ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 11/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 28 d’octubre de 2020
Horari: de les 19 a les 1.25 hores
L’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, permet la
realització telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats en supòsits que concorrin situacions
excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o
dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les
sessions. Per a la validesa de dites sessions s’exigeix que els membres participants es trobin en
territori espanyol.
Arran de la crisi sanitària que s’està patint, ocasionada per la pandèmia internacional provocada
per la COVID-19, aquesta sessió es realitza telemàticament i la localització dels seus membres
participants en territori espanyol ha quedat acreditada davant el secretari de la corporació
mitjançant l’aportació d’una declaració responsable firmada per cada un d’ells, en la que es fa
constar el domicili des d’on es participa en aquesta sessió telemàtica.
En conseqüència, quan són les 19 hores de dia 28 d’octubre, després de la convocatòria prèvia es
reuneixen telemàticament les persones que a continuació es detallen, a l’objecte de realitzar
sessió ordinària, en primera convocatòria, del Ple d’aquest Ajuntament.
Assistents
 Eric Jareño Cifuentes, batle president;
 Maria Francisca Lascolas Rosselló, Gabriel Rojo Rodríguez, Maria del Pilar Bonet Escalera
i Simó Adrover Llompart, pel Partit Popular;
 Noemí Getino Pérez i Ginés Sáez González, per Ciudadanos, Partido de la Ciudadania;
 Alexandro Gaffar i Eloy Crusat Horrach, per Llibertat Llucamajor;
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente;
 Gregorio Estarellas Mas, Jaume J. Oliver Vallés, Bartomeu Tugores Vicens, Francisca
Almagro Peset i José Luís Huéscar Villar pel Partit Socialista Obrer Espanyol;
 Maria Barceló Calviño i Miquel Angel Serra Teruel per MÉS per Mallorca – APIB;
 Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, per Unides Podem;
 Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes;
 José Miguel Pastor Cantallops i Raúl Domínguez Martín, membres no adscrits;
 Maties Veny Orell, interventor accidental;
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el dia 30
de setembre de 2020.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que a l’acta no consta que al final del
Plenari el batle va negar el torn de rèplica per al·lusions al seu partit, i que se’ls hi va tallar el
micròfon, evitant així exercir la seva rèplica, i creu que això es dóna perquè no s’ha pogut
comprovar la vídeo-acta, que està en les xarxes socials, en el moment que el personal tècnic va
bolcar el que es va dir a l’acta escrita, i això es perquè la vídeo-acta ha estat manipulada, ja que
falten els darrers minuts i s’han tallat intervencions que haurien de constar, per tant demana que
en l’acta actual s’incloguin els fets que es van esdevenir, perquè d’aquesta manera sigui fidedigna.
El secretari per una banda, diu que no té constància de que s’hagi manipulat cap vídeo-acta, ja
que si fos així, hagués pres mesures per evitar-ho.

Per altra banda, diu que l’acta ha de reflectir un resum de les principals intervencions, ja que no és
un diari de sessions on es transcriu exactament tot el que passa i, si el que volen és això s’ha de
posar un diari de sessions amb el personal suficient per fer-ho, per tant creu que no és el contingut
propi de l’acta, que hagi de reflectir totes les petites incidències que pugui passar en el decurs de
la sessió.
El batle fent referència a les paraules del Sr. Gaffar, li diu que són molt greus les acusacions que
fa sobre la manipulació de de la vídeo-acta i que vagi alerta amb el que diu, perquè si algú
menteix, és el Sr. Gaffar, i el que ha de saber és que el Sr. Vives en la seva intervenció es va
referir al Sr. Crusat, al qual se li donà l’oportunitat d’intervenir per al·lusions, per això li diu que
pensi antes de xerrar.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que si la sessió del ple anterior hi va haver una interrupció, i
després es va reprendre, demana si es va tenir en compte aquest espai final dins l’acta, perquè li
dóna la sensació de que no està reflectit.
El secretari diu que no es recorda exactament com es va transcriure la part final, però si s’ha de
posar que es va interrompre per uns moments la sessió per després tornar-se a reprendre no hi
ha cap inconvenient.
El Sr. Gregorio Esterellas (PSOE), diu que el seu grup en un principi estava d’acord amb el que
diu l’acta, però vist les discordances que hi ha, s’abstindran en la votació final de l’acta.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet a votació l’acta de la sessió anterior, i amb 13
vots a favor (PP, CS, MES, ASI, PI, GM i Sr. Pastor), 2 vots en contra (LLIBERTAT LLUCMAJOR)
i 6 abstencions (PSOE i UP), s’aprova per majoria.
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES QUE SUPOSEN PRESTACIÓ DE
SERVEIS D’EXERCICIS ANTERIORS
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que es relacionen,
que tracten de despeses de serveis que s’apliquen a un exercici distint al qual correspon
reconèixer l’obligació, i atès que es tracta d’una relació de factures que han estat conformades
pels tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita així que els serveis han estat
efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus acordats, essent totes elles necessàries
i indispensables per el norma desenvolupament dels distints serveis municipals i la prestació dels
serveis gestionats per aquest Ajuntament.
Vistes les indicacions dels serveis d’intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits, per la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici atès que s’apliquen a un exercici distint al qual correspon i amb la
finalitat d’evitar un enriquiment injust, d’acord amb el principi general del dret segons el qual ningú
no pot enriquir-se en detriment d’un altre, i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant
el particular.
Vist l’informe d’Intervenció II-A-2020-357 d’omissió de la fiscalització de factures per prestació de
serveis i subministres sense contracte,
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 21 d’octubre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que segueixen veient que tant en
aquest punt com en els 3 4 i 5 moltes factures amb omissió de contracte i els preocupa, ja que
aproximadament un mig milió d’euros s’està duent a l’aprovació extrajudicial de manera
continuada i creuen que aquest no és el camí, perquè així és molt bo de fer tenir un període mig
de pagament, per tant pensen que ja és hora de posar solució a aquest tema, ja que això són
temes eventuals, i a pesar que s’ha passat una etapa molt dura, hi ha coses que ha haurien
d’estar solucionades.

El batle diu que els tècnics de la Casa segueixen fent feina perquè això no passi, és veritat que en
segons quins aspectes no els hi agrada fer-ho d’aquesta manera i ho voldrien solucionar el més
aviat possible.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el vot del seu grup serà a favor de la
proposta, així com en els punts 3, 4 i 5, per aprovar el pagament de factures dels contractes
pendents de licitar, sempre que es vegi que s’està avançant en aquest aspecte. Diu que per
mantenir aquest suport en el proper any, els hi agradaria que els enviessin als portaveus dels
grups polítics, un informe en quin estat es troben, el que era el calendari per grups que feren per
licitar aquests contractes.
Un vegada acabades les intervencions i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, GM i Sr. Pastor) i 9
abstencions (PSOE, MES, UP i PI) per majoria s’adopta el següent acord:
Primer:Aprovar el Reconeixement extrajudicial de factures que s’adjunten i Convalidar la
omissió de la fiscalització de la intervenció.
NUM. Fact.

FECHA

CONCEPTO

NIF Tercero

NOMBRE

IMPORTE

2020
0000000068

08/09/2020

ANUALITAT 2019 QUOTA
APORTACIÓ ENS CONSORCIATS

ES-P0700006-J

CONSORCI D'INFORMATICA LOCAL DE
MALLORCA

4.000,00

NUM. FACTURAS:

1

IMPORTE TOTAL:

4.000,00

Segon: Aprovar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en les quanties assenyalades
en la relació anterior.
Tercer: Declarar que la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
no s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la Hisenda municipal.
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES SENSE CONTRACTE AMB OMISSIÓ DE
L’AJUNTAMENT
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que es relacionen,
que tracten de despeses de serveis i subministres que es presten sense el corresponent
contracte, i altres despeses que corresponen a contractes que s’ha exhaurit el termini d’execució i
continua produint prestant-se, i atès que es tracta d’una relació de factures que han estat
conformades pels tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita així que els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus
acordats, essent totes elles necessàries i indispensables per el norma desenvolupament dels
distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.
Vistes les indicacions dels serveis d’intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits, per la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici atès que s’ha omès la fiscalització prèvia i amb la finalitat d’evitar un
enriquiment injust, d’acord amb el principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se
en detriment d’un altre, i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.
Vist l’informe d’Intervenció II-A-2020-356 d’omissió de la fiscalització de factures per prestació de
serveis i subministres sense contracte,
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 21 d’octubre i
una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, GM i Sr.
Pastor) i 9 abstencions (PSOE, MES, UP i PI) per majoria s’adopta el següent acord:
Primer:Aprovar el Reconeixement extrajudicial de factures que s’adjunten i Convalidar la
omissió de la fiscalització de la intervenció.
NUM. Fact.

FECHA

CONCEPTO

NIF Tercero

NOMBRE

0A15766M

01/07/2020

MANTENIMENT ASCENSOR 3 TRIMESTRE

ES-B0870827-3

CRUXENT EDELMA ASPE,

IMPORTE
666,76

2020 - CLAUSTRE

SLU

0A15765M

01/07/2020

MANTENIMENT ASCENSOR 3 TRIMESTRE
2020 - C/FIRA 14

ES-B0870827-3

CRUXENT EDELMA ASPE,
SLU

191,41

0A15767M

01/07/2020

MANTENIMENT ASCENSOR 3 TRIMESTRE C/JAUME I

ES-B0870827-3

CRUXENT EDELMA ASPE,
SLU

288,04

0A15764M

01/07/2020

MANTENIMENT ASCENSOR 3 TRIMESTRECL TERRAL ESQUINA FORMENTERA, 3a
EDAT

ES-B0870827-3

CRUXENT EDELMA ASPE,
SLU

383,00

3344636321

01/07/2020

MANTENIMENT ASCENSOR C/CHURRUCAI.PERAL - 3 TRIMESTRE 2020

ES-A5000172-6

SCHINDLER SA

723,27

3344636322

01/07/2020

MANTENIMENT ASCENSOR. C/I.PERAL - 3
TRIMESTRE 2020

ES-A5000172-6

SCHINDLER SA

723,27

20-63

31/01/2020

SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS A
ZONES I VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE
LLUCMAJOR. GENER 2020

ES-G5706860-3

FUNDACIO NATURA PARC

3.799,50

20-138

29/02/2020

SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS A
ZONES I VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE
LLUCMAJOR. FEBRER 2020

ES-G5706860-3

FUNDACIO NATURA PARC

3.799,50

IR-2020000076006

21/07/2020

SERVEI TELEFONIC - 21/06 A 20/07/2020

ES-A8090739-7

VODAFONE ESPAÑA SAU

8.544,17

1000463V2
000004

31/07/2020

Servicio de limpieza de viales de S'Arenal, Son
Verí, Son Verí Nou, Cala Blava, Bellavista y
Llucmajor. Julio 2020

OT-U5790286-8

UTE URBASER SA ROIG
OBRES SERVEI

1002251V2
000007

31/07/2020

SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS
SELECTIVOS. JULIOL 2020

ES-A7952405-4

URBASER, S.A.

9994079180
92 1180PMR001N0
285456

03/07/2020

ENERGIA ELECTRICA 31/05/2020 al
30/06/2020 PLAZA ESPANYA 12

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

CI09166221
21

15/08/2020

SERVEI TELEFÒNIC DEL 15/07 AL 14/08

ES-A8090739-7

VODAFONE ESPAÑA SAU

4.351,28

336-2020

27/08/2020

MENUS ESCOLETES - JULIOL 2020

ES-B5787969-4

RONA COMIDAS
PREPARADAS SL

1.489,95

1000463V2
000005

31/08/2020

Servicio de limpieza de viales de S'Arenal, Son
Verí, Son Verí Nou, Cala Blava, Bellavista y
Llucmajor.Agost 2020

OT-U5790286-8

UTE URBASER SA ROIG
OBRES SERVEI

1002251V2
000012

31/08/2020

Peones de limpieza Parques.Furgonetas para
desplazamientos parques, Material, útiles de
limpieza, combustibles. aagosto 2020

ES-A7952405-4

URBASER, S.A.

4.340,05

20E90-866

31/08/2020

PUBLICITAT TURISME - REVISTA AIR
EUROPA - SETEMBRE 2020

ES-B6061230-6

BITCOM, S.L.

