partides i imports:

MINORACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
PARTIDA                                     DESCRIPCIÓ                                                                               IMPORT
0120-132-6220000 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIOS SEGURETAT 5.000,00 €
0120-134-6240000 ELEMENTS DE TRANSPOR PROTECCIÓ CIVIL 9.800,35 €
0120-150-6220000 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIOS URB. I ARQUIT. 5.000,00 €
0120-150-6250000 MOBILIARI I ESTRIS URBANISME I ARQUITECTURA 3.000,00 €
0120-313-6220000 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. ACCIONS PUB. SALUT 10.000,00 €
0120-334-6220000 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS CULTURA 23.075,08 €
0120-340-6220000 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. SERVEIS EPORTIUS 68.772,46 €
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0120-920-6220000 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ADMÓ.GRAL. 67.979,57 €
0120-924-6220000 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. PART. CIUTADANA 99.196,92 €

                                                     TOTAL: 291.824,38 €
INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
PARTIDA                                     DESCRIPCIÓ                                                                                IMPORT
0800.340.2279900 TREBALLS ALTRES EMPRESES SERVEIS EPORTUS 291.824,38 €”
   
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS
A continuació es veu l’expedient relatiu a les despeses que a continuació es detallen i que
corresponen  a  exercicis  anteriors,  o  bé  a  despeses  que  no  es  poden  aplicar
pressupostàriament a l’exercici 2016. 

Vistes  les  indicacions  del  Departament  d’Intervenció,  relatives  a  la  necessitat  d’un
reconeixement  extrajudicial  dels  esmentats  crèdits  per  a  la  seva  efectiva  aplicació  al
Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2016, i atès que no hi ha intervencions quant al
fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació i amb 20 vots a favor (PSOE, MÉS, PI,
SSPLL, PP) i 1 abstenció (ASI) per majoria s’aproven les factures extrajudicials d’acord amb
el detall següent: 

TERCER                                                  N. FRA.      DATA FRA.      DESCRIPCIÓ                                                        IMPORT TOTAL
GEGANTERS DE LLUCMAJOR 18 30/06/2016 5 SORTIDES GEGANTS 2015 3.585,00 €
MCPL 433 04/07/2016 210 BOTELLES AIGUA. PLENARIS DE 7/15 A 4/16 210,00 €
ASG P000412/2015 27/10/2015 PRODUCTES BENEFICÈNCIA 16,23 €

P00042/2015 18/12/2015 PRODUCTES BENEFICÈNCIA 18,61 €
TOTAL GENERAL EUROS 3.829,84 €

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DISSOLUCIÓ DE LLEMSA 
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la dissolució definitiva de Llemsa i la subrogació de
l’Ajuntament  de Llucmajor  en els drets,  els  deures i  les obligacions de la  societat  i  la
proposta que diu el següent:

1.- Vist que aquesta Batlia va ordenar la incoació d'expedient per procedir a la dissolució
de la societat mercantil de capital íntegrament municipal denominada Llucmajor Empresa
Municipal  de  Serveis,  SA,  d'ara  endavant  Llemsa,  per  incórrer  en  causa  de  dissolució
prevista en la Disposició addicional 9a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del règim local, d'ara endavant LBRL, en la seva versió donada per la Llei 27/2013,
de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de  l'Administració  local,  d'ara
endavant LRSAL, la  qual  obliga a dissoldre aquelles societats mercantils  locals  que no
hagin pogut corregir la seva situació de desequilibri  financer dins dels terminis que es
confereixen en la referida disposició.

2. Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la seva condició de Junta General de Llemsa, el 4 de
juliol  de 2016,  en sessió extraordinària  i  universal,  ha acordat  la  dissolució de Llemsa
mitjançant la cessió global de tot el seu actiu i passiu a favor del seu soci únic, l'Excm.
Ajuntament de Llucmajor, així com l'aprovació del Projecte de Cessió Global.

3.  Vist  que,  de  conformitat  amb  l'article  87.2  de  la  Llei  3/2009,  de  3  d'abril,  de
modificacions  estructurals  de  les  societats  mercantils,  d'ara  endavant  LMESM,  es  va
publicar aquest acord de cessió global en el BORME núm. 138, de dia 20 de juliol, i en el
Diario de Mallorca de dia 19 de juliol  de 2016, diari  de gran circulació a Balears, fent
constar expressament el dret que assisteix els socis i creditors a obtenir gratuïtament el
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text íntegre de l'acord de cessió global de l'actiu i del passiu, així com el dret que assisteix
els creditors de LLEMSA i de l'Ajuntament de Llucmajor a oposar-se a la cessió global en el
termini d'un mes a comptar des de la data de publicació de l'últim anunci de l'acord de
cessió global, sense que s'hagi produït cap tipus d'al·legació sobre aquest tema.

4. Vist que l'entitat instrumental LLEMSA és una societat mercantil amb capital social de
titularitat pública creada a l'empara del que preveu l'article 85.2 de la LBRL, per a la gestió
directa de les funcions i les prestacions que són pròpies de l'Ajuntament de Llucmajor.
Concretament, i segons es preveu en l'article 3 dels Estatuts de LLEMSA, aprovats per
Acord plenari de dia 28 de febrer de 2002, constitueix l'objecte social de LLEMSA, a títol
enunciatiu i no limitatiu, la gestió dels següents serveis municipals: neteja viària, medi
ambient, subministrament i proveïment d'aigües, gestió de residus sòlids, gestió d'aigües
residuals,  manteniment,  enllumenat  públic,  serveis  d'emergència  no policial  i  qualsevol
altre  servei  que  l'Ajuntament  li  encomani,  així  com gestionar  tot  tipus  d'instruments  i
tràmits,  necessaris  i/o  convenients  per  a  les  actuacions  municipals  i  econòmiques  del
terme municipal de Llucmajor.

5.  Atès  que  la  decisió  de  dissoldre  una  societat  mercantil  local  porta  aparellada  la
tramitació d'un expedient administratiu amb caràcter previ a la tramitació mercantil, el Ple
de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 8 de juliol de 2016, es va pronunciar
sobre la continuïtat i la forma de prestació del servei públic en aplicació de l'article 85
LBRL, en la seva redacció donada per la LRSAL, en relació amb l'article 22.2.f), de la LBRL,
acordant per unanimitat  l'aprovació inicial  del canvi en la forma de gestió dels serveis
públics encomanats a la societat mercantil  local  que es dissol,  passant-los a gestionar
directament la pròpia entitat local, així com sotmetre l'expedient a exposició pública durant
el termini d'un mes a explicar des del corresponent anunci en el BOIB.

6. Vist que l'acord d'aprovació inicial del canvi en la forma de gestió dels serveis públics
encomanats a la societat mercantil local s'ha sotmès a exposició pública (BOIB núm. 95 de
dia 28 de juliol de 2016) sense que s'han produït al·legacions sobre aquest tema.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 23 de setembre, i  una
vegada vist el dictamen s’obre un torn d’intervencions amb el Sr. Bernadí Vives (PI), que
explica breument el procés d’aquesta gestió, que no ha estat gens fàcil i que ha duit molta
feina.  També vol  agrair  a totes les parts,  tant  polítiques com tècniques,  i  als  comitès
d’empresa la seva col·laboració i poder dur a bon terme aquesta gestió, i sobretot en el
tema de llocs de feina del personal, que era el més importat. Vol donar l’enhorabona al Sr.
Oliver per la seva feina en aquest tema, ja que ha estat vital per dur-lo endavant. Comenta
que vol fer especial referència a dos funcionaris del departament de RRHH que han fet una
excepcional feina i dedicat un plus important de la seva tasca en aquest assumpte, que
són el Sr. A.B. i la Sra. A.T.