1.875,50

9994079155
26 1184PMR001N0
333402

06/08/2020

ENERGIA ELECTRICA - GALDENTTANATORI 30/06/2020 al 31/07/2020 (164)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

A-2020/A/
91972

31/08/2020

material de construcció - cementiri

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES FORQUES
SL

30,31

A-2020/A/
91973

31/08/2020

Material de construcció . Platges

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES FORQUES
SL

71,08

A-2020/A/
91490

31/07/2020

Sabates de proteccio - manteniment

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES FORQUES
SL

36,37

IR-2020000087165

21/08/2020

SERVICIO TELEFONICO 21-07-2020 - 20-082020

ES-A8090739-7

VODAFONE ESPAÑA SAU

3.786,05

A-0967

03/09/2020

REVISAR DIAGRAMA DE CÀRREGA,
DISPLAY I SENSORS DEL VEHICLE
IB6867CX

ES-B5763747-2

GRUES I RECANVIS ILLES
BALEARS

1.308,02

A-2020/A/
91974

31/08/2020

MATERIAL DE CONSTRUCCIO - ESCOLES

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES FORQUES
SL

108,63

A-2020/A/
91765

15/08/2020

MATERIAL DE CONSTRUCCIO MANTENIMENT

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES FORQUES
SL

876,60

A-2020/A/

31/08/2020

MATERIAL DE CONSTRUCCIO -

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES FORQUES

36,84

55.119,00

9.639,33

528,27

55.119,00

802,40

91971

MANTENIMENT

SL

EMIT2003871

31/08/2020

LLOGUER CATIFES - EDIF.
MULTIFUNCIONAL - AGOST 2020

ES-B0785450-8

CITY CLEAN,S.L.

U-2000008

04/09/2020

GESTIO PARCS VERDS . AGOST 2020

ES-U1663662-3

UTE PARCS VERDS
LLUCMAJOR

V-FAUT+FA2010972

31/08/2020

AIGUA EN BARRALS - BRIGADA - AGOST
2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL MALLORQUINA
DE BEGUDES S.L.

160,70

V-FAUT+FA2010831

31/08/2020

AIGUA EN BARRALS - ADMÓ GRAL - AGOST
2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL MALLORQUINA
DE BEGUDES S.L.

293,78

V-FAUT+FA2011086

31/08/2020

AIGUA EN BARRALS - POLICIA - AGOST
2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL MALLORQUINA
DE BEGUDES S.L.

394,19

V-FAUT+FA2010830

31/08/2020

AIGUA EN BARRALS - TANATORI - AGOST
2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL MALLORQUINA
DE BEGUDES S.L.

18,65

I009-I009/15

01/09/2020

SERVEI D'ALARMES SETEMBRE 2020
ESCOLA BADIES

ES-A0704453-0

TRANSPORTES BLINDADOS,
S.A.

65,00

I009-I009/17

01/09/2020

SERVEI D'ALARMES SETEMBRE 2020 C.P.
URBANIZACIONS

ES-A0704453-0

TRANSPORTES BLINDADOS,
S.A.

11,05

I009-I009/19

01/09/2020

SERVEI D'ALARMES SETEMBRE 2020
ESCOLETA FADA MORGANA

ES-A0704453-0

TRANSPORTES BLINDADOS,
S.A.

42,31

I009-I009/20

01/09/2020

SERVEI D'ALARMES SETEMBRE 2020
C.E.I.P. SA MARINA

ES-A0704453-0

TRANSPORTES BLINDADOS,
S.A.

69,10

I009-I009/21

01/09/2020

SERVEI D'ALARMES SETEMBRE 2020
CLAUSTRE SON BONAVENTURA

ES-A0704453-0

TRANSPORTES BLINDADOS,
S.A.

47,34

I009-I009/22

01/09/2020

SERVEI D'ALARMES SETEMBRE 2020
C.E.I.P. S' ALGAR INFANTIL

ES-A0704453-0

TRANSPORTES BLINDADOS,
S.A.

42,30

I009-I009/24

01/09/2020

SERVEI D'ALARMES SSETEMBRE 2020
C.E.I.P. SON VERI

ES-A0704453-0

TRANSPORTES BLINDADOS,
S.A.

46,08

I009-I009/16

01/09/2020

SERVEI D'ALARMES SETEMBRE 2020
ESCOLETA PENYA-SEGAT

ES-A0704453-0

TRANSPORTES BLINDADOS,
S.A.

60,09

I009-I009/27

01/09/2020

SERVEI D'ALARMES SETEMBRE 2020 COL.
REI JAUME III

ES-A0704453-0

TRANSPORTES BLINDADOS,
S.A.

51,46

I009-I009/18

01/09/2020

SERVEI D'ALARMES SETEMBRE 2020
ESCOLA PUBLICA PUIG DE ROS
URBANIZACIONS

ES-A0704453-0

TRANSPORTES BLINDADOS,
S.A.

61,83

I009-I009/23

01/09/2020

SERVEI D'ALARMES SETEMBRE 2020
C.E.I.P. S'ALGAR PRIMARIA

ES-A0704453-0

TRANSPORTES BLINDADOS,
S.A.

42,30

I009-I009/25

01/09/2020

SERVEIS D'ALARMES SETEMBRE 2020
ESCOLETA TRENCADORS

ES-A0704453-0

TRANSPORTES BLINDADOS,
S.A.

46,08

I009-I009/26

01/09/2020

SERVEIS D'ALARMES SETEMBBRE 2020
COLEGIO PUBLICO C/RUFINO CARPENA

ES-A0704453-0

TRANSPORTES BLINDADOS,
S.A.

32,37

20-285

31/08/2020

LLOGUER CONTENIDORS DESTRUCCIO
PAPER - AGOST 2020

ES-B5756737-2

AVANZA CONFIDENTIAL
DESTRUCTION S L

93,75

A

13146

31/08/2020

REPARACIÓ VEH BRIGADA

ES-B5720872-0

ELECTROMECANICA SON
NOGUERA SL

CBF2020114924

09/09/2020

Acceso Básico 7M/2M

ES-B5733360-1

SOLUCIONES
CORPORATIVAS IP, SL

R-0402247

14/09/2020

SUBMINISTRES I MÀ D'OBRA ASCENSOR
BIBLIOTECA

ES-B0870827-3

CRUXENT EDELMA ASPE,
SLU

2008441

08/09/2020

Subministrament de roba i vestuari vari

ES-B0776584-5

PLAÇA 18 S.L.

7520201990
0020007141

16/09/2020

ASSEGURANÇA FUNCIONARIS MUNPAL.
SETEMBRE 2020

ES-A2814193-5

MAPFRE ESPAÑA
COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S A

0020136115

18/09/2020

LLOGUER MODUL - VESTUARI C.M.
ESPORTS S'ARENAL. SET 2020

ES-B2887119-2

ALGECO CONSTRUCCIONES
MODULARES S.L.U.

773,67

7520201990
0020007265

22/09/2020

ASSEGURANÇA VEHICLE 4584HNS
PÒLISSA:0001143077223
REBUT:8221475946

ES-A2814193-5

MAPFRE ESPAÑA
COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S A

126,67

8,75
126.229,46

7.645,84
42,35
3.169,95
548,44
6.840,00

2008743

15/09/2020

CAMISETES - PROJECTE HORTUSMAJOR

ES-B0776584-5

PLAÇA 18 S.L.

919,70

2008744

15/09/2020

CALÇONS, SABATES I IMPERMEABLE PROJECTE HORTUSMAJOR

ES-B0776584-5

PLAÇA 18 S.L.

963,38

AZFE0000004784

24/09/2020

ASSEGURANÇA ANUAL 2018 GRUA
MUNICIPAL MATRÍCULA 8345-BBD. POLICIA
LOCAL. 42762391/3

ES-A2800774-8

ALLIANZ COMPAÑIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A.

352,34

A-2020/A/
92210

15/09/2020

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ.
MANTENIMENT

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES FORQUES
SL

25,11

A-2020/A/
92211

15/09/2020

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ. CEMENTIRI

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES FORQUES
SL

42,11

A-2020/A/
92212

15/09/2020

MATERIAL DE CONSTRUCCIO - ESCOLES

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES FORQUES
SL

403,45

FV2001027

23/09/2020

Difusió de les festes d'estiu (2020)

ES-B0794125-5

CANAL 4 TELEVISION DE
BALEARES, S.L.

1.070,85

0861650501
66 0182PNR001N03
01041

07/09/2020

ENERGIA GAS C/ MATEU MONSERRAT
(27/07-02/09/2020) ESPORTS

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.179,34

0500020264
04 0633SNR001N01
61993

22/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/TERRAL 27 (20-082020 - 19-09-2020) AG-920

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

17,22

0861651712
04 0078PNR001N02
89354

02/09/2020

ENERGIA GAS C/GOMEZ ULLA (17-06-2020 14-08-2020) ESCOLES

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

732,45

0500023386
74 0690SNR001N01
48913

02/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/MEROLA-E.T.CALA
PI (02/08-31/08/2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

14,58

0500023696
54 0920SNR001N01
63557

24/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/TERRAL 29 (24-082020 - 21-09-2020) AG-920

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

74,58

0840062760
81 0776SNR001N01
49114

03/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/ ANTONI
TORRANDELL ESQ CEMENTIRI (31-07-2020
- 31-08-2020) EP -165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

295,93

0500062048
11 0686SNR001N01
50730

04/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/CAMPOS-JUNTO Nº
100 (02/08-31/08/2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

225,71

0E81045M

30/09/2020

MANTENIMENT ASCENSOR C/M.A. SALVA
50 - SETEMBRE 2020

ES-A2801115-3

ZARDOYA OTIS SA

439,73

36-2020

30/09/2020

PRESTACION SERVICIO JURIDICOREDACCION Y PRESENTACION
IMPUGACION DE RECURSO DE
SUPLICACION DESPIDO 658-19 SOCIAL 2

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

795,00

37-2020

30/09/2020

PRESTACION SERVICIO JURIDICOPREPARACION DE JUICIO ORDINARIO 1-18
SOCIAL 2

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

40-2020

30/09/2020

PRESTACION SERVICIO JURIDICO ACTUACION TAMIB EXPD 6251-20//21-92020

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

LA20-00026

30/09/2020

CONSERVACIO ENLLUMENT PUBLIC SETEMBRE 2020

ES-A0707796-9

URBIA INTERMEDIACION
INGENIERIA Y SERVICIOS
SA

24.252,76

20-15

30/09/2020

MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I
CORRECTIU D'ESCOLES I ESCOLETES SETEMBRE 2020

OT-U5788134-4

UTE ESCOLES LLUCMAJOR

14.265,78

2010C0054
0953

01/10/2020

ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTIINHIBIDORES. DISPOSITIVOS ADICIONALES
- ALARMA PISCINES. 4 TRIMESTRE 2020

ES-A2610601-3

SECURITAS DIRECT
ESPAÑA SAU

2010C0066
7956

01/10/2020

ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTIINHIBIDORES. DISPOSITIVOS

ES-A2610601-3

SECURITAS DIRECT
ESPAÑA SAU

136,13
136,13

ADICIONALES. PABELLON S'ARENAL. 4
TRIMESTRE 2020
2010C0082
9950

01/10/2020

ALARMA ANTI-INTRUSION. DISPOSITIVOS
ADICIONALES. SISTEMA ANTI-INHIBICION.
C.M.ESPORTS LLUCMAJOR. 4 TRIMESTRE
2020

ES-A2610601-3

SECURITAS DIRECT
ESPAÑA SAU

2020-262

30/09/2020

SERVEIS DE VIGILANCIA I SOCORRISME SETEMBRE 2020

ES-B5725602-6

MARSAVE MALLORCA SL

20-16

30/09/2020

REPARACION BOMBAS CIRCULADORAS
COL. SA MARINA.

OT-U5788134-4

UTE ESCOLES LLUCMAJOR

ELEC 202010

02/10/2020

LLOGUER SOLAR C/CONSTITUCIO 34.
OCTUBRE 2020

ES-041321035-V

GARAU CARDELL JUAN

695,41

ELEC 202010

02/10/2020

LLOGUER LOCAL C/CONSTITUCIO 34.
OCTUBRE 2020

ES-041348874-A

POU OBRADOR MARGARITA

695,41

LA20-00027

30/09/2020

REPARACIO ENLLUMENT PUBLIC C/TERRAL

ES-A0707796-9

URBIA INTERMEDIACION
INGENIERIA Y SERVICIOS
SA

975,97

LA20-00028

30/09/2020

REPARACIO ENLLUMENAT C/ROPIT

ES-A0707796-9

URBIA INTERMEDIACION
INGENIERIA Y SERVICIOS
SA

982,68

9994002836
39 0739PPR001N01
24470

07/09/2020

GAS C/DRAGONERA - COLEGIO SON VERI
(02-07-2020 - 04-09-2020) ESCOLA

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

33,71

0861634746
31 0364PPR001N01
25839

08/09/2020

GAS AVDA EUROPA - PISCINA MUNICIPAL

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

434,38

9993997970
29 0893PPR001N01
27450

14/09/2020

GAS C/SANT BARTOMEU (03-07-2020 - 0909-2020) ESCOLA

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

825,34

0840018932
15 0962PLR001N03
86105

02/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/FRANCESC
MORAGUES (31-07-2020 - 31-08-2020) 3212ESCOLA

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.344,58

9994239907
69 1135PLR001N03
84905

02/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA AVDA EUROPA POLIDEPORTIVO (31-07-2020 - 31-08-2020)
ESPORTS

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

2.784,11

9994142248
98 1154SLR001N00
38045

02/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/ SANT PAU (31-072020 - 31-08-2020) ESCOLETA- 3211

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

1.748,45

0840069273
65 0080SMR001N0
096334

10/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/ PENYA-SEGAT (0608-2020 - 05-09-2020) EP

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

417,45

0500022640
31 0966SMR001N0
094002

04/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/ESCULLS (31-072020 - 31-08-2020) EP 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

163,56

0500019859
87 0980SNR001N01
49546

03/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/GARONDA (31-072020 - 31-08-2020) EP- 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

186,40

0500020502
56 0970SMR001N0
094038

04/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/TAMARINDE (31-072020 - 31-08-2020) EP - 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

79,56

0500020540
37 0966SMR001N0
093150

03/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA CALA PI (31-07-2020 31-08-2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

362,13

9994228318
77 1188PLR001N03
98769

04/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA AVDA EUROPA
POLIDEPORTIVO EMERG (31-07-2020 - 3108-2020) ESPORTS

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

195,60

254,10

26.995,18
5.482,04

0500019708
03 0640SNR001N01
48807

02/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA PLAÇA ESPANYA 61
(01-08-2020 - 30-08-2020) OCUPACIÓ - 920

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

77,79

0840064926
52 0657SMR001N0
101519

22/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA PI-2 (20-08-2020 - 2009-2020) 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

61,14

0500019715
96 0633SNR001N01
52905

08/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/ FORMENTERA (0208-2020 - 31-08-2020) EP-165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

274,07

0500073483
32 0636SNR001N01
51193

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA - MATEU
MONSERRAT 02/08/2020 a 31/08/2020 340

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

44,70

0500020508
64 0636SNR001N01
52600

07/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/TAMARELL S/N
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

334,06

0840064898
12 0631SNR001N01
51479

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/BETLEM 11 CALA
PI 03/08/2020 a 01/09/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

108,90

0500023822
71 0539SNR001N01
49957

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA LUGAR POLIGONO 2
CEMENTIRI 03/08/2020 a 01/09/2020 164

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

90,31

0500019983
54 0539SNR001N01
50231

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/PARE RIPOLL S/N
02/08/2020 a 30/08/2020 920

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

81,84

0500024667
26 0831SPR001N03
29588

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/GALIOTA S/N
06/08/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

188,34

0500022416
63 0802SPR001N03
29159

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA PICASSO ET N 4
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

313,22

0500019958
82 0971SPR001N03
31745

04/09/2020

ENEERGIA ELECTRICA C/RECALDE 4
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

89,19

0500019933
16 0975SPR001N03
29024

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA PLAÇA DE LA LLUNA
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

184,32

0500025444
39 0955SPR001N03
29487

03/09/2020

ENEERGIA ELECTRICA C/SANT MIQUEL
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

266,64

0500020402
54 0986SPR001N03
31746

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/AMETLER
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

72,76

0500019926
48 0955SPR001N03
29395

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/MONTANYA
31/07/2020 al 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

169,52

0500082918
17 1003SPR001N03
29586

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/MONGES 6
31/07/2020 al 31/08/2020 337

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

608,84

0500071376
17 0952SPR001N03
31752

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/MARINERS
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

317,08

0500023737
98 0650-

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA URB. VALLGORNERA
02/08/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE

164,64

SPR001N03
32009

REFERENCIA, S.L., S.U

0500023148
83 0961SPR001N03
32499

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA NOGUERA FSEC 3
FASE 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

139,96

0500020474
94 0971SPR001N03
29025

03/09/2020

ENERGIA ELETRICA C/MERCURI S/N
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

208,40

0500023153
44 0938SPR001N03
33165

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA GRAN I GENERAL
CONSELL 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

122,27

0500020620
14 0941SPR001N03
29092

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA NOGUERA S/N
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

245,48

0500020340
48 0952SPR001N03
31820

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/SERRETA S'ESTANYOL 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

126,19

0500026351
11 0940SPR001N03
29501

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/MAJOR 31/07/2020
a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

194,93

0500019602
46 0956SPR001N03
31819

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA BAHIA BLANCA
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

137,07

0500020570
04 0978SPR001N03
29470

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA PENYA SEGAT ALDO
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

197,86

0500019836
54 0942SPR001N03
29959

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA REINA MARIA
CRISTINA 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

284,18

0500019798
44 0949SPR001N03
33174

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/A. M. ALCOVER S/N
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

119,05

0500020509
19 0952SPR001N03
29091

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/CORNETS S/N
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

288,40

0500020620
08 0967SPR001N03
31822

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/NOGUERA S/N
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

148,96

0500025360
40 0967SPR001N03
29096

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA SANTA BARBARA
JTO 22 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

189,69

0500020543
58 0986SPR001N03
31873

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/SOLLERIC - CALA
PI 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

154,80

0500020366
74 0952SPR001N03
31821

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/RIPOLL JTO 56
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

27,27

0500019757
04 0960SPR001N03
31744

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/GRACIA S/N
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

39,33

0500019806
74 0936SPR001N03
29397

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/M.A. SALVA
S'ARENAL 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

303,32

9993828948
64 0671SPR001N03
46271

14/09/2020

GAS C/TERRAL 41 03/07/2020 al 09/09/2020
3EDAD

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

13,16

0500020139
27 0967SPR001N03
37910

09/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/GIRONA POL
ESCUELAS 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

282,64

0500022593
96 1196SPR001N03
34964

07/09/2020

ENERGIA ELECCTRICA STA CATALINA S/N
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

320,92

0500020035
31 0953SPR001N03
29946

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA SALUT S/N 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

192,04

0500023731
18 0650SPR001N03
32018

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA URB. VALLGORNERA
SECTOR V 02/08/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

149,73

9993851525
68 0897SPR001N03
37888

08/09/2020

GAS C/SANT BARTOMEU 75 - 27/07/2020 al
02/09/2020 3211

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

19,58

0500022679
56 0953SPR001N03
35271

07/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/M.A. SALVA- AYTO
31/07/2020 a 31/08/2020 920

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

242,42

0500020420
04 0835SPR001N03
35151

07/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/I. PERAL S/N
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

328,25

0500022416
78 0665SPR001N03
32017

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA URB. VALLGORNERA
SEC 5 02/08/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

229,51

0500022902
17 0831SPR001N03
34965

07/09/2020

ENERGIA ELECTRICA URB. TOLLERIC-EL
DORADO 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

126,55

0500022679
61 0942SPR001N03
35274

07/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/TERRAL-AYTO
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

81,90

0500023731
94 0665SPR001N03
35006

07/09/2020

ENERGIA ELECTRICA URB. VALLGORNERA
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

308,95

0500020455
94 0603SPR001N03
45175

14/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/OM S/N SON VERI
06/08/2020 a 08/09/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

18,55

0500019582
77 0831SPR001N03
56389

22/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/AGUILA S/N
19/08/2020 a 20/09/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

26,21

0500078814
16 0734SPR001N03
56399

22/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/GUATLERA
SECTOR 2 - PUIG DE ROS 20/08/2020 a
20/09/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

336,80

0500078813
95 0734SPR001N03
56394

22/09/2020

ENERGIA ELECTRICA URB. PUIG DE ROS
SECTOR 1 20/08/2020 a 20/09/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

270,92

0500020459
01 0831SPR001N03
56392

22/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/JUPITER-FONT
DOFINS 19/08/2020 a 20/09/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

37,52

0500020233
97 0637-

21/09/2020

ENERGIA ELECTRICA GRAN I GRAL
CONSELL S/N 19/08/2020 a 17/09/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE

103,31

SPR001N03
54334

REFERENCIA, S.L., S.U

0840068788
31 0195SPR001N03
50739

17/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/SINDICAT 66
16/08/2020 a 14/09/2020 231

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

71,73

0500068214
58 0812SPR001N03
56390

22/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/GALIOTA 2DONZELLA 20/08/2020 a 20/09/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

55,14

0500027637
52 0694SPR001N03
53669

21/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/TERRAL 23TRENCADORS 18/08/2020 a 16/09/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

132,17

0500025689
33 0808SPR001N03
56400

22/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/SANT LLUC
19/08/2020 a 20/09/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

252,29

0500024667
12 0827SPR001N03
56393

22/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/CREUETA S/N
20/08/2020 a 20/09/2020 165

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

177,70

9994078673
27 1195PMR001N0
366134

02/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA PZ RUFINO
CARPENA, COL. JAUME III (31-07-2020 - 3108-2020) ESCOLA 3212

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.071,36

9994079193
26 1195PMR001N0
366142

02/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA AVDA EUROPA POLIDEPORTIVO (31-07-2020 - 31-08-2020)
ESPORTS

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.758,99

9994078694
55 1313PMR001N0
371377

03/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA CR ENDERROCAT
(31-07-2020 - 31-08-2020) EP 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

341,90

9994121425
52 0598PLR001N04
25728

22/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA AVDA REGNE DE
MALLORQUES (20-07-2020 - 20-09-2020) EP
- 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

358,09

9994079218
63 1195PMR001N0
366144

02/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/MATEU
MONSERRAT 31/07/2020 a 31/08/2020 340

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.729,92

0840068968
36 0163PMR001N0
369632

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/GUILLEM
TERRASSA 9 - 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

785,88

9994079137
95 1201PMR001N0
366140

02/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/ANDALUSIAPOLICIA 31/07/2020 a 31/08/2020 132

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.846,57

9994079166
50 1201PMR001N0
366141

02/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/SANT FRANCESC 3
-FRA GARAU 31/07/2020 a 31/08/2020 334

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

2.298,99

9994078676
90 1201PMR001N0
371374

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/ANTONI
TORRANDELL S/N 31/07/2020 a 31/08/2020
165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

460,93

9994079205
49 1195PMR001N0
366143

02/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/SANT BARTOMEU
75 31/07/2020 a 31/08/2020 3211

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.905,41

9994078487
64 1201PMR001N0
371368

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/ACACIA S/N SON
VERI 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

399,55

9994079034
87 1425PMR001N0
371384

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA URB.VALLGORNERA
N1 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

490,53

9994078418
85 0742PMR001N0
371366

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA ANDORRA S/N 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

906,47

0861643525
89 0126PMR001N0
367869

02/09/2020

ENERGIA ELECTRICA CM POLIESPORTIU
S'ARENAL 15/06/2020 al 14/08/2020 340

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

561,96

9994079025
57 1195PMR001N0
366138

02/09/2020

ENERGIA ELECTRICA PÇA ESÀNYA 61 OCUPACIO 31/07/2020 al 31/08/2020 920

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

651,56

9994078352
71 1201PMR001N0
371362

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/MONESTIR S/N 31/07/2020 al 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

827,42

9994078685
78 1309PMR001N0
371376

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/ OMS SON VERI 31/07/2020 al 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

540,41

9994078658
45 1195PMR001N0
371372

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA ISSAC PERALCHURRUCA 31/07/2020 al 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

868,71

9994078993
91 1195PMR001N0
371380

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/XALANA JTO 45
31/07/2020 al 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

628,29

9994078643
83 0719PMR001N0
371371

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA CAP BLANC -SA
TORRE 31/07/2020 al 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

528,43

9994079235
73 1201PMR001N0
366145

02/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/TERRAL41- 3 EDAD
31/07/2020 al 31/08/2020 231

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

696,68

9994078670
97 1351PMR001N0
371373

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/FIRA 14 31/07/2020
al 31/08/2020 920

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

574,07

9994078679
20 1241PMR001N0
371375

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA VIA AIGUSTABELLAVISTA 31/07/2020 al 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

383,56

9994079020
31 1309PMR001N0
371383

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/ALMIRALL VIERNA
S/N 31/07/2020 al 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

785,42

9994078431
96 1083PMR001N0
373297

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA AV MIRAMAR
CASETA AGUA 31/07/2020 al 31/08/2020
165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

604,27

9994079060
93 1205PMR001N0
371385

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/MIQUEL SALVA
JTO 35 31/07/2020 al 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

287,63

9994079161
88 1195PMR001N0
371389

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA M.A. SALVA
50.BATERIA 31/07/2020 al 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

377,96

9994078388
74 1083PMR001N0
373295

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA PLAÇA MARE DE
DEU DE GRACIA 31/07/2020 a 31/08/2020
165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

505,33

9994078656
61 1142PMR001N0
373303

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA PLAÇA ESPANYA
30/06/2020 a 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.395,00

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

904,98

9994079259
84 1581-

07/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/CONSTITUI 6 31/07/2020 a 31/08/2020 920

PMR001N0
381187
9994079128
71 1199PMR001N0
371387

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/ALMIRALL VIERNA
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

419,97

9994164867
00 1157PMR001N0
372309

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/SANT BARTOMEU
67 - COL. 31/07/2020 a 31/08/2020 3212

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

450,69

9994079180
92 1201PMR001N0
371391

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA PÇA ESPANYA 12
31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

706,97

9994078624
11 1104PMR001N0
378576

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/DEUSTO S/N CALA BALVA 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