El Sr. Joan Jaume (PP) diu que aquest tema ja es va aprovar a un ple anterior i que avui
es fa l’aprovació definitiva, en conseqüència el seu partit ja es va manifestar a favor, atès
que el tancament de Llemsa era una imposició del Ministeri d’Economia. Els dos principals
objectius s’han complit, és a dir, mantenir els serveis prestat per l’empresa pública i que
tot el personal quedàs assegurat amb el traspàs de Llemsa a l’Ajuntament. També felicita
els serveis tècnics per la seva feina.
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El Sr. Jaume Oliver (PSOE) agraeix el suport de l’oposició perquè des del primer moment
ha cooperat en tot el necessari, i recalca explícitament la feina feta pels tècnics de la Casa
i els dos auxiliars administratius esmentats pel Sr. Vives, que han fet feina els horabaixes,
diumenges i festius. També diu que l’Ajuntament de Llucmajor possiblement ha obert camí
a l’hora de recuperar aquesta competència, ja que probablement serà assumida per altres
ajuntaments, i creu que entre tots s’ha fet molt bona feina i amb un temps molt ajustat.

El Sr. Juan Ramon Martín (SSPLL) diu que el seu grup està a favor d’aquesta proposta,
sobretot pel fet que tot el personal ha mantingut el seu lloc de feina.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que està a favor d’aquesta proposta i que sempre que sigui
en benefici dels ciutadans poden comptar amb ells.

Una vegada finalitzades les intervencions se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per
unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar  definitivament  la  dissolució  de la  societat  mercantil  de capital
íntegrament municipal denominada Llucmajor Empresa Municipal de Serveis, SAU, CIF A-
57136467, mitjançant la cessió global de tots els seus actius i passius a favor del seu soci
únic, l’Ajuntament de Llucmajor, amb efectes a partir de l'1 d'octubre de 2016.

Segon. Aprovar  la  subrogació  cap  a  l'Ajuntament  de  Llucmajor  dels  drets,  els
deures  i  les  obligacions  que  es  derivin  de  la  societat  mercantil  de  titularitat  pública
Llucmajor Empresa Municipal de Serveis, SAU, amb efectes a partir de l'1 d'octubre de
2016, conforme s'estipula en el Projecte de Cessió Global d'Actius i Passius aprovat el 4 de
juliol de 2016 pel Ple de l’Ajuntament, en la seva condició de Junta General de Llemsa.

Tercer. Aprovar definitivament, amb efectes a partir de l'1 d'octubre de 2016, el
canvi en la forma de gestió dels serveis públics i revocar totes les encomanes de gestió
efectuades a favor de la societat mercantil local que es dissol, les quals passaran a ser
gestionades directament per la mateixa entitat local.

Quart. Acordar, amb efectes a partir de l'1 d'octubre de 2016, la reversió cap a
l'Ajuntament  de  Llucmajor  del  següent  personal  laboral  que,  mitjançant  acord  de
l'Ajuntament  Ple  de  dia  24  d'abril  de  2003,  va  ser  traspassat  a  Llucmajor  Empresa
Municipal de Serveis SAU:

La  referida  reversió  dels  treballadors  es  durà  a  efecte  en  els  termes  i  les  condicions
acordats pel Ple de l’Ajuntament de dia 24 d'abril de 2003, i que van ser les següents:
“  1. Personal que actualment està fix a l'Ajuntament:

- Antiguitat: Reconeixement de l'antiguitat actual a l'Ajuntament.
- Categoria: Es reconeixerà la categoria laboral actual a l'Ajuntament.
- En cas de dissolució de l'Empresa, els treballadors fixos tornaran a l'Ajuntament amb les

mateixes condicions que tenien al moment del seu traspàs, sense cap minvament econòmic.
2. Personal interí a l'Ajuntament:

- Si el treballador porta més de tres anys com a interí a l'Ajuntament, se’l considerarà fix en
l'empresa. Si per causes de dissolució de l'empresa és de nou traspassat a l'Ajuntament,
mantindrà el seu caràcter interí.

- Si el treballador porta menys de tres anys com a interí a l'Ajuntament, se’l mantindrà com a
interí en l'empresa. Per adquirir la condició de fix en l'empresa, haurà de ser mitjançant
criteris que al seu moment s'articulin en aquesta empresa. Si per causes de dissolució de
l'empresa és de nou traspassat a l'Ajuntament, mantindrà el seu caràcter interí.
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- Categoria: es reconeixerà la categoria laboral actual a l'Ajuntament. Aquesta categoria es
mantindrà  de  forma  provisional  fins  que  es  reguli  definitivament  pel  mateix  comitè
d'empresa de Llucmajor Empresa Municipal, SA.”

Cinquè. Aprovar, amb efectes a partir de l'1 d'octubre de 2016, la subrogació a
favor de l'Ajuntament de Llucmajor, del següent personal laboral que actualment presta
serveis a Llucmajor Empresa Municipal de Serveis SAU:

Els referits treballadors, els quals accedeixen voluntàriament a integrar-se en la plantilla de
l'Ajuntament de Llucmajor, passaran a exercir les funcions de la seva categoria laboral
actual en LLEMSA. Així mateix, tots els treballadors accepten voluntàriament reconvertir el
seu contracte com a personal laboral indefinit “no fix”, a excepció dels treballadors amb un
contracte  de  naturalesa  temporal,  que  continuaran  amb  el  seu  contracte  de  caràcter
temporal fins la data de terminació d’aquest acordat en LLEMSA.

La seva antiguitat es computarà des que es va produir la seva contractació en LLEMSA, i
seran  enquadrats  i  retribuïts  en la  mateixa  quantia  que els  treballadors  que  tenen la
mateixa  categoria  professional,  conforme  el  Conveni  col·lectiu  del  personal  laboral  de
l'Ajuntament de Llucmajor (BOIB núm. 162 de 27 d'octubre de 2005).

Sisè.  Elevar el present acord a escriptura pública a l'efecte de poder dur a terme
la cancel·lació registral de Llucmajor Empresa Municipal de Serveis SAU.

DETERMINACIÓ D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  relatiu  a  la  determinació  d’inversions  financerament
sostenibles per a la seva inclusió en el Pla especial del Consell de Mallorca per als anys
2016-2017, i el batle fa una breu explicació de l’assumpte. 

Vist l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 14 de juliol de 2016 publicat en el BOIB
d’11 d’agost de 2016, mitjançant el qual s’aprova el Pla especial d’inversions financerament
sostenibles pels anys 2016 i 2017.