212,78

9994079007
73 1201PMR001N0
371382

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA PÇA NAVEGACIO
31/07/2020 al 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

749,96

9994079230
39 1201PMR001N0
371392

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA DRAGONERA - COL
SON VERI 31/07/2020 al 31/08/2020 3212

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

387,14

9994079101
29 1201PMR001N0
381186

07/09/2020

ENERGIA ELECTRICA LUGAR POLIGONO 46
- 517 31/07/2020 al 31/08/2020 334

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

339,33

9994079002
39 1235PMR001N0
371381

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/BOT-ESQ.
FRAGATA 31/07/2020 al 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

612,08

9994079253
23 1180PMR001N0
371393

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA SON GRANADA-CALA
BLAVA 31/07/2020 al 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

468,29

9994078454
19 1205PMR001N0
371367

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA RAMBLA CAMETLER
SON VERI 31/07/2020 a 31/08/2020 - 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

363,44

9994079174
83 1195PMR001N0
371390

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA PASSEIG JAUME III 31/07/2020 al 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.200,76

9994078401
04 1098PMR001N0
373296

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA RONDA CARLES V 30/06/2020 a 31/08/2020 - 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.685,06

9994079155
26 1199PMR001N0
371388

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA GALDENT TANATORIO 31/07/2020 al 31/08/2020 - 164

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

801,37

9994078688
12 1180PMR001N0
387968

09/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/M.A. SALVA 50 BATERIA - 11/08/2020 al 08/09/2020 --920

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

754,51

9994078627
66 1079PMR001N0
373300

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/JUPITER 30 31/07/2020 a 31/08/2020 - 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

670,11

9994078628
78 1176PMR001N0
373301

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/SANT PAU JTO 24 31/07/2020 a 31/08/2020 - 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

639,15

0840065338
71 0611PMR001N0
377591

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/ANFOS S/N 31/07/2020 a 01/09/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

636,35

9994079051
06 1180PMR001N0
384751

08/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/ESPORPORA JTO
11 - 31/07/2020 al 31/08/2020 - 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

171,03

9994079083
01 1328PMR001N0
371386

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/AMETLER ET ZEUS
- 31/07/2020 al 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

607,11

9994078632
25 1201PMR001N0
371370

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/ACACIA S/N 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

434,67

9994078469
38 1161PMR001N0
378575

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/FIGUERA S/N 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

171,83

0840067371
22 0190PMR001N0
393032

15/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/TERRALTRENCADORS 13/07/2020 a 12/09/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

537,53

9994078669
27 1180PMR001N0
381184

07/09/2020

ENERGIA ELECTRICA PASEO DAMES ET
PARADIS 31/07/2020 al 31/08/2020 - 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

329,23

9994078682
38 1201PMR001N0
389521

10/09/2020

ENERGIA ELECTRICA PLAÇA MAJOR 11/08/2020 al 08/09/2020 - 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

809,22

9994081826
19 1192PMR001N0
385862

08/09/2020

ENERGIA ELECTRICA POLIGONO 43 - 129 31/07/2020 al 01/09/2020 - 161

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

285,79

9994079226
24 1224PMR001N0
376281

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/GRUP ESSCOLAR ESCOLETA - 31/07/2020 al 31/08/2020 - 3211

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

189,75

9994078266
66 0723PMR001N0
376276

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/TORRENT S/N 31/07/2020 a 31/08/2020 - 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

111,19

9994078439
03 1176PMR001N0
373298

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/COSTA I
LLOBERSA S/N - 31/07/2020 a 31/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

309,55

9994078476
78 1098PMR001N0
373299

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/MALVA S/N 31/07/2020 a 31/08/2020 - 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

580,00

9994078410
21 0780PMR001N0
400198

22/09/2020

ENERGIA ELECTRICA AV. REGNE DE
MALLORQUES 19/07/2020 a 20/09/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

863,30

9994079091
15 1374PMR001N0
376279

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA PLAÇA ESPANYA 12 31/07/2020 al 31/08/2020 - 920

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

204,74

9994078448
33 1254PMR001N0
378574

04/09/2020

ENEERGIA ELECTRICA C/AMATLER ATENEA - 31/07/2020 a 31/08/2020 - 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

254,79

9994078636
81 1064PMR001N0
373302

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/XIPRE-DATIL
30/06/2020 a 31/08/2020 - 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

672,17

0121596700
56 0307PMR001N0
376480

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/BISBE ROIG 65 31/07/2020 al 31/08/2020 - 334

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

159,14

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

98,62

9994078255
31 0719-

04/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/SANT BARTOMEU
S/N - 31/07/2020 a 31/08/2020 165

PMR001N0
376275
9994078688
12 1195PMR001N0
399609

22/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/M.A. SALVA 50 08/09/2020 al 18/09/2020 - 920

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

243,37

0840065094
05 0657PNR001N02
89857

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA RONDA SENADOR
TONI RAMIS 31/07/2020 a 31/08/2020 - 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

417,84

0840064718
07 0484PNR001N02
89076

02/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/ANTONI
TORRANDELL 10 - 30/06/2020 a 30/08/2020 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

169,86

0840068909
71 0176PNR001N02
90557

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/GARROVER 2 31/07/2020 al 31/08/2020 .- 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

735,56

9994303040
71 1098PPR001N01
19789

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA PUIG DE ROS- ALDO
SECT 4 31/07/2020 al 31/08/2020 - 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

486,17

0840068278
18 0239PNR001N02
91016

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA PARE RIPOLL 2 CLAUSTRE - 31/07/2020 al 31/08/2020 - 334

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

746,41

0840068322
41 0226PNR001N03
02472

08/09/2020

ENERGIA ELECTRICA GRUP ESCOLARFRANCESC AULET 31/07/2020 al 31/08/2020
- 3211

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

735,86

0840066644
85 0236PNR001N03
14658

22/09/2020

ENERGIA ELECTRICA PLAÇA STA
CATALINA TOMAS 41 - 20/07/2020 a
20/09/2020 - 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

169,67

9994168633
68 1156PPR001N01
18134

02/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/PINSA-TORD COL·LEGI 31/07/2020 al 31/08/2020 - 3212

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.183,86

9994303011
31 1094PPR001N01
19788

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/ROPIT ALDO
SECTOR 3 - 31/07/2020 al 31/08/2020 - 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

518,87

0840069268
00 0122PNR001N03
03561

08/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/NICOLAU
TABERNER DAVANT 45 31/07/2020 al
01/09/2020 - 165

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

497,15

9994168644
35 1141PPR001N01
18135

02/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/MATEU
MONSERRAT- C.M.ESPORTS 31/07/2020 al
31/08/2020 - 340

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.808,89

0840003699
31 1082PPR001N01
20093

03/09/2020

ENERGIA ELECTRICA C/CONSTITUCIO 3 31/07/2020 al 31/08/2020 - 920

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

596,65

9994303043
16 1094PPR001N01
19790

03/09/2020

ENERGIA ELÈCTRICA UR PUIG ROS (31-072020 - 31-08-2020) EP

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

675,71

2020-25968

01/10/2020

SERVEI DE PREVENCIÓ - OCTUBRE 2020

ES-B5738348-1

PREVIS, S.L.U

1.522,82

A-2020270

05/10/2020

LLIBRES DEL PREGO FIRES 2019 - MARIA
ANTONIA SALVA POESIA I VIDA

ES-A0708102-9

GRAFIC ART PALMA S.A.

2.066,64

EMIT2004031

30/09/2020

LLOGUER CATIFES ESCOLETES SETEMBRE 2020

ES-B0785450-8

CITY CLEAN,S.L.

F
ALQUILER
EMIT-160

06/10/2020

LLOGUER LOCAL C/FIRA 22 - 6/10 A
6/11/2020

ES-041386027-B

SALVA BARCELO JOAQUINA

46,81

252,89

NUM. FACTURAS:

235

IMPORTE TOTAL: 463.414,88

Segon: Aprovar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en les quanties assenyalades
en la relació anterior.
Tercer: Declarar que la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
no s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la Hisenda municipal.
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES SENSE CONTRACTE AMB OMISSIÓ
DEL PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA (EXP. 7133T)
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que es relacionen,
que tracten de despeses de serveis i subministres que es presten sense el corresponent
contracte, i altres despeses que corresponen a contractes que s’ha exhaurit el termini d’execució i
continua produint prestant-se, i atès que es tracta d’una relació de factures que han estat
conformades pels tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita així que els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus
acordats, essent totes elles necessàries i indispensables per el norma desenvolupament dels
distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.
Vistes les indicacions dels serveis d’intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits, per la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici atès que s’ha omès la fiscalització prèvia i amb la finalitat d’evitar un
enriquiment injust, d’acord amb el principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se
en detriment d’un altre, i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.
Vist l’informe d’Intervenció II-R-2020-035-MVO d’omissió de la fiscalització de factures per
prestació de
serveis i subministres sense contracte,
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 21 d’octubre i
una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, GM i Sr.
Pastor) i 9 abstencions (PSOE, MES, UP i PI) per majoria s’adopta el següent acord:
Primer:Aprovar el Reconeixement extrajudicial de factures que s’adjunten i Convalidar la
omissió de la fiscalització de la intervenció.
NUM. Fact.

FECHA

CONCEPTO

NIF Tercero

NOMBRE

33-2020

30/09/2020

PRESTACIO DE SERVEIS JURIDICS PREPARACIO JUDICI I ACTUACIO SEU JUDICIAL
ORDINARI 808-19 SOCIAL 5

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

34-2020

30/09/2020

PRESTACIO DE SERVEIS JURIDICS PREPARACIO JUDICI I ACTUACIO SEU JUDICIAL ORDINARI 807-19 SOCIAL 5

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

35-2020

30/09/2020

PRESTACIO DE SERVEIS JURIDICS PREPARACIO JUDICI I ACTUACIO SEU JUDICIAL ORDINARI 810-19 SOCIAL 5

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

38-2020

30/09/2020

PRESTACIO DE SERVEI JURIDIC- PREPARACIÓ
DEL JUICI 813-19 SOCIAL 4

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

39-2020

30/09/2020

PRESTACIÓ SERVEI JURIDIC- PREPARACIÓ DEL
JUDICI ORDINARI 817-19 SOCIAL 2

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

NUM. FACTURAS:

5;

IMPORTE TOTAL:

IMPORTE

1.060,00

Segon: Aprovar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en les quanties assenyalades
en la relació anterior.
Tercer: Declarar que la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
no s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la Hisenda municipal.
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES SENSE CONTRACTE AMB OMISSIÓ DE
LA RESIDÈNCIA (EXP.7178E)
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que es relacionen,
que tracten de despeses de serveis i subministres que es presten sense el corresponent
contracte, i altres despeses que corresponen a contractes que s’ha exhaurit el termini d’execució i

continua produint prestant-se, i atès que es tracta d’una relació de factures que han estat
conformades pels tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita així que els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus
acordats, essent totes elles necessàries i indispensables per el norma desenvolupament dels
distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.
Vistes les indicacions dels serveis d’intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits, per la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici atès que s’ha omès la fiscalització prèvia i amb la finalitat d’evitar un
enriquiment injust, d’acord amb el principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se
en detriment d’un altre, i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.
Vist l’informe d’Intervenció II-R-2020-034 d’omissió de la fiscalització de factures per prestació de
serveis i subministres sense contracte,
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 21 d’octubre i
una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, GM i Sr.
Pastor) i 9 abstencions (PSOE, MES, UP i PI) per majoria s’adopta el següent Acord:
Primer:Aprovar el Reconeixement extrajudicial de factures que s’adjunten i Convalidar la
omissió de la fiscalització de la intervenció.
NUM. Fact.

FECHA

CONCEPTO

NIF Tercero

NOMBRE

IMPORTE

EMIT-78

10/09/2020

PRODUCTES DE NETEJA

ES-B5721653-3

FCOMO 2003, S.L.

196,75

EMIT-79

10/09/2020

ENVASOS PER TERMOSELLAR

ES-B5721653-3

FCOMO 2003, S.L.

61,71

EMIT-245

18/09/2020

MATERIAL FARMACÈUTIC

ES-E5735518-2

FARMACIA M.PONSB.PONS CB

79,90

EMIT-0802926

19/08/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-A0702726-1

QUELY S.A.

63,31

EMIT-0803005

26/08/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-A0702726-1

QUELY S.A.

134,25

EMIT-0803277

16/09/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-A0702726-1

QUELY S.A.

63,31

EMIT-0803111

02/09/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-A0702726-1

QUELY S.A.

88,69

EMIT-0803197

09/09/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-A0702726-1

QUELY S.A.

88,69

01F1-20002004

31/03/2020

PRODUCTES DE NETEJA DIVERSOS

ES-A0709070-7

COMERCIAL PEDRO,S.A.

749,52

01F1-20002812

30/04/2020

PRODUCTES DE NETEJA DIVERSOS

ES-A0709070-7

COMERCIAL PEDRO,S.A.

290,52

01F1-20003452

31/05/2020

PRODUCTES DE NETEJA DIVERSOS

ES-A0709070-7

COMERCIAL PEDRO,S.A.

650,31

CI0916757081

15/09/2020

SERVEI TELEFÒNIC (15-08-2020 - 1409-2020) RESIDÈNCIA

ES-A8090739-7

VODAFONE ESPAÑA
SAU

140,53

771.228-398

09/09/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-A0706823-2

CARNES Y ALIMENTOS
MAS CRESPO, S A

114,77

771.383-399

24/09/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-A0706823-2

CARNES Y ALIMENTOS
MAS CRESPO, S A

17,37

771.385-400

10/09/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-A0706823-2

CARNES Y ALIMENTOS
MAS CRESPO, S A

13,32

772.485-401

16/09/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-A0706823-2

CARNES Y ALIMENTOS
MAS CRESPO, S A

33,90

772.493-402

16/09/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-A0706823-2

CARNES Y ALIMENTOS
MAS CRESPO, S A

188,90

773.549-403

24/09/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-A0706823-2

CARNES Y ALIMENTOS
MAS CRESPO, S A

186,05

A-200086

23/09/2020

COMPRA DE PRODUCTES
ORTOPÈDICS

ES-B5776925-9

ORTHO ILLES SL

671,55

17142001P0026974

24/09/2020

PROVEÏMENT D'AIGUA. PRIMER
TRIMESTRE C/ FONT 49. (RESIDÈNCIA)

ES-A2601999-2

FCC AQUALIA, S.A.
LLUCMAJOR

1.464,01

EMIT-81

28/09/2020

PRODUCTES DE NETEJA I D'UN SOL
ÚS

ES-B5721653-3

FCOMO 2003, S.L.

352,33

EMIT-82

28/09/2020

PRODUCTES DE NETEJA

ES-B5721653-3

FCOMO 2003, S.L.

229,21

P-43964

30/04/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-B0805753-1

GARCIMAR SL

416,91

P-43965

30/04/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-B0805753-1

GARCIMAR SL

46,20

P-44181

31/05/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-B0805753-1

GARCIMAR SL

337,55

P-45728

31/08/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-B0805753-1

GARCIMAR SL

264,34

P-44626

30/06/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-B0805753-1

GARCIMAR SL

403,60

F1/20/05497

30/09/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-B5727798-0

COMPAÑIA HORECA DE
MALLORCA, S.L.

843,98

0A17996M

01/10/2020

MANTENIMENT ASCENSOR 4º
TRIMESTRE 2020 RESIDÈNCIA C/ FONT

ES-B0870827-3

CRUXENT EDELMA
ASPE, SLU

392,69

01F1-20008529

30/09/2020

PRODUCTES DIVERSOS NETEJA

ES-A0709070-7

COMERCIAL PEDRO,S.A.

826,16

S-2503

30/09/2020

PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS

ES-B0793679-2

CASEBA PROJECTES
D'EXPLOTACIO SL

1.054,08

SEPTIEMBRE-2020

02/10/2020

FRUTIA I VERDURA - SETEMBRE 2020

ES-043017086-W

JIMENEZ MARIN
HILARIO

1.339,87

084001607338 0981PLR001N0385413

02/09/2020

ENERGIA ELECTRICA 31/07 A 31/08/20

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

2.431,10

070850108188-93

03/10/2020

5 CARREGUES DE GAS

ES-A0709088-9

MAVERSA MARIMON SA

262,26

EMIT-9330

30/09/2020

MATERIAL D'OFICINA

ES-B0784553-0

GRAFIQUES GELABERT
S.L.

41,30

2020-25388

30/09/2020

ANALITICAS/PRUEBAS COVID19

ES-B5738348-1

PREVIS, S.L.U

FRA-2014371

05/10/2020

PRODUCTES DE NETEJA

ES-042992905-V

ABRINES REUS
LORENZO

NUM. FACTURAS:

1.170,00
105,73

37 IMPORTE TOTAL: 15.814,67

Segon: Aprovar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en les quanties assenyalades
en la relació anterior.
Tercer: Declarar que la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
no s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la Hisenda municipal.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NUMERO 29/2020 DE L’AJUNTAMENT
EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Segons consta a l’expedient, existeix una memòria justificativa on es posa de manifest al
necessitat de dur a terme la modificació pressupostària per atorgar una subvenció a l’Escola
municipal d’arts escèniques de Llucmajor.
Aquesta memòria justificativa relaciona les activitats que dur a terme l’EMAE i com aquestes es
desenvolupen al terme de Llucmajor.
Actualment hi ha crèdit a capítol 2 per destinar a despesa corrent de cultura per actuacions i
realment es necessari per atorgar la subvenció de 18.000,00€ a l’EMAE.
Ates que es tracta d’una modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit,
l’aprovació correspon al Ple de la Corporació i li seran aplicables les normes sobre informació,
reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 del text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals, RD legislatiu 2/2004 i els concordants 20 i 22 del R.D.
500/1990.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 21 d’octubre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que com ja es va comentar a la
comissió informativa, demana perquè es dóna una subvenció a l’EMAE i no a altres associacions
culturals, creuen que és un començament, però s’ha de profunditzar sobre el tema, i tenir en

compte a altres grups d’aquesta índole, que també tenen una despesa ordinària i recurrent i fan
activitats culturals i es podria considerar de caràcter general.
El batle diu que entenen l’opinió del PSOE, però el motiu de fer-ho així, és per la recomanació del
tècnics.
El Sr. Miquel Àngel Serra (MES), diu que el seu grup votarà a favor d’aquest punt, així com del
punt 7, sobre l’aprovació del Pla estratègic de subvencions 2020, però com ha dit el Sr. Oliver
troben a faltar que aquesta modificació inclogui altres associacions culturals que fan un servei
similar a l’EMAE i que consideren que en l’estat actual de pandèmia han quedat en una situació
compromesa. També diu que aprofiten l’ocasió per xerrar del que digueren el mes passat, sobre la
possibilitat que tenien per oferir algun tipus de subvenció al comerços i esperen que en una
segona modificació s’incloguin i per acabar diu que referent a les subvencions dels esports ha
passat un mes i veuen que no ha avançat, l’any s’acaba i els 25.000 € que es tenien per aquestes
subvencions quedaran a la caixa, així i tot consideren que la modificació d’aquesta proposta
millora el Pla estratègic aprovat inicialment
El batle diu que es segueix fent feina per veure si es pot arribar a aquestes subvencions per
l’esport i, si hi hagués alguna novetat se’l hi farà arribar i esperen que sigui una realitat.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que vol expressar el sentit de vot del seu
grup dels punts 6 i 7 i que veuen que el que es fa és moure 18.000 € que eren per actuacions en
concepte de contractes i que ara passen a subvencions per l’EMAE, entenen que és un canvi de
criteri a causa d’aquestes dates i que s’acaba l’exercici 2020, per tant el seu grup s’abstindrà.
Una vegada acabades les intervencions i de conformitat amb l’exposició anterior, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PP, CS, MES ASI,GM i Sr. Pastor) i 9 abstencions
(PSOE, LLIBERTAT LLUCMAJOR, UP i PI) per majoria s’adopta el següent acord:
Únic .- Aprovar la modificació pressupostària numero 29/2020 de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2020, en la modalitat de crèdit extraordinari a les següents partides e
imports, per tal de dotar el crèdit adequat i suficient per atorgar una subvenció a l’EMAE:
INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

050000-334-480001 Subvenció Escola Municipal Arts Esceniques

IMPORT

18.000,00 €

DISMINUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

050000-334-2279901 Trabajos Otras empresas Culturales Actuaciones

IMPORT

18.000,00 €

MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020
D’acord amb l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
qualsevol Administració pública o qualsevol entitat que proposi l’atorgament de subvencions, amb
caràcter previ, haurà de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que
es pretenguin amb la seva aplicació, el plaç necessari per a la seva consecució, els costos
previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària.
En Títol V de les Bases d’Execució del Pressupost 2020 incloses dins el Pressupost General de
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2020, inclou les normes que estableixen les bases
reguladores per a la concessió de dites subvencions.
El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2020, en el seu títol V
estableix la dotació per a les subvencions que aquest considera adients, basant-se en tres
objectius estratègics d’actuació i amb subvencions que tenen naturalesa nominativa i d’altres de
concurrència competitiva.

El Ple en data 30/09/2020 va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions. A l’expedient consta una
Memòria de la regidoria de cultura, que justifica la necessitat de donar una subvenció a l’EMAE.
Per tant procedeix modificar aquest Pla Estrategic de Subvencions, per incloure la subvenció que
es preten concedir a l’EMAE Llucmajor.
Aquest Pla General de Subvencions que es una modificació del ja aprovat, es publicarà
oficialment en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) cumplint així els requisits de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 21 d’octubre i
una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PP, CS, MES ASI,GM i Sr. Pastor) i 9 abstencions
(PSOE, LLIBERTAT LLUCMAJOR, UP i PI) per majoria s’adopta el següent acord:
Únic- Aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2020, en els termes que apareix redactat a l’expedient.
MODIFICACIÓ DE LES DEDICACIONS ESPECIALS I LES RETRIBUCIONS DE DIVERSOS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ PER L’EXERCICI DELS SEUS CÀRRECS
I.

II.

III.

En el plenari extraordinari de 26/06/2019 es van establir els membres de la corporació que havien
d’exercir els seus càrrecs amb dedicació especial (exclusiva o parcial), i per altra banda, es van
fixar les retribucions a percebre pels membres de la corporació, tant per dedicació especial com la
indemnització per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats. Aquest acord va ser
modificat per l’acord de Ple de 26/02/2020, amb el que el Sr. Eduardo E. Zúñiga va deixar
d’exercir el càrrec de portaveu d’Unides Podem amb una dedicació parcial per passar a exercir-lo
amb el cobrament de les indemnitzacions per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.
Com a conseqüència del Decret 2020002615, d’1 de juliol, amb el que es va destituir dels seus
càrrecs els dos regidors del Grup Municipal de Llibertat Llucmajor, i de la renúncia presentada pel
Sr. José M. Pastor a continuar formant part del Grup Municipal VOX-Actúa Baleares, el Ple
ordinari de dia 29 de juliol va acordar retirar les dedicacions parcials dels Srs. Eloy Crusat i José
M. Pastor, que passaren a cobrar indemnització per assistència, i es va modificar la dedicació del
Sr. Alexandro Gaffar, que va passar a cobrar la pròpia dels portaveus dels grups de l’oposició.
Mitjançant el Decret 20203943, de 8 d’octubre, s’han produït canvis en la delegació de
competències i atribucions, de tal manera que, els Srs. Raúl Domínguez Martín i José M. Pastor
Cantallops passen a tenir competències delegades, quan abans no les tenien.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 21 d’octubre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que es pensaven que aquest
punt es retiraria de l’ordre del dia, ja que suposen que sobre les missives que ha rebut
l’Ajuntament del grup VOX Mallorca damunt la sentència del Tribunal Suprem, creien que el
secretari recomanaria retirar-lo, ja que va enllaçat amb altres punts del ordre del dia d’avui, per
tant el secretari deu tenir un fonament jurídic suficient per dur endavant aquest tema. També diu
que saben que VOX Mallorca, els ha recomanat que atès que hi havia uns trànsfuga i un expulsat
del partit, que en la Llei de Corporació Local quedava clar que això pot tenir conseqüències legals
per l’Ajuntament i pel batle, per tot això el vot del seu grup serà en contra de la proposta.
El batle diu que avui han estant xerrant amb el secretari per una notícia que havia sortit a un mitjà
de comunicació i que seguidament el secretari ho explicarà, però de moment no creuen que
s’estigui fent res malament, ja que si fos així haguessin retirat el punt, però també s’ha de pensar
amb el bon funcionament de l’ajuntament.
El secretari vol aclarir que aquest punt estava a l’ordre del dia quan es va convocar el Ple
divendres passat i la sentència que fa referència el Sr. Estarellas va sortir el dilluns dia 26, de la
qual va tenir coneixement ahir a la nit, per tant ha aconseguit accedir a la sentència i l’ha
començada a mirar, i pot tenir una impressió inicial cap on es dirigeix, però no hi té un
convenciment, per tant no s’ha format una opinió jurídica al respecte, per la qual cosa no pot ser
categòric en un sentit o un altre, perquè per una part en el cas de les Illes Balears tenen la llei