Vist que l’Ajuntament de Llucmajor ha presentat els següents projectes, a l’efecte que
siguin objecte d’ajuda dins el marc del Pla especial d’inversions financerament sostenibles
per als anys 2016 i 2017:
- Projecte de millora i  eixamplament  de camins en el terme municipal  de Llucmajor

(143.734,42 € iva inclòs)
- Projecte  per  a  l’estalvi  energètic  i  la  implantació  d’energies  renovables  a  les

instal·lacions esportives de s’Arenal i LLucmajor (671.114,50 € iva inclòs)
- Projecte d’accessibilitat i compliment del Decret 60/2008 de l’escoleta Fada Morgana

de Llucmajor (152.812,28 € iva inclòs)

Vist que l’apartat 4 de l’esmentat Acord, en relació amb els beneficiaris, estableix “que en
el cas de no complir el que es preveu a la disposició addicional sisena de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, la inversió no pot comportar despeses de manteniment i així ha de
quedar  acreditat  en el  Pla  econòmic  financer  convenientment  aprovat.  En aquest  cas,
conformement al criteri de la SG d’Estudis i Finançament de les EELL, la norma pot aplicar-
se en el sentit que la inversió no ha de generar un increment de les despeses en béns
corrents i de serveis del pressupost general de l’entitat local, és a dir, si la inversió du
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aparellades despeses de manteniment però aquestes es redueixen respecte a les despeses
en béns corrents i de serveis del pressupost general de l’entitat local, és a dir, si la inversió
du aparellades despeses de manteniment  però  aquestes  es  redueixen respecte  de les
despeses vigents com a conseqüència de la inversió que es persegueix dur a terme, es
podria donar per complit el requisit fixat a la disposició addicional sisena esmentada.”

Vist  que de la  liquidació del pressupost municipal  de l’exercici  2015, tal  com estableix
l’informe de la intervenció municipal núm. II- A-2016-035, es dedueix que es compleix
l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  en  els  termes  establerts  en  la  LOEPSF,  però
s’incomplia  l’objectiu  de  la  regla  de  la  despesa.  Aquest  fet  va  suposar  la  necessària
formulació d’un pla econòmic financer que permetés complir  la regla de la despesa de
conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23 de la LOEPSF, que es va aprovar en
sessió de Ple de 24 d’agost de 2016 i  es va publicar en el BOIB núm. 115 de 10 de
setembre de 2016.

Vist  que  l’Ajuntament  de  Llucmajor  incompleix  el  requisit  que  estableix  la  legislació
reguladora de les hisendes locals en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament
83,45 %, a data de 31 d’agost, previst en la disposició addicional sisena de la Llei orgànica
2/2012.

Vist l’informe de l’enginyer municipal, en el qual s’estableix que es produeix un estalvi amb
el projecte d l’estalvi energètic i la implantació d’energies renovables a les instal·lacions
esportives de s’Arenal i Llucmajor anual de 58.519,40 €, i es compleix el requisit assenyalat
en l’apartat quart de l’acord del Consell de Mallorca.

Vist l’informe de l’enginyer municipal i de l’arquitecte municipal en relació amb el Projecte
d’ampliació  i  millora  de  camins  en  el  terme  municipal  de  Llucmajor  i  el  Projecte
d’accessibilitat i compliment del Decret 60/2008 de l’escoleta Fada Morgana de Llucmajor,
que no suposen increment de la despesa en béns corrents i de serveis, i que es compleix
el requisit assenyalat en l’apartat quart de l’acord del Consell de Mallorca.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 23 de setembre. Una
vegada vist el dictamen, la interventora hi introdueix una esmena dient que avui ha rebut
un correu del departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca pel qual s’ha de
separar el que és el projecte d’obra del que és la inversió, i en el cas del projecte per
l’estalvi, nosaltres havíem inclòs dins l’acord el que era la proposta tot conjunt, projecte i
direcció d’obres. L’import és el mateix però s’haurien de separar les partides d’inversió. 

El batle diu que en el cas que s’aprovi la proposta, es modificarà l’acord i es posarà de la
manera sol·licitada pel Consell.

El  Sr.  Joan  Jaume  (PP)  demana  si  els  projectes  estan  fets  pels  tècnics  d’aquest
ajuntament.  El  batle contesta dient  que s’ha cercat una assessoria  externa pel  que fa
referència al de l’estalvi energètic, ja que no tenim tècnics qualificats per a aquests temes,
i en el cas de les obres sí que està gestionat pels tècnics de la casa.

El  Sr.  Jaume  diu  que  no  n’estaven  assabentats,  però  si  l’equip  de  govern  troba  que
aquestes obres són necessàries per al municipi el seu grup hi està totalment d’acord, però
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els hauria agradat saber més coses sobre aquests projectes per poder participar-hi tots
conjuntament, en benefici del municipi.

El batle contesta dient que la convocatòria va sortir el dia 11 d’agost i que es disposava de
dos mesos per fer els projectes, amb la dificultat que hi havia el mes d’agost enmig, quan
la majoria de gent està de vacances. Varen haver de fer tota la feina al setembre, però
trobaren que aquests projectes eren els adequats. Referent al tema de l’estalvi de l’aigua
afirma  que  tenen  constància  que  ha  de  sortir  una  altra  línia  de  subvencions  i  que
intentaran introduir l’estalvi dins aquests dos projectes. Si no hi ha res de nou, diu que els
informaran en temps i forma.

Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer.  Posar de manifest  en el  Pla econòmic financer  aprovat en data de 24
d’agost de 2016 que la inversió Projecte per a l’estalvi energètic i la implantació d’energies
renovables a les instal·lacions esportives de s’Arenal i LLucmajor (650.000 € IVA inclòs), i
els honoraris de redacció de projecte i la direcció d’obra (21.114,50 € IVA inclòs) presentat
al Pla especial d’inversions financerament sostenibles 2016-2017 del Consell de Mallorca
suposarà un estalvi de les despeses de manteniment anual de 58.519,40’€, d’acord
amb el criteri de la SG d’Estudis i Finançament de les Entitats Locals.

Segon.  Posar  de manifest  en el  Pla econòmic financer  aprovat  en data  de 24
d’agost de 2016 que la inversió:
- Projecte de millora i  eixamplament  de camins en el terme municipal  de Llucmajor

(143.734,42 € iva inclòs). 
- Projecte d’accessibilitat i compliment del Decret 60/2008 de l’escoleta Fada Morgana

de  Llucmajor  (152.812,28  €  iva  inclòs),  presentats  al  Pla  especial  d’inversions
financerament  sostenibles  2016-2017  del  Consell  de  Mallorca  no  comporten
despeses de manteniment, d’acord amb el criteri de la SG d’Estudis i Finançament
de les Entitats Locals. 

Tercer. Comunicar el present acord al Consell de Mallorca per el seu coneixement i
efectes.