20/2006 de règim local que fa una distinció entre els regidors que abandonen el grup per voluntat
pròpia, que se’ls qualifica de membre no adscrits i els que són expulsats del seu grup de
procedència en contra de la seva voluntat i que els qualifiquen al grup Mixt, per tant amb aquests
aspecte ja tenen un dubta per qualificar la situació en que es troben els dos ex-regidors de VOX.
Per altra banda diu que hi ha un altre matís, que no té clar i no ha format la opinió jurídica al
respecte i és en el sentit de la actuació del Sr. Pastor, quan està clar que estaria dins el concepte
de trànsfuga, seria quan propicia un canvi de govern, es a dir, que passa a donar suport als seus
antics adversaris polítics, però en aquest cas, aquesta situació no es dóna, per tant necessita
aprofundir més en el tema i quan tengui el convenciment de la seva opinió jurídica, farà l’informe i
ho remetrà al batle, el qual actuarà en conseqüència, però en cap moment es pot pensar que
s’està prevaricant, perquè han de tenir un temps per reaccionar i meditar les decisions.
El batle diu que en un principi votaran aquest punt de l’ordre del dia tal com estava pensat i, si
hagués algun canvi a causa d’una sentència del Tribunal Suprem i s’hagués de revocar, així ho
farien, de totes maneres s’ha d’aclarir i com sempre seguiran els consells dels tècnics.
El Sr. Miquel Àngel Serra (MES), diu que abans de la sentència voldria xerrar d’un pacte, que són
aquells que se signen per complir, i el Partit Popular en el seu moment va signar el pacte
antitransfuguisme, cosa que no feren CS ni ASI, en el qual els partits signants es comprometien a
no acceptar en els seus equips de govern municipals a membres de corporació que s’hagin
convertit en trànsfugues i com a mínim un dels dos regidors dels quals es xerra en aquest punt
administrativament no hi ha dubte que ha de ser considerat un trànsfuga, i rebutgen qualsevol
nomenament públic que millori la seva condició econòmica o política, per tant demana al batle la
seva opinió al respecte.
Pel que fa a la sentència diu que estan a l’espera de l’informe del secretari, però la primera lectura
pareix que segueix el mateix sentit de que els trànsfugues no puguin millorar la seva condició
política ni econòmica i el que proposen en aquest punt de l’ordre del dia, va precisament en contra
de la sentència. Diu que esperen que l’informe del secretari sigui vinculant.
Pel altra banda, no troben una justificació o una relació clara entre la dedicació que han de tenir
per les competències assignades i el sou que se’ls ofereix. Per tot això el seu grup votarà en
contra de la proposta.
El batle pel que fa a la introducció del la intervenció del Sr. Serra, diu que es debatrà més
endavant de la sessió i sobre la sentència, quan sigui ferme i tenguin clara tota la informació
necessària prendran una decisió, però vol deixar clar que aquest equip de govern no anirà mai
contra les sentències i ja que el grup MES, xerra de partits i anar en contra de sentències s’ho
poden aplicar.
Pel que fa al tema de les retribucions, de les 6 hores, es veritat que no han donat cap dedicació
exclusiva més i amb aquest 75 % és la jornada que s’ha de fer.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el vot del seu grup serà en contra per
una sèrie de motius, en primer lloc, perquè el Partit Popular incompleix el pacte antitransfuguisme,
amb el fet d’introduir dins l’equip de govern a regidors trànsfugues, ja saben que incomplir acords
o pactes no és una cosa nova pel batle.
En segon lloc diu que el transfuguisme és un tipus de corrupció i això ho diuen el Partit Popular i
CS a nivell nacional. També diu que la inclusió dins l’equip de govern d’aquests trànsfugues és un
pagament per haver-lis donat suport de manera directa als retalls, ja que necessiten una majoria
per governar, la qual cosa ja tenien, ja que haguessin pogut seguir governant en minoria, perquè
LLIBERTAT LLUCMAJOR els va oferir suport extern quan els varen cessar dels seus càrrecs,
l’única cosa que els hi demanaven era el suport per les mesures de l’acord de govern, però han
preferit anar per la via dels retalls i cercar uns regidors que amb una apujada de sou, li donaran el
seu suport, però el consell que li dona és que intentin negociar les mesures amb l’oposició, abans
de dependre d’uns regidors trànsfugues.

Per acabar hi ha hagut l’assumpte de la sentència, és veritat que esperaran l’informe del secretari,
però ja és un bon avís, i pareix una casualitat que hagi sortit ara, i si miren un diari de la comarca
de Manacor, la foto que han posat per aquesta noticia de la sentència, és l’Ajuntament de
Llucmajor, i l’atenció mediàtica de Mallorca, està en saber que passarà amb el tema dels
trànsfugues en aquest ajuntament.
El batle li diu al Sr. Gaffar que ja ha acusat aquest equip de govern de manipulació abans i ara de
corrupció i es queixa de la manera en que es dirigeix cap a la seva persona i, li diu que vagi alerta
en les paraules que utilitza, que poden ser perilloses, perquè tal vegada podrà enganar a algú
durant un temps, però no a tothom sempre. També diu que ell no incompleix pactes i tant el Sr.
Gaffar com el Sr. Crusat estan fora de l’equip de govern, perquè deia que es carregaria el govern
des dedins i que feria que al batle li caigués el pel, i la gent com ell val més tenir-la enfora. Diu que
cada partit fa la política que vol i ell amb això no es ficarà, però li demana al Sr. Gaffar que sigui
un poc més sincer i no jugui tant brut.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que perquè les persones que veuen el plenari sàpiguen de que
estan xerrant, llegirà el digital que publica el Tribunal Suprem i Consell General del Poder Judicial.
Comença amb el títol «El Tribunal Suprem declara que els regidors trànsfugues no poden assumir
nous càrrecs o retribucions que suposin millores polítiques i econòmiques».
Desprès en el primer requadre diu el següent: «La secció quarta de la sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Suprem ha dictat una sentència en la que fixa com a doctrina que el
pas a la condició de regidor no adscrit, com a conseqüència o per raó d’un supòsit de
transfuguisme impedeix que s’assumeixin càrrecs o que percebin retribucions que abans no
exercia o percebia i impliquin millores personals, polítiques o econòmiques, quedant exclosa
d’aquesta limitació la incorporació a les Comissions Informatives».
Després de la lectura, diu que creu que en aquest sentit tendran un informe del secretari de
l’ajuntament, això va sortir els dimarts dia 27 i entén que anés a la comissió i que avui estigui a
l’ordre del dia, però actualment ja és una publicació oficial, per tant s’han de prendre mesures,
però el que li sap greu és que el batle s’ha ficat a un carreró sense sortida amb aquesta proposta
així com a Felanitx. També els hi diu als Srs. Pastor i Domínguez que amb el tema personal els hi
desitja el millor i no té res en contra d’ells, però aquí estan fent política i en aquest aspecte
preferiria que no entressin a l’equip de govern i a més ho diu el Tribunal Suprem.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup no farà un diagnòstic de la sentència del Suprem, ja
que el secretari que és jurista encara no l’ha pogut fer i una vegada que vegin l’informe emès pel
secretari, ja decidiran el que es fa, i en cap moment dubten que el batle decidirà anar per la llei.
Pel que fa a les retribucions, diu que el batle va decidir maldament que creu que no amb encert,
que entressin dins l’equip de govern els Srs. Pastor i Domínguez, així com les dedicacions i
retribucions que tendran, i ell no es qui ha de dir la feina que faran i si estarà ben retribuïda o no,
per això hi ha l’equip de govern que és el que decideix aquests temes.
Diu que el seu grup s’abstindrà en aquesta proposta, esperant un informe més detallat, per poder
prendre la decisió que pertoqui.
El batle torna a dir que si la sentencia inclou el cas d’aquest ajuntament i s’ha de rectificar alguna
cosa, així es farà, ja que ells seguiran el camí de la llei, però de moment encara no saben bé el
que passarà.
El Sr. José Miguel Pastor li demana al secretari, si algú pot recórrer aquesta sentència. Per altra
banda li diu al Sr. Zúñiga que ell també li té apreci, però que quan hagi de fer una intervenció,
primer miri la diferència entre un membre no adscrit i un del grup Mixt, que no tenen res a veure,
malgrat que no li agradi que el Sr. Domínguez estigui dins l’equip de govern, ja que hi seguirà
estant i, per la seva part, ja veuran el que passarà segons la sentència, però igualment seguirà

donant el seu suport a l’equip de govern. També diu que està sorprès de la vinculació que té el
Sr.Estarellas en VOX, per saber fins i tot quan envien cartes.
El secretari diu que aquesta sentència del Tribunal Suprem no es pot recorre i fixa doctrina, i ara la
única feina quer li queda és interpretar si el cas de Llucmajor és subsumible al cas que estableix
aquesta sentència.
El Sr. Estarellas diu que creia que hi havia dos torns d’intervencions, on en el primer es xerrava
del tema i en el segon es tancava, a no ser que s’hagi canviat el protocol de l’ajuntament i si és
així ho desconeixen. Per altra banda diu que en cap moment ha posat en dubte la professionalitat
del secretari, ja que coneix bé la seva manera de fer feina i, no li agrada que s’hagi dit la paraula
prevaricació en aquest cas, perquè sap que no és així. El que ha dit és que per prudència davant
una sentència que ni el secretari entén, cosa que ell sí, perquè és molt clara, desprès es pot
interpretar d’una manera o altre, ja que ell no és jurista. També diu que considera que el Sr.
Domínguez no és un trànsfuga, ja que va ser expulsat pel seus motius, en canvi el Sr. Pastor és
un gran trànsfuga.
Diu que el que li estranya és que el grup CS, no es pronuncii, ja que aquesta sentència ve
motivada per una denúncia seva a nivell nacional, d’un cas de transfuguisme al Tribunal Suprem i
ara aquí no diuen res, per tant no li pareix ètic. Per acabar li diu al Sr. Pastor que quan tengui la
seva edat i experiència política, tendrà contactes en tots els partits polítics.
El batle diu que ja han explicat abans el que varen decidir amb el secretari amb aquest punt i que
per suposat se suma a les paraules del Sr. Estarellas en quan a la professionalitat del secretari.
El Sr. Serra diu que es volen adherir a la queixa que ha fet el Sr. Estarellas referent al format de
debat, ja que en aquest ajuntament sempre hi ha hagut dos torns d’intervencions de debat i el
batle no contestava a cada intervenció que es feia, sinó que esperava la seva intervenció com a
membre d’un grup polític, però la competència de regular això és de l’equip de govern i poden fer
el que trobin, però aquest format no li pareix just.
Per altra banda li dimana al batle si és membre del Partit Popular i si el Partit Popular va signar el
pacte antitransfuguisme i si els pactes s’han de complir.
El batle pel que fa als torns de paraula, creu que no poden tenir moltes queixes, però si s’ha de
complir el protocol així es farà i demana disculpes, però creu que és el primer pic que se li passa
que en un punt no hagi donat el segon torn. Per altra banda contestant a les preguntes del Sr.
Serra, diu que per suposat és membre del Patit Popular, sap el pacte que es va firmar i sol complir
els pactes, però en aquest cas creu que és una excepció, i creu que també se n’han fet a altres
llocs.
El Sr. Gaffar diu que el seu grup es suma a les paraules de MES, ja que el batle és portaveu del
seu partit, per tant s’entenen que les rondes són que en el número de vots es va contestant i quan
és una proposta d’un partit, aquest partit té el tancament en la tercera intervenció i així ha estat
fins que han començat amb els plenaris telemàtics, però el batle és el que té la competència per
elegir com es fa, ja que no hi ha cap reglament que ho reguli, però diu que els hi agradaria poder
redactar-ne un i així també es podria regular la situació del GM i dels regidors no adscrits.
Per altra banda diu que la seva intervenció ve donada per al·lusions, sobre la contestació que el
batle li ha donat, ja que no li ha contestat a cap de les preguntes que li havia fet, sinó que s’ha
limitat a dir-li que menteix, però ha dit una cosa que no li ha agradat, i és que l’ha acusat de dir
que els tècnics han manipulat una vídeo-acta i no és així, perquè si revisa aquesta vídeo-acta
veurà que no ho ha dit, sinó que el que ha dit és que l’equip de govern, en la vídeo -acta del Ple
anterior s’ha tallat o manipulat, ja que falta la part final, i explica que quan hi hagué el directe es
varen pujar dos vídeos, el de la primera part i el del tall i final del vídeo es veu com es van
acomiadant fins que s’atura la gravació i així es va apujar el vídeo originalment, en el qual
constava la intervenció del Sr. Zúñiga i el seu intent d’intervenció per al·lusions, en canvi al dia

següent quan va voler revisar la vídeo-acta, havia desaparegut tant la intervenció del Sr. Zúñiga
com l’intent d’intervenció per part del seu grup, per tant sí que hi hagut una manipulació del vídeo.
També diu que si aquest llenguatge preocupa al batle, que xerri amb el seu 2on tinent de batle,
que està acostumat a facebok a dir barbaritats contra els regidors d’aquesta corporació, cosa que
veu que no li molesta, per tant els diu que mirin el que ells diuen i s’ho apliquin.
El batle li diu al Sr. Gaffar que encara no ha entès el que és un Ple municipal, on no es ve a xerrar
de temes personals, ni de xarxes socials, aquí es ve a debatre coses sèries.
El Sr. Zúñiga vol anunciar el vot del seu grup, que serà en contra de la proposta i vol aclarir que
aquesta sentència és per un problema que va tenir una regidora de CS i en la seva part final diu
«que el cap de llista del PP va recórrer els nomenaments de la regidora no adscrita de CS», per
tant el que veu és que aquest dos partits solen tenir aquests tipus de problemes i segueix pensant
que tant aquí com a Felanitx tenen un problema.
Pel que fa al que ha dit el Sr. Pastor, diu que no la posat amb el Sr. Raúl en el mateix paquet, sinó
que varen arribar la consistori junts, per després separar-se, però es remet el que ha dit abans.
Una vegada acabades les intervencions i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i amb 10 vots a favor (PP, CS, ASI, GM i Sr. Pastor), 10 vots en contra (PSOE, MES,
LLIBERTAT LLUCMAJOR i UP) i una abstenció (PI), es produeix un empat. Tot seguit es fa una
segona votació en la que s’obté el mateix resultat, i en virtut del vot de qualitat del batle, que ha
votat a favor, s’adopta el següent Acord:
Primer. Modificar els acords amb els que s’estableix el règim de dedicació i la retribució
dels membres de la corporació, en el sentit que els Srs. Raúl Domínguez Martín i José M. Pastor
Cantallops deixen de cobrar per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, i passen a
ostentar la següent dedicació i retribució:
Titular

Càrrec

Àrees de gestió

José Miguel Pastor
Cantallops

Tinent de batle

Atenció a la
Urbanitzacions,
Ciutadana

Raúl Domínguez
Martín

Regidor

Mobilitat i Transports

Dedicació

Ciutadania a les
i
Participació Parcial

Parcial

Jornada

Retribució

75%, 6 h.