PROPOSTA PRESENTADA PER SSPLL
Tot seguit el Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) llegeix la proposta de resolució presentada
pel seu grup, relativa a la presentació d’una llei de llibertat de consciència i religiosa i la
modificació d’altres lleis que afecten al Concordat amb la Santa Seu, que literalment diu el
següent.
“El dèficit que Espanya té i la caiguda de l'activitat econòmica és conseqüència d'una inadequada
gestió de les institucions públiques, de l'espoli desenvolupat pels mercats, els especuladors i els
bancs, de la permissivitat per a la circulació de diner negre i per l'enorme frau fiscal existent, tot
això recau, exclusivament, sobre les esquenes de la ciutadania, que pateix: un agònic atur, amb
l'augment de la pobresa, una perillosa retallada d'innombrables i bàsics drets socials, l'augment de
l'IRPF, al costat de la baixada unilateral dels salaris i l'augment de diversos impostos, inclòs l'Impost
de  Béns  Immobles  (IBI).  Que  el  RDL  20,  de  30.12.11,  de  mesures  urgents  en  matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, insta les corporacions locals
a una pujada de l'IBI d'entre el 4 i el 10 %. Aquesta irregular situació s'agreuja amb les exempcions
fiscals  de  què  gaudeixen  diverses  entitats,  especialment  l'església  catòlica  (que  és  la  major
posseïdora de béns immobles) i altres confessions. El frau fiscal i l'exempció d'impostos com el de
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l'IBI i  altre,  grava enormement les nostres arques municipals,  fet  que considerem enormement
injust.

El  problema  s'aguditza  quan  determinades  exempcions  fiscals  són  establertes  pel  mateix  Estat
espanyol sense necessitat  d'aprovar compensacions econòmiques als ajuntaments. Fent especial
menció a l'exempció d'impostos a l'Església catòlica respecte a l'Impost sobre Béns Immobles, IBI, i
l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, ICIO. Respecte a l'IBI i l'ICIO, i malgrat la greu
situació econòmica en què ens trobem, se segueix mantenint una exempció a favor de l'Església
catòlica sobre els béns patrimonials i les obres i construccions que realitza aquesta a tot l'Estat
espanyol, que té el seu efecte en la nostra comunitat i en la mateixa població.

A  més,  s'interpreta  que  aquesta  exempció  s'aplica  també  quan  els  béns  i  les  construccions,
instal·lacions o obres estan relacionades amb activitats alienes al culte i purament mercantils que,
encara que desenvolupades per ens dependents de l'Església catòlica, tenen per objectiu l'obtenció
d'ingressos, com per exemple inversions immobiliàries o explotacions comercials, que realitzen en
clara competència amb altres empreses privades o, fins i tot, públiques, que sí que estan subjectes
a l’impost i no gaudeixen de cap exempció. L'exempció de l'Impost de Construccions i Obres (ICIO)
no ve recollida expressament en Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, sinó que és per via de la interpretació que
realitza l'Ordre ministerial de 5 de juny de 2001, per la qual es concedeix tal exempció, segons la
qual: «la Santa Seu, la Conferència Episcopal, les Diòcesis, les Parròquies i altres circumscripcions,
les Ordres i Congregacions Religioses i els Instituts de Vida Consagrada i les seves províncies i les
seves cases, gaudeixen d'exempció total i permanent en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres.» 

Resulta per tant necessari, en un context de racionalitat de la despesa pública, que la ciutadania
sigui  conscient  del  cost  fiscal  que  suposa  per  als  ajuntaments  l'assumpció  de  determinades
polítiques fiscals imposades per la via de beneficis fiscals i que aquests, en tot cas, siguin objecte de
compensació. Aquesta situació,  denunciada al Parlament Europeu, ha estat criticada per la Unió
Europea forçant  que el  Govern  Central  iniciï  la modificació  de  l'ordre ministerial  que possibilita
aquesta exempció, per la qual cosa entenem que el Govern d'Espanya hauria de procedir a la revisió
dels acords amb la Santa Seu, vigents des de 1979, fent cas d'aquestes crítiques de la Comissió
Europea respecte als privilegis de finançament que atorga a l'Església catòlica.

Així  mateix,  el  Govern d'Espanya ha d'establir  un tractament  fiscal  de les diferents  confessions
religioses  igual  que  la  resta  d'institucions,  i  assegurar  el  pagament  d'impostos  en  igualtat  de
condicions. Per tot això sol·licitem el debat i la votació de les propostes següents:

1. Instar el Govern d'Espanya a presentar una llei de llibertat de consciència i religiosa que
determinarà modificacions, entre altres, de la Llei d'hisendes locals, de la Llei de mecenatge
i fundacions i una revisió dels acords del Regne d'Espanya amb la Santa Seu, vigents des de
1979.

2. Que s'insti el Parlament espanyol perquè es deroguin els acords de l'Estat espanyol amb la
Santa  Seu,  especialment  el  d'Afers  Econòmics,  ja  que  aquesta  entitat  religiosa  els
incompleix,  i  s’obligui  a  l'autofinançament de l'Església  catòlica,  com es preveu en dits
acords i conseqüentment a això s'elimini l'IRPF (impost de la renda) la casella d'assignació a
l'Església catòlica.

3. Donar trasllat dels acords al Govern de la nació, a tots els grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats  i  als grups parlamentaris  del  Parlament dels Illes Balears i  del  Consell  de
Mallorca.

4. Que s'informi del present ACORD i es PUBLIQUI en els mitjans de comunicació municipals.
(ràdio, premsa, xarxes socials municipals, etc.).

5. Instar el Govern Municipal a realitzar un cens municipal dels immobles rústics i urbans que
estan registrats a nom de l'Església catòlica i d'altres confessions religioses, amb l'objecte
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de procedir a l'actualització posterior del Padró de Béns Immobles per poder així girar l'IBI a
tots aquells béns immobles el destí no estigui vinculat al culte.”

L’assumpte es va veure a la Comissió d’Hisenda de 23 de setembre, i una vegada vist el
dictamen s’obre un torn d’intervencions amb el Sr. Joan Jaume (PP), que diu que el grup
municipal del Partit Popular no està d’acord amb aquesta proposta per molts de motius: un
d’ells és que no és una decisió d’aquest Ajuntament, i ara hi ha un govern en funcions i,
per tant, en aquests moments és una proposta extemporània. Per altra part, el decret al
qual es fa referència no exonera de l’IBI o l’ICIO només l’Església, sinó molta més gent. El
seu grup vol  reconèixer  la  labor  social  que fa  l’Església  catòlica,  perquè hi  ha  moltes
entitats com Càritas que també fan una gran labor social i utilitzen els seus edificis per a
aquesta tasca. Per tant, només per aquest argument el seu grup no pot estar d’acord amb
aquesta proposta.

El Sr. Gori  Estarellas (PSOE) diu que el seu partit  estaria d’acord amb el fet que tots
aquests edificis, no de culte, sinó els de l’Església pagassin o col·laborassin amb l’IBI. Però
dins la proposta també hi ha aspectes que sobren i no hi estan d’acord. Per tant, el Grup
Socialista proposa l’abstenció a aquesta moció, encara que en temes religiosos els seus
regidors tenen la llibertat de vot.

La Sra. Maria Barceló (MÉS) diu que el vot del seu grup serà favorable, ja que troben que
els acords de l’any 1979 estan un poc desfasats respecte a la actualitat i és necessària una
revisió dels  dits  acords.  Pensen també que la religió catòlica dins la societat actual té
privilegis damunt altres religions que actualment s’estan practicant i que es podria fer una
actualització del padró de béns immobles per poder girar l’IBI a tots aquells la destinació
dels quals no estigui vinculada al culte.

El Sr. Bernadí Vives (PI) diu que el seu grup s’abstindrà ja que no està d’acord en diverses
coses de la proposta. Moltes vegades no s’entén l’exposició de motius, i creu que no és
l’equip de govern el qui ha de decidir.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu grup votarà en contra d’aquesta proposta, ja que
no estan d’acord amb molts d’aspectes que hi consten i també troben que hi ha aspectes
que s’haurien d’actualitzar.