35.323,98 €

75%, 6 h.

35.323,98 €

Segon. Determinar la data d’efectes d’aquests canvis a dia 8 d’octubre de 2020, data en la
que es va fer efectiva la delegació de competències.
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS RELATIUS A LA RECOLLIDA I TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS.
ANTECEDENTS
La gestió dels residus és, des del punt de vista tècnic-ambiental i econòmic, un sistema que
evoluciona constantment en el temps. És per això que és necessari revisar periòdicament la taxa
de residus i adaptar-la a les polítiques ambientals que es duen a terme o es projecten.
Tal i com remarca la normativa sectorial, així com les previsions de modificacions dels sistemes de
recollida del municipi, el servei de recollida selectiva serà més eficient si es complementa amb
unes polítiques fiscals que incentivin el reciclatge.
Així, amb la modificació de la present taxa es vol incentivar l’esmentat reciclatge aplicant el
concepte de tarifa diferenciada pels contribuents que realitzin la separació en origen dels seus
residus i que s’adhereixin al programa d’inspecció tècnica de residus (ITR).
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 21 d’octubre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que això es un avanç i veuen que
hi ha informes favorables dels tècnics i és la línia a seguir, d’un model més sostenible i cada

vegada han d’anar arribant a quants més llocs millor, ja que és el municipi més gros de les Illes
Balears, per tant el vot del seu grup serà favorable.
El Sr. Miquel Àngel Serra (MES), diu que la inspecció tècnica de residus és una idea que els hi
agrada, ja que troben just que aquell que fa les coses ben fetes pagui menys i el que no ho fa
pagui més. Diu que ells ja feren feina en aquest tema la legislatura passada, però per diferents
motius no es va materialitzar, i el principal motiu era que no hi veien molt de sentit fomentar des
del punt de vista de taxa el reciclatge quan el servei d’aquest era insuficient.
El que pensen és que si la gent se suma a aquest projecte i comença a reciclar de manera
massiva a la zona de s’Arenal i urbanitzacions es poden trobar amb un problema i és que el
contenidors i el ritme de recollida actual no siguin suficients, per això els hi pareix un poc precipitat
aquest tema, ja que creuen que abans de fomentar el reciclatge des d’un punt de vista de taxa,
hagués estat bé disposar del servei adequat el qual no arriba mai, ja que en el millor dels casos i
començant a principis de l’any que ve, i amb tots els tràmits a seguir, creuen que com a molt prest
estarà gest a finals del 2021. Diu que l’idea els hi pareix molt bona i per tant el seu grup donarà
suport a la proposta, però creuen que s’han precipitat.
Per altra banda els hi pareix insuficient el termini d’inscripció en aquest programa que s’ha
plantejat inicialment fins al 25 de gener, ja que el seu grup troba que 3 mesos és el termini
adequat. També diu que hi ha un altra punt, del qual a la comissió no se’ls va donar la informació
necessària, i és que encara no tenen clar com serà el servei d’inspecció d’aquesta taxa.
El batle vol recalcar que sempre ho agraeix i diu que això és un camí que ja ve d’enrere i no és
d’aquesta legislatura, quan es xerra del tema del reciclatge i que el de les taxes són coses
tècniques i així els hi han recomanat, i això és una feina conjunta de tots de la qual poden estar
ben orgullosos.
El Sr. Alxandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que pel que fa a aquest punt, el seu grup va
presentar una esmena que ja els hi va fer arribar a tots els grups polítics durant aquesta setmana,
ja que varen detectar un error que produiria un greu problema de desigualtat entre les
urbanitzacions, s’Arenal i Llucmajor, el qual es tracte de l’article núm. 7 que fa menció a la
necessitat de reciclar la fracció orgànica, cosa que no pot ser possible en aquests moments, per la
falta de contenidors, per tant aquesta esmena seria per afegir a l’article núm. 7 dins el punt 2on, la
següent clàusula «En el cas dels nuclis urbans que no comptin amb recollida porta a porta
diferenciada i que no disposin de contenidors d’algun tipus de fracció, ni de les àrees d’aportació,
s’entendrà que no han de complir amb la fracció que falta».
Diu que és molt important que tots els veïns tenguin la mateixa situació i garantia de poder
adherir-se a bonificacions per estar reciclant, ja que si no, es donaria el cas que el poble de
Llucmajor tendria la possibilitat de pagar un 13 % menys de la taxa de residus, però
urbanitzacions i s’Arenal veuria la contribució del 2021 incrementada en un 20 % fins els 285 € en
els casos dels habitatges, per tant esperen que aquesta esmena prosperi.
El Sr. Bernadí Vives (PI), pensa que un tema tan delicat com el que es tracte en aquesta proposta,
que fa més de quatre anys que s’hi fa feina, i hi ha gent que s’ho pren a la lleugera, i és un tema
complicat i complexe, el que va fer l’anterior equip de govern, com creu que és el que fa ara
l’actual equip de govern, és estar en mans d’unes empreses, tècnics i especialistes que els diuen
les passes a seguir, cosa que així es fa, ja que és molt complicat quadrar totes les peses.
Diu que el Sr. Gaffar s’ha avançat a la seva proposta de resolució, ja que ningú que vulgui reciclar
es veurà perjudicat per un increment de les taxes, és veritat com ha ja ha dit el Sr. Serra, que ja hi
hauria d’haver-hi els contenidors, però si s’adhereixen i no tenen contenidor, ningú els hi dirà res,
mentre que agafin les fraccions de les quals si que hi ha contenidors, com són vidre, envasos i
cartró i després el rebuig i l’orgànic es mescla, els tècnics han dit que també es farà el descompte.

Per altra banda diu que des de segons quins sectors s’està fent demagògia que no beneficia en
res aquest assumpte, creu que s’ha de tenir paciència i demanar la col·laboració de la ciutadania.
És un tema que s’ha de tractar amb seny i no utilitzar-lo per fer-na política, perquè és una
necessitat i no ens queda d’altra que seguir aquest camí.
També demana respecte per a la feina que fan els tècnics, tant de la Casa, com els externs que
tenen contractats.
La Sra. Maria de Pilar Bonet (PP), diu que el que es vol fomentar baixant la taxa sobre el
tractament de residus és el reciclatge, per tant s’ha de distingir entre el reciclatge i recollida, i si un
veïnat vol reciclar ho farà, ja que abans no hi havia aquests mitjans per fer-ho i ja hi havia gent
que reciclava, per tant és el que s’està premiant i aquesta recollida facilita les coses. Diu que
baixar la taxa per a tots facilitarà això, després quan entri el macro com diu el Sr. Serra, serà més
fàcil, perquè hi haurà més punts d’àrees d’aportació i a més s’incorporaran els contenidor per
orgànic.
Per altra banda diu, que sempre s’han guiat pel que els hi han dit els tècnics i no actuen per lliure
per posar-se mèrits, i baixen la taxa, perquè en aquests moments ho poden fer, ja que han fet una
feina que pot beneficiar a tothom, i que es podran adherir de tots els nuclis de Llucmajor.
Explica que va tenir una reunió amb GRAM referent al servei d’inspecció de la taxa i el que es farà
a partir de març és un cens de tota la gent que s’adheresqui i es duran a terme inspeccions a tots
aquests habitatges, mitjançant visites sorpresa. Diu que s’està preparant la campanya d’informació
sobre aquest assumpte perquè pugui arribar la informació a tothom.
Pel altra banda sobre el punt núm. 7, diu que no posaria en dubte la feina que fan els tècnics, ja
que tenen ben clar, que el que vol dir aquest punt és que sempre que estigui establert el sistema
de recollida sense presentar impropis a cada una de les fraccions segons com estigui establert el
sistema de recollida, vol dir que en els llocs on no hi hagi contenidors d’orgànic, no es podrà exigir
que es tirin aquests residus, fins que posin els dits contenidors i aclareix que no es fa cap tipus de
distinció en cap veïnat del municipi, tothom es pot adherir, per tant demana que no es vagi dient a
la gent coses que no són, ja que el put núm. 7 està ben redactat i així es durà a terme.
El Sr. Serra pel que fa a l’esmena que ha proposat el Sr. Gaffar diu que li sap greu, però no pensa
el mateix que ells, ja que troben que el redactat actual de l’article núm. 7 és correcte, així i tot
demana al secretari la seva opinió al respecte. També agraeix la informació que els hi han donat
sobre el servei d’inspecció, i li ha semblat que ja es dóna per fet que aquest servei ho duria a
terme GRAM, però pensen que s’hauria de treure a concurs i que guanyi el que faci la millor
oferta.
Per altra banda diu, que no li han contestat al tema referent a la inscripció i tampoc els hi han dit
res de l’estat actual del servei i les possibles dates de tenir nou plec, pensen que el contenidors a
les urbanitzacions i a s’Arenal són insuficients i amb aquest programa es poden trobar que el
reciclatge en aquestes zones augmenti exponencialment, espera que hagin fet un estudi raonable
de tones, reciclatge i demés, ja que l’anterior equip de govern es va trobar amb aquest problema i
pot assegurar que és molt dur. Per acabar demana a la Sra. Bonet si els hi podrien dir les dates
possibles per tenir el servei nou de recollida selectiva.
El Sr. Gaffar demana a la Sra. Bonet, si el que ha dit abans està a algun informe tècnic, per poderho remetre als distints grups polítics, ho diu perquè en la passada comissió d’Economia i Ocupació
el seu grup li va demanar sobre aquest assumpte i com es farà a s’Arenal i urbanitzacions on no
es recullen totes les fraccions, comenta que la Sra. Bonet diu que ara estan eximides, però així
com ho diu l’ordenança en l’article núm. 7, es pot donar a entendre que no estiguin eximides,
perquè en els punts verds si que es poden recollir, i ¿que faran els veïns d’urbanitzacions i
s’Arenal, es donaran d’alta i cada dos dies hauran d’anar al punt verd?, es per això que el seu
grup presenta aquesta esmena, i espera que l’equip de govern no tengui cap problema en
acceptar-la. També diu que a l’acta de dita comissió es va dir que no s’aplicarien diferències de

criteris en distintes zones a pesar de la falta de contenidors per orgànic i que es bonificarà si es
separen i es reciclen les fraccions indicades i que es podran donar d’alta els veïns
d’urbanitzacions i s’Arenal, però quan s’adjudiqui la unificació de contractes, per tant va xerrar del
Macro com a única via per adherir-se i aquí va ser on es van alarmar.
Diu que després hi ha hagut un altre problema, ja que en les xarxes socials i en premsa hi ha
comunicats de l’equip de govern on es diu que es podran donar d’alta durant l’any, mentre
s’adjudica el contracte unificat, però donen de plaç fins el 25 de gener, i si això fos cert,
l’ordenança no posa això, per tant es podria mirar d’ampliar el termini a uns tres mesos, pensen
que hi ha contradiccions amb el que es va dir a la comissió i el que es diu avui al ple, per això
demana si hi ha un informe tècnic que ho detalli tot ben clar, ja que si al final no es compleixen els
terminis i els veïns d’urbanitzacions i s’Arenal no es poden donar d’alta per algun problema en
aquest sentit es trobarien en un cas on el veïns d’aquestes zones estarien pagant un 40 % més de
la taxa de residus en comparació en Llucmajor i això és molt perillós.
Diu que el seu partit no posa en dubte la feina dels tècnics, i per això es du a plenari, perquè es
pugui revisar i si veuen algun dubte, presenten esmenes, i aquest discurs de dir que ho han fet el
tècnics, no li val, ja que els polítics són els que després de les decisions tècniques marquen la
línia a seguir.
La Sra. Bonet li diu al Sr. Serra que va xerrar amb l’ATIB i varen acordar que ampliarien el termini
d’inscripció de dia 1 de gener fins a dia 28 de febrer.
Respecte a la intervenció del Sr. Gaffar, diu que ella sempre intenta dir les coses de manera
transparent, però el Sr. Gaffar sempre les gira de context, però diu que amb les decisions que es
prenen no s’excusen amb els tècnics, sinó que hi fa molta feina amb ells, i sempre ha confiat en la
redacció d’aquest punt que han fet els tècnics de la Casa per l’informe i ha confirmat amb ells que
es refereix exactament el que han estant dient per les xarxes i la premsa, i no hi ha cap motiu
perquè el Sr. Gaffar es vulgui adjudicar el mèrit de fer una nova redacció, perquè la que hi ha és la
correcta.
Per altra banda diu que intentaran reforçar les recollides de residus, mentre no estigui cobert per
MACRO, per evitar el desbordament dels contenidors i no hi hagi problemes.
El batle aclareix que quan xerren de MACRO, es refereixen a la feina que estan fent per aquest
contracte.
El secretari pel que fa a la pregunta que li ha fet el Sr. Serra referent a la seva interpretació sobre
el redactat de l’article núm. 7, diu que en aquests moments no pot accedir a l’expedient electrònic,
però fins on ells sap, en el contingut del redactat així com es proposa, diu que per accedir al
programa de reciclatge i que s’implantarà aquest sistema d’inspecció del tractament de residus,
els usuaris per poder-se beneficiar d’aquesta bonificació de la taxa han d’adoptar una sèrie de
compromisos, però el redactat diu que aquest compromisos queden supeditats a sempre que
estigui establert es sistema de recollida. Diu que sí el redactat és així, entén que l’obligació de
l’usuari existeix sempre i quan hi hagi implantat el sistema de recollida d’aquella fracció, si falta
alguna fracció, mentre no hi hagi els contenidors per separar-les no incomplirà les seves
obligacions i podrà beneficiar-se de la bonificació i, si no és així diu que el rectifiqui la regidora. La
Sr. Bonet diu que és com ho ha explicat el secretari.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet a votació l’esmena proposada per LLIBERTAT
LLUCMAJOR , que seria per afegir a l’article núm. 7 dins el punt 2on, la següent clàusula «En el
cas dels nuclis urbans que no comptin amb recollida porta a porta diferenciada i que no disposin
de contenidors d’algun tipus de fracció, ni de les àrees d’aportació, s’entendrà que no han de
complir amb la fracció que falta», i amb 8 vots a favor (PSOE, LLIBERTAT LLUCMAJOR i UP) i 13
vots en contra (PP, CS, MES, ASI, PI, GM i Sr. Pastor), no prospera per majoria.

Seguidament i vist l’exposat se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 18 vots a favor (PP,
PSOE, MES, CS, ASI, PI, GM i Sr. Pastor), 2 vots en contra (LLIBERTAT LLUCMAJOR) i 1
abstenció (UP), per majoria s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar inicialment, i en el supòsit de que no es presentin al.legacions en el
període d’informació pública, també definitivament, la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per la prestació dels serveis relatius a la recollida i tractament dels residus sòlids
urbans, conforme a la proposta que figura a l’expedient.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant la
publicació d’un anunci en el BOIB.
Tercer. Una vegada acabat el termini d’informació pública es resoldran, si és el cas, les
al·legacions presentades i s’aprovarà definitivament. En cas que no se’n presentin, l’acord
s’entendrà definitivament aprovat i s’haurà de publicar el text íntegre de l’ordenança en el BOIB,
entrant en vigor el dia de la seva publicació.
MODIFICACIÓ
IMMOBLES.

ORDENANÇA

FISCAL

REGULADORA

DE

L’IMPOST

SOBRE

BÉNS

ANTECEDENTS
Amb la finalitat, d’una banda, de promoure l’ús d’energies renovables amb el consegüent impacte
positiu en el medi ambient, i vist l’article 74 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, que estableix en el seu
punt 5:
Artículo 74. Bonificaciones potestativas.
…
5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota
íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta
bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan
colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente.
Los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en la ordenanza
fiscal.
…” ,
i d’altra banda, en atenció a l’establert a la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i
homes adaptar el texte de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles de tal
manera que es faci un ús no sexista del llenguatge i evitar així un impacte de gènere,
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 21 d’octubre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que aquesta modificació de
l’ordenança va un poc enllaçada amb la proposta de resolució que el seu grup presenta, ja que
creuen que tots han d’anar pel mateix camí, que és que el qui aposti per les energies renovables,
aquesta inversió i despesa que suposa ha de tenir una contrapartida per part de la corporació
municipal, ja que ningú qüestiona el canvi climàtic i per això el vot del seu grup serà favorable.
El Sr. Miquel Àngel Serra (MES), diu que aquesta modificació s’ha fet amb el compliment d’una
moció que es va votar al plenari passat i celebren que hagi arribat a temps i la solució que s’ha
donat és la mateixa que tenen altres ajuntaments, concretament a Palma i els pareix bé que sigui
així i, si hi ha alguna cosa que l’ordenança fiscal no ho aclareix com voldrien, és saber formalment
com a la pràctica es pot adherir la gent en aquesta bonificació, com els terminis i la documentació
a presentar, ja que no ve reflectida en el fons de l’ordenança i hi ha bastanta gent que els hi ha
demanat aquesta informació, a pesar d’això en vot del seu grup serà favorable.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que els hi sap greu que hagin descartat la
reducció de l’IBI a les famílies nombroses i donar un caràcter més social a aquest impost, cosa
que havien acordat quan varen nomenar al Sr. Jareño com a batle i que en Juntes de govern
s’havien acordat que s’aprovarien en el 2020 perquè tenguin efectes al 2021, però els alegra

veure que s’ha inclòs la proposta que es va aprovar en aquest sala de plens, de bonificar la
instal·lació de plaques solars i autoconsum en habitatges i establiments, però han deixat passar
l’oportunitat de millorar l’any 2021 a moltes famílies que ho passen malament per la crisi
econòmica, per tant el vot del seu grup serà una abstenció.
Diu que esperen que a l’any que ve tornin a modificar l’IBI per introduir aquests elements social, i
en aquest cas, sí que tendrien el suport de seu grup. També demana que convoquin les juntes de
portaveus per a les modificacions de caràcter fiscal, així com pel pressupostos.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), vol recordar que aquest Ple va votar per unanimitat la declaració
d’emergència climàtica del municipi de Llucmajor, i aquesta moció va en aquesta línia i agraeix
que facin feina en aquest sentit, però s’adhereix a les paraules del seu company del grup MES,
respecte a quines condicions i terminis s’han de complir, perquè la gent tengui aquesta informació
de forma adequada i amb el temps necessari per poder afegir-se a aquesta proposta.
La Sr. Maria del Pilar Bonet (PP), diu que les condicions d’adhesió a aquesta bonificació, es faran
a través d’una instància en el registre d’entrada de l’OAC i després s’estudiarà, però hi estan fent
feina i aquesta setmana esperen tenir-ho clar, però donaran un termini suficient, perquè la gent
tengui temps per adherir-se.
El batle per al·lusions contesta al Sr. Gaffar sobre el tema de l’acord i del pacte i diu que no té res
ni vol tenir-ho amb ell i que quan digui totes aquestes coses, tengui en compte que aquest equip
de govern va començar de zero, i que no té cap acord amb ell.
Una vegada acabades les intervencions i vist l’exposat, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
amb 19 vots a favor (PP, PSOE CS, MES, ASI, UP, PI, GM i Sr. Pastor) i 2 abstencions
(LLIBERTAT LLUCMAJOR), per majoria s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar inicialment, i en el supòsit de que no es presentin al·legacions en el
període d’informació pública, també definitivament, la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de l’impost sobre béns immobles, conforme a la proposta que figura a l’expedient.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant la
publicació d’un anunci en el BOIB.
Tercer. Una vegada acabat el termini d’informació pública es resoldran, si és el cas, les
al·legacions presentades i s’aprovarà definitivament. En cas que no se’n presentin, l’acord
s’entendrà definitivament aprovat i s’haurà de publicar el text íntegre de l’ordenança en el BOIB,
entrant en vigor el dia de la seva publicació.
PROPOSTA DE MES SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD RELATIU A LES
RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
En el Ple extraordinari de dia 26 de juny de 2019 es van establir els càrrecs de la corporació que
s’havien d’exercir amb dedicació (parcial o exclusiva), i les retribucions dels membres de la
corporació.
En el Ple ordinari de dia 26 de febrer de 2020 es va produir la presa de possessió del Sr. Miquel
Àngel Serra Teruel com a regidor d’aquesta corporació.
En el Ple ordinari de dia 29 de juliol de 2020 es va procedir a suprimir d’entre els membres de la
corporació amb dedicació especial als Srs. Eloy Crusat Horrach i José Miguel Pastor Cantallops,
passant ambdós a ser considerats regidors sense dedicació.
Aquests canvis recents on membres de corporació adquireixen la condició de regidor sense
dedicació una vegada iniciat l’any i la falta de referència a aquesta situació per part de l’acord on
s’estableixen les retribucions dels membres de la corporació, poden provocar situacions no
desitjades. Per aquest motiu consideram que és necessari modificar l’acord plenari amb els que
s’estableixen les dedicacions i retribucions dels membres de la corporació per introduir una
limitació de l’import màxim anual que perceben els regidors, que sigui proporcional als mesos en
situació de regidor sense dedicació.

En conseqüència Més per Llucmajor proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció del següent acord:
Únic. Modificar l’acord de Ple de dia 26/06/2019 relatiu a la determinació dels membres de
la corporació que han d’exercir els seus càrrecs amb dedicació especial, i a les retribucions per
aquest exercici, en el sentit següent:
Els regidors sense dedicació percebran els següents imports en concepte d’indemnització per
l’assistència a:
Ple
619,10 €
Comissió informativa
206,38 €
L’ import màxim per un any natural serà de 12382,23 €.
Aquesta quantitat màxima es modificarà proporcionalment en el cas de que un regidor no hagi
completat l’any en la situació de regidor sense dedicació.

Mesos com a regidor sense dedicació

Retribució màxima (en euros)

1

1031,85

2

2063,70

3

3095,56

4

4127,41

5

5159,26

6

6191,11

7

7222,97

8

8254,82

9

9286,67

10

10318,52

11

11350,38

12

12382,23

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 21 d’octubre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Miquel Àngel Serra (MES), diu que a l’anterior plenari el Sr.
Vives va posar de manifest el que ells entenen com un defecte de redactat, que permetien una
assignació per dietes que quedaven enfora del que era normal en aquest ajuntament, de norma
contemplava un tope màxim anual, però que era independent del mesos en que un regidor havia
tengut la condició com a tal, sense dedicació o que cobrava dietes i això a determinats regidors
que no hagin fet l’any complet en aquests estats, han adquirit la situació de no tenir dedicació una
vegada que ha començat l’any i, suposa poder repartir les quanties que guanya amb menys
mesos. El seu grup considera que això no és just i que va en contra del sentit comú, per tant
consideren necessari incloure la modificació que presenten a la proposta, per evitar aquests
efectes no desitjats pels regidors i creu que des de l’ajuntament si ha de posar remei.
El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que la postura de MES els hi pareix coherent i per tant el
seu grup votarà a favor de la proposta.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el seu grup donarà suport a la
proposta, ja que veuen correcte el màxim anual d’uns 2.000 € que tenen els regidors que estan a
l’oposició i cobren per assistències, es pugui repartir en un màxim mensual, per evitar que es cobri
quasi tota la anualitat a meitat d’any, si hi ha hagut molts de plenaris i comissions.
També diu que amb aquesta proposta seria una bona manera de desmentir alguns falsos
comentaris de determinats regidors de l’equip de govern en les xarxes socials que han propagat
malintencionadament.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que el seu grup en un principi donarà suport a la proposta, però
demana si el secretari els pot aclarir si les indemnitzacions per assistència als plens i comissions
es divideixen per mesos, per tant la quantitat d’una persona si canvia la seva retribució, dependrà
de la quantitat de mesos que estarà en aquesta situació de només cobrar les indemnitzacions per
les assistències a les comissions, ho diu perquè quedi clar que el que es debat són les
indemnitzacions per assistència a Ple i comissions i no a dietes.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup votarà a favor de la proposta, ja que els hi pareix
molt coherent i perquè ho entengui la gent explica que els portaveus de cada partit cobren una
assignació mensual fixa de dedicació de tres hores, però hi ha portaveus que renuncien a cobrar
aquest sou, i en aquest cas passen a cobrar per assistències als plenaris i comissions i el que la
gent no ha de confondre que si ja es té una dedicació de tres hores, no es cobra