El Sr. Martín contesta que ja esperava el vot en contra del PP, i respecte al PSOE diu que
ells no troben que dins la proposta hi hagi cap obligació de fer votar una cosa o l’altra als
ciutadans. Agraeix el suport de MÉS en aquest punt, i diu que en el programa del PI hi ha
un punt que té relació amb aquesta proposta. Per acabar, contesta a ASI que quants més
ajuntaments recolzin aquesta proposta per instar el Govern de l’Estat, més força tindran.

Una vegada acabades les intervencions, se sotmet a votació el contingut de la proposta, i
amb 5 vots a favor (MÉS i SSPLL), 9 vots en contra (PP i ASI) i 7 abstencions (PSOE i PI)
per majoria es rebutja la proposta de resolució del Grup SSPLL. 

PROPOSTA PRESENTADA PER SSPLL
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Seguidament es veu la proposta presentada per SSPLL relativa a la publicació d’informació
de contractació municipal per afavorir la transparència, que textualment diu el següent:

«Prenent com a referència el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP), els contractes menors
es defineixen, en funció a la seva quantia, com aquells d'import inferior a 50.000 euros, quan es
tracti de contractes d'obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d'altres contractes, en ambdós casos
amb IVA  exclòs  (art.  138.3).  Es  caracteritzen  perquè  poden adjudicar  directament  a  qualsevol
prestador de servei amb capacitat d'obrar, cosa que permet a les administracions simplificar la seva
tramitació i millorar l'eficàcia.

Així  doncs,  podem afirmar  que la contractació  menor és un mecanisme que satisfà  necessitats
puntuals pròpies de la gestió pública. No obstant això, a causa de l'excepcionalitat que suposa als
principis de publicitat i concurrència que regeixen la contractació pública, la seva utilització s'ha de
fer amb el degut rigor i control per evitar un ús fraudulent.

En  l'actualitat,  la  no  obligatorietat  de  la  seva  publicitat  fa  que,  sobretot  en  administracions
municipals,  sigui  molt  difícil  tenir  un  registre  exacte  de  les  vegades  que  es  recorre  a  aquest
mecanisme.

En el  cas  de la  ciutat  de Madrid,  per  exemple,  se sap que el  passat  any 2015 el  nombre  de
contractes  menors  tramitat  superar  els  4.500  anuals.  No  obstant  això,  la  despesa  que  va
representar sobre el pressupost total destinat a la contractació pública va ser de només l’1,6%. A
més, la contractació menor a l'Ajuntament de Madrid va correspondre principalment a despeses de
molt  escassa  quantia:  en  el  passat  exercici,  el  75  % d'aquests  contractes  van correspondre  a
despeses inferiors a 3.000 euros.
La irregularitat  més corrent en aquests contractes és el  fraccionament,  tot  i  que el TRLCSP ho
prohibeix  expressament  a  l'article  86.2:  No  es  pot  fraccionar  un  contracte  amb  la  finalitat  de
disminuir-ne  la  quantia  i  eludir  així  els  requisits  de  publicitat  o  els  relatius  al  procediment
d'adjudicació que corresponguin. 

Recorrent a aquesta i altres trampes legals, aprofitant-se de les particularitats pròpies d'aquesta
modalitat, hem pogut comprovar com des de certs consistoris, vinculats a les principals trames de
corrupció de la nostra Comunitat, s'han efectuat contractacions i adjudicacions il·legals, que han
afavorit les empreses dels seus socis.

Institucions  com  el  Parlament  Europeu,  en  la  Resolució  del  25  d'octubre  de  2011,  sobre  la
modernització de la contractació pública, estableix que "la lluita contra la corrupció i el favoritisme
és un dels objectius de les directives" com a eina útil i necessària per lluitar contra el frau en la
contractació pública.

Per evitar aquest tipus de subterfugis i reforçar la transparència en la gestió del pressupost públic,
entenem fonamental que s'atorgui la màxima publicitat i informació sobre la concessió de contractes
inscrits sota aquesta modalitat. Som els primers interessats a fer llum sobre aquest procediment
legal, com a forma de garantir un ús adequat i millorar així una eina que resulta molt útil per a les
administracions públiques.

Basant-se l'anterior, el Grup Municipal de Sí Se Puede /Sí Es Pot Llucmajor, eleva a aquest Ple de
Llucmajor l’adopció del següent acord:

1r.  Que l'Ajuntament  de  Llucmajor  faci  pública  la  informació  amb una periodicitat  mensual.  Es
publicaran, en una secció específica de la pàgina web de l'Ajuntament,  tots  els contractes que
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s'hagin  adjudicat  sota  aquesta  modalitat,  incorporant  dins  de  la  informació  facilitada:  el  centre
gestor, el nombre d'expedient, l'objecte i tipus de contracte, l'import adjudicat, la data d'aprovació,
el servei prestat i l'empresa prestatària.
2n. Que l'Ajuntament de Llucmajor faciliti  també, en el cas dels contractes per obra, el termini
estimat per a la realització del servei.
3r.  Que  l'Ajuntament  de  Llucmajor  justifiqui  la  necessitat  del  servei  contractat  sota aquesta
modalitat.
4t. Que l'Ajuntament de Llucmajor proporcioni, com a mínim, tres pressupostos contrastats durant
la tramitació dels contractes menors d'import superior a 3.000 euros, per tal d'afavorir una major
eficiència i transparència en la despesa.»

L’assumpte es va veure en la Comissió d’Hisenda de 23 de setembre, i una vegada vist el
dictamen s’obre un torn d’intervencions amb el Sr. Joan Jaume (PP), que diu que el vot del
seu grup serà favorable amb una sèrie de distincions, ja que hi ha coses que es diuen a la
proposta que l’Ajuntament ja fa temps que fa. Comparteixen part de la proposta i estan
d’acord que es posi en marxa el portal de transparència, i saben que s’hi està fent feina, i
espera que aviat entri en funcionament.

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Antònia Suñer. 

El Sr. Gori Estarellas (PSOE) comenta que el seu partit està d’acord amb el contingut de la
proposta,  però  com ja  va  dir  el  secretari  en  la  comissió  informativa,  l’obligació  ja  ve
donada per la llei, i en aquests moments hi ha coses que es fan, i les que encara no es fan
és per falta de recursos, però es faran. Per això anuncia que el seu vot serà d’abstenció.

En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Antònia Suñer.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Serra (MÉS) comenta que el  seu partit  comparteix  l’interès per  la
transparència. Quan l’equip de govern actual va entrar a l’Ajuntament eren conscients de
la limitació de personal a l’àrea de Contractació, i quan es varen aprovar els pressupostos
es  va  dedicar  una  partida  per  a  un  programa  específic  per  reforçar  aquesta  feina  a
Contractació i  dins el  projecte estava previst donar transparència a tots els  contractes
menors. El procés per incorporar una persona ja s’ha duit a terme i creu que dilluns ja
començarà a fer feina. I en el tema dels tres pressupostos, sempre que sigui possible es
farà. Anuncia el vot favorable del seu grup. 

El  Sr.  Bernadí  Vives  (PI)  comenta que el  seu grup s’abstindrà,  ja  que la  proposta  es
refereix a una tasca que ja es duu a terme i de cada vegada els mitjans tècnics ajudaran a
fer-ho d’una manera més eficient. Quant a la presentació de tres pressupostos, és una
feina que no és sempre factible, però que no es posi en dubte la transparència d’aquest
Ajuntament. 

Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 14
vots a favor (MÉS, PP, SSPLL i ASI) i 7 abstencions (PSOE i PI) per majoria s’aprova la
proposta en els mateixos termes en què s’acaba de transcriure.

RESOLUCIONS DE RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS AMB OBJECCIONS
A continuació, en compliment del que preveu l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,

13



es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de les resolucions adoptades per al reconeixement
de diverses obligacions a les quals el Departament d’Intervenció ha formulat objeccions.
Aquestes resolucions són les següents:

Resolució Data Concepte
1634/2016 04/07/16 Factura fioles pedra

1704/2016 11/07/16 Factura aigua barrals maig 2016

1705/2016 11/07/16 Factura de productes alimentaris per a la Residència

1706/2016 11/07/16 Factures de productes alimentaris per a la Residència

1707/2016 11/07/16 Factura de productes alimentaris per a la Residència

1708/2016 11/07/16 Factures de productes alimentaris per a la Residència

1709/2016 11/07/16 Factures de productes alimentaris per a la Residència

1710/2016 11/07/16 Factura de productes alimentaris per a la Residència

1711/2016 19/05/16 Factura de productes alimentaris per a la Residència

1712/2016 11/07/16 Factura de productes alimentaris per a la Residència

1722/2016 11/07/16 Factura c/ Terral, 37B, centre sanitari

23/2016 11/07/16 Factures Endesa Energia C/ Pi 2 i C/ Galiota

1724/2016 11/07/16 Factura viatges bus residents abril 2016

1725/2016 11/07/16 Factures neteja escoletes, poliesportius i col·legis

1728/2016 11/07/16 Factures material oficina dependències ajuntament

1776/2016 15/07/16 Factures subministres local AAVV Es Puigderrós i planxes per AAVV 
Maioris

1777/2016 15/07/16 Factures material oficina dependències Ajuntament

1778/2016 15/07/16 Factures tasques neteja brossa i deixalles maig 2016

1779/2016 15/07/16 Factura lloguer dos locals c/ Fira, juliol 2016

1781/2016 15/07/16 Factura aliments varis residència

1782/2016 15/07/16 Factures aliments residència

1783/2016 15/07/16 Factura aliments varis residència
1784/2016 15/07/16 Factura productes alimentaris per la residència
1785/2016 15/07/16 Factures aliments varis per la residència
1786/2016 15/07/16 Factures aliments varis per la residència
1999/2016 11/08/16 Factura sopar a la fresca (sa música)
2003/2016 11/08/16 Factures tasques neteja, projecte sociolaboral, productes beneficència
2032/2016 19/08/16 Factura material d’oficina divers
2033/2016 19/08/16 Factures lloguer pàrquing c/ Constitució, 32
2034/2016 19/08/16 Factures neteja of. policia, maig, Aj Llucmajor serveis funeraris
2035/2016 19/08/16 Factures lloguer pàrquing c/ constitució, 34

DONAR COMPTE D’UN INFORME D’INTERVENCIÓ
Tot seguit es dóna compte de l’informe d’Intervenció de data 26/07/16, de compliment del
Pla d’ajust  del  segon trimestre de 2016,  en aplicació  de l’Ordre HAP/2105/2012,  i  els
membres de la Corporació es donen per assabentats.

DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 001713/2016
Seguidament es dóna compte del Decret núm. 001713 de tresoreria de data 11/07/16,
relatiu a la baixa i l’anul·lació dels drets reconeguts d’una sèrie de tributs de certs padrons
municipals, i atès que no hi ha objeccions, la Corporació es dóna per assabentada.

MODIFICACIÓ D’UNA ORDENANÇA REGULADORA 
Tot  seguit  es  veu l’expedient  relatiu  a la  modificació  de l’Ordenança reguladora de la
tinença i la protecció d’animals de companyia i potencialment perillosos al terme municipal
de Llucmajor, i la proposta que diu el següent:
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Antecedents de fet
1. L’Ajuntament  de Llucmajor  l’any  2012 va aprovar  l’Ordenança reguladora  de la

tinença i la protecció d’animals de companyia i potencialment perillosos al terme
municipal de Llucmajor. Aquesta Ordenança en el seu article 6 prohibeix alimentar
i/o  deixar  a  les  vies  i  espais  lliures  de concurrència  pública  qualsevol  tipus  de
menjar o beguda destinat a l’alimentació de cans, moixos, aus i altres animals. 

2. Per  altra  banda,  l’any  2011  es  va  signar  un  conveni  de  col·laboració  amb
l’Associació Animalista de Llucmajor i la Plataforma Balear per a la Defensa dels
Animals, l’objecte del qual és la realització de tasques encaminades a fer un control
ètic  de les colònies  felines  i  millorar  el  benestar  dels  animals  de companyia al
municipi. 

3. Per  dur  a  terme  l’objecte  de  dit  conveni  el  personal  voluntari  que  hi  treballa
necessita donar menjar als moixos a la via pública per guanyar-se la seva confiança
i poder-los capturar de cara a la seva posterior castració. 

Fonaments de dret
I. És  evident  que  la  raó  de  ser  de  la  prohibició  establerta  a  l’Ordenança  ha  de

preveure l’exempció respecte del personal voluntari que es dedica específicament a
les  tasques  de control  de les  colònies  felines,  ja  que en cas  contrari  entra  en
conflicte la tasca encomanada per l’Ajuntament a l’Associació per al control de les
colònies felines, i la tasca que per se correspon a la Policia Local, i que no és altra
que el control sobre el compliment de les ordenances municipals. 

II. D’acord amb l’article 22.2 d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, l’aprovació i la modificació de les ordenances és competència
del Ple, i s’ha de seguir la següent tramitació:

a. Aprovació inicial ple Ple
b. Exposició pública i audiència als interessats per un termini de 30 dies
c. Resolució de les al·legacions presentades, i en cas que no n’hi hagi l’acord

d’aprovació provisional s’entendrà definitiu. 

L’assumpte es va veure en la Comissió d’Urbanisme de 23 de setembre, i una vegada vist
el dictamen, s’obre un torn d’intervencions i el Sr. Joan Jaume (PP) explica que aquesta
Ordenança es va aprovar en el passat mandat, així com els convenis amb les associacions
animalistes, però creu que aquesta modificació és necessària i per això el seu vot serà
favorable.

Acabades les intervencions i a la vista dels antecedents i fonaments de dret, se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer. Modificar l’Ordenança reguladora de la tinença i la protecció d’animals de
companyia i potencialment perillosos al terme municipal de Llucmajor, en el sentit d’afegir,
a continuació del primer paràgraf de l’article 6, el paràgraf següent: 

«Queden eximides d’aquesta prohibició les persones autoritzades per l’Ajuntament i
degudament  identificades,  que  es  dediquin  al  control  de  colònies  felines  a  través
d’empreses o entitats amb les quals l’Ajuntament tengui concertat aquest servei. Aquestes
persones hauran d’anar identificades amb el corresponent carnet en el qual es reflecteixi el
seu nom i llinatges, la data de vigència del carnet i l’àmbit territorial o la zona d’actuació.»
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Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència als interessats per un
termini de 30 dies a l’objecte de presentar reclamacions i suggeriments. 

Tercer. Considerar definitivament aprovada la modificació en el cas que dins el
termini concedit no es presenti cap reclamació ni suggeriment. 

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Maria Barceló. 

DOTAR URBANITZACIONS DE XARXA DE CLAVEGUERAM 
A continuació el batle explica breument el motiu d’aquesta proposta dient que, segons la
disposició  transitòria  4a  de  la  Llei  de  2012,  s’han  acabat  les  pròrrogues  perquè  les
urbanitzacions sense clavegueram puguin rebre llicències d’obra o de primera ocupació si
no tenen aquesta xarxa de clavegueram. Després d’una sèrie de gestions tant  amb el
Consell Insular com amb els serveis jurídics municipals per poder seguir donant llicències
d’obra i que les urbanitzacions esmentades se segueixin desenvolupant normalment, es fa
aquesta  proposta  d’acord  per  iniciar  el  projecte  de  clavegueram  en  aquestes
urbanitzacions.

En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Maria Barceló. 

L’assumpte es va veure a la comissió d’Urbanisme de 23 de setembre, i una vegada vist el
dictamen comença un torn d’intervencions amb el Sr. Joan Jaume (PP), que diu que serà la
segona  vegada  que  aquest  consistori  aprova  dotar  de  clavegueram les  urbanitzacions
esmentades, atesa la urgència de dotar-les. Entén la complexitat de dur a terme unes
obres com aquestes per preservar un bé com és la cova, i sap que serà un projecte costós
per als  ciutadans d’aquestes  urbanitzacions.  També estan assabentats  de la  feina  que
l’equip de govern hi està fent i diu que poden comptar amb el suport del seu grup per
demanar les subvencions necessàries per poder dur a terme aquestes obres, ja que creuen
que és un projecte únic en totes les Illes Balears.

El batle explica que els darrers contactes amb la Conselleria de Medi Ambient poden ser
positius. Sap que ja es va intentar a l’anterior mandat, però ara hi ha una altra via que
seria presentar projectes conjunts amb la Conselleria per obtenir finançament europeu, i
diu que tenen un compromís de la directora general de Biodiversitat de tenir una reunió
amb el director dels Fons Europeus per presentar aquesta problemàtica i enfocar-ho des
de la perspectiva de la preservació de la cova. Si el Parlament Europeu així ho entén, tal
vegada ens podríem acollir a unes subvencions d’un 50 % del cost de l’obra.

Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta l’acord següent:

PRIMER.  L’Ajuntament  de  Llucmajor,  en  referència  al  que  indica  el  punt  1.d,
apartat i) de la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i
ús del sòl, en la redacció donada per la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears,
acorda manifestar el seu compromís de dotar de xarxa de clavegueram la zona del sòl urbà
denominada Cala Pi, Vallgornera i Es Pas -la delimitació planimètrica de la qual s’adjunta
com a annex a aquest document-, actualment mancada d’aquesta dotació urbanística.

SEGON. L’Ajuntament es compromet igualment a aprovar, abans que es compleixi
un  any  de  l’entrada  en  vigor  de  la  Llei  d’avaluació  ambiental  de  les  Illes  Balears,  el
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corresponent projecte de dotació de serveis dirigit a executar les obres de dotació de xarxa
de sanejament a la zona de sòl urbà esmentada anteriorment.

TERCER. Traslladar el present acord al Consell de Mallorca i a les altres institucions
procedents.

INSCRIPCIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ EN EL RMEC
Seguidament  es veu la  proposta d'acord relativa a la  inscripció d’una associació en el
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, que diu el següent: 

Antecedents de fet
1. En data 5 de juliol, el Sr. JSL, en representació de Club Petanca Villa Llucmajor, va

sol·licitar  la  inscripció  de l’esmentada entitat  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
Ciutadanes. 

2. Atès  que  es  varen  detectar  deficiències  en  la  documentació  presentada,  es  va
concedir  un  termini  per  esmenar-les,  durant  el  qual  es  va  aportar  nova
documentació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i

sectorials  dels  veïns  i  la  seva  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
Ciutadanes s’estableix  en l’article  232 i  següents  del  RD 2.568/1986,  de 28 de
novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim
jurídic  de les entitats locals  (ROF),  i  en els  articles  19 a 28 del  Reglament  de
Participació Ciutadana (RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor. 

II. L’entitat  Club  Petanca  Villa  Llucmajor  compleix  amb  els  requisits  d’inscripció
prevists en l’article 20 RPC, i en el termini concedit ha aportat la documentació
exigida en els articles 236.4 ROF i 21 RPC. 

III. L’article  22  RPC  atribueix  al  Ple  de  l’Ajuntament,  a  proposta  de  l’Àrea  de
Participació Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans i Participació
Ciutadana  de  23  de  setembre,  i  una  vegada  vist  el  dictamen  i  atès  que  no  hi  ha
intervencions,  se  sotmet  a  votació  el  fons  de  l’assumpte  i  per  unanimitat  s’adopta  el
següent acord: 

Primer. Inscriure  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats  Ciutadanes  l’entitat  Club
Petanca Villa Llucmajor, i assignar-li el número 176. 

Segon. Disposar la publicació a la web de l’Ajuntament de les dades generals de
l’entitat, en els termes previstos a l’article 27 del RPC. 

Tercer. Comunicar al representant de l’entitat l’obligació establerta en l’article 23 i
25 del RPC, i en l’art. 236.4 del ROF, en el sentit d’haver de comunicar a l’Ajuntament la
següent informació:

 Qualsevol canvi de les dades incloses en la documentació que ha servit de base per
a la present inscripció, en el termini dels trenta dies següents al de produir-se la
modificació.
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 Amb periodicitat anual, i abans del darrer dia del mes de febrer, una memòria de
les  activitats  i  els  esdeveniments  realitzats en el  transcurs  de l’any anterior,  el
nombre d’associats a data de 31 de desembre i  qualsevol altra modificació que
s’hagi pogut produir. 

 En el mes de gener de cada any, el pressupost anual i el programa d’activitats. 
Quart. Advertir  a  la  representant  de  l’entitat  que,  en  cas  d’incomplir  amb  les

obligacions establertes a l’apartat anterior, s’iniciarà el procediment per a la cancel·lació de
la inscripció de l’entitat en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ EN EL RMEC 
Tot seguit es veu es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’associació
Espirafoc en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i la proposta que diu el següent: 

Antecedents de fet
1. En data 27, es va comunicar al Sr. BPB, en representació de l’associació Espirafoc,

un termini per presentar la documentació exigida en el Reglament de Participació
Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 

2. Durant el termini concedit va demanar la baixa de l’entitat Espirafoc del Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes perquè l’entitat no existia des de feia 15 anys.

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i

sectorials  dels  veïns,  i  la  seva  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
Ciutadanes s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28
del (RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.

II. Concretament  l’article  25.2  RPC  estableix  que  la  falta  de  presentació  de  la
documentació  preceptiva,  un  cop  esgotat  el  termini  per  esmenar  deficiències,
determinarà  la  cancel·lació  de  la  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article
84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. 

III. L’article  22  RPC  atribueix  al  Ple  de  l’Ajuntament,  a  proposta  de  l’Àrea  de
Participació Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix
el mateix règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans i Participació
Ciutadana  de  23  de  setembre,  i  una  vegada  vist  el  dictamen  i  atès  que  no  hi  ha
intervencions  se  sotmet  a  votació  el  fons  de  l’assumpte  i  per  unanimitat  s’adopta  el
següent acord: 

Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat Espirafoc. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció. 

SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA TÈCNICA DE LA PEDRA EN SEC
Seguidament es veu l’escrit remès a aquest Ajuntament amb número de registre d’entrada
9298 de data 08/09/16, relatiu a l’acord plenari del Consell de Mallorca en sessió ordinària
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de 09/06/16, sobre el suport a la candidatura internacional de la Tècnica Constructiva
Tradicional de la Pedra en Sec com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat i la
proposta. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans i Participació
Ciutadana  de  23  de  setembre,  i  una  vegada  vist  el  dictamen  i  atès  que  no  hi  ha
intervencions  se  sotmet  a  votació  el  fons  de  l’assumpte  i  per  unanimitat  s’adopta  el
següent acord: 

Primer.  Donar suport  a la candidatura internacional  de la  Tècnica Constructiva
Tradicional  de  la  Pedra  en  Sec  com a  patrimoni  cultural  immaterial  de  la  humanitat
presentada a la UNESCO.

Segon. Notificar-ho al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca i a la
Direcció  General  de  Cultura  de  la  Conselleria  de  Transparència,  Cultura  i  Esports  del
Govern de les Illes Balears per tal de posar-ho en coneixement del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports als efectes oportuns.

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes, el Sr. Martín diu que dins aquest mandat el pacte de
govern va dur un punt que diu que permetran la informació municipal i que apostaran per
una administració electrònica. Sap que s’hi està fent feina però li agradaria saber quan
estarà llesta. També demana si  es fa servir  un concret  producte com a herbicida que
sembla  que  és  perillós  per  a  la  salut.  El  Sr.  Miquel  Àngel  Serra  li  contesta  que
comparteixen el que diu, ja que uns dels objectius d’aquest equip de govern és avançar en
l’administració electrònica i en la transparència. S’està fent feina en aquest aspecte, però
és un tema costós  en qüestió  de maquinària  i  programació,  i  no pot donar  una data
concreta però espera que dins el 2017 comenci a funcionar l’administració electrònica. 

El Sr. Bernadí Vives afegeix que són conscients que hi  ha un producte químic que és
bastant agressiu i optaren per canviar-lo per un de menys agressiu, però el resultat va ser
molt poc eficaç. També es varen fer unes proves amb una altra tècnica per a l’eliminació
d’herbes, a base d’aplicar aigua bullent, però encara s’han d’analitzar els resultats i els
costos.  També s’ha  de valorar  que no seria  necessària  la  qualificació  professional  per
aplicar pesticides.

El Sr. Guillermo Roig explica:
- Que ahir va presentar al Registre un escrit on sol·licita que el Ple d’avui acordi felicitar

públicament la Guàrdia Civil de Llucmajor per la detenció d'un jove de 24 anys, com a
presumpte  autor  d'un  delicte  continuat  de  danys  produït  després  de  nombroses
punxades en rodes de diferents vehicles d'aquest municipi. També demana que es faci
constar aquesta petició en l'acta del Ple i oficialment per escrit es comuniqui aquesta
felicitació a la Guàrdia Civil. 

- Demana si la persona contractada com a consultor tècnic de Turisme té un telèfon
propietat de l’Ajuntament.

- Demana per quin motiu no es fa la festa dels cavalls que es duia a terme per les fires
a la zona de les escoles.
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- Demana  al  batle  que  quan  passi  qualque  cosa  important  al  municipi  avisin  els
portaveus dels  grups municipals  personalment  i  que no se n’hagin  d’assabentar  a
través de la premsa, com ha passat darrerament.

- Demana si es podria controlar més l'accés de cans al parc de s'Arenal que hi ha devora
l'Ajuntament, ja que hi ha un cartell que en prohibeix l’entrada i hi ha nins jugant.

- Demana si és veritat que un empresari de Llucmajor ha ofert una nau per poder fer-hi
el PAC de Llucmajor.

- Demana per quin motiu en el programa de festes no hi ha cap acte del dia de la
patrona de la Guàrdia Civil, que és el 12 d’octubre.

- Demana si es podria fer alguna cosa des de l’Ajuntament per evitar que es matin tants
de moixos.

- Demana  que  es  reparin  de  manera  definitiva  dos  clots  que  apareixen  de  forma
recurrent al carrer de Sant Antoni cada 3 o 4 mesos.

La  Sra.  Lucía  Escribano  contesta  que  l’assessor  de  turisme  no  té  cap  telèfon  de
l’Ajuntament, sinó que disposa d’un número de 4 dígits per poder cridar els regidors i els
altres departaments de l’Ajuntament, però el telèfon que du és el seu.

La Sra. Adelina Gutiérrez explica que la festa dels cavalls s’ha llevat a causa del cost elevat
que  tenia,  i  referent  al  tema de  la  patrona de la  guàrdia  civil,  considera  que  no  és
pròpiament de les festes de l’Ajuntament,  i si no els notifiquen que volen fer qualque
cosa, no ho poden posar en el programa. 

El Sr. Gori Estarellas fa una observació en el tema de la felicitació a la Guàrdia Civil en el
cas de la detenció del jove que punxava les rodes dels vehicles, en el sentit que està
d’acord en la bona tasca que fa la Guàrdia Civil i també a felicitar-la, però vol recalcar que
la Policia Local en aquest assumpte també hi ha fet molta feina.

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Escribano.

El  batle contesta dient  que sobre el  tema de la  comunicació als  portaveus per  temes
puntuals el Sr. Roig té raó i reconeix que és una errada d’aquesta Batlia que s’intentarà
esmenar a partir d’ara.

El Sr. Estarellas diu que és veritat que hi ha problemes amb el parc de s’Arenal, i no només
pels cans, sinó també de renou als vespres i de joves que hi van a fumar, etc. Creu que és
un tema pel qual s’haurien de reunir tots per trobar una solució tant de seguretat com de
neteja, ja que és un parc per treure’n un bon profit.  

En aquests moment es reincorpora a la sessió la Sra. Escribano.

El batle diu que en el cas dels clots del carrer de Sant Antoni, quan en tenen constància
ordenen que es vagi a arreglar, i si al cap d’un temps torna a sorgir el problema és d’agrair
que els informin per tornar a arreglar-ho. En el tema dels moixos diu que tots han vist les
fotos i és una cosa que els preocupa. Quan ho varen saber avisaren el SEPRONA i ells
duen una investigació endavant i ja tenen indicis i quan sigui el moment ja els informaran.
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En relació amb l’oferiment d’una nau industrial per fer el PAC, és cert, això està vinculat a
un conveni urbanístic i es troba dins una zona comercial, però segons les darreres gestions
que han fet amb el Consell Insular no ho veuen viable, i serà complicat, però encara no es
descarta del tot. 

Un cop acabats  els  assumptes a  tractar,  el  batle  aixeca la  sessió,  de la  qual,  com a
secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau El secretari
  El batle
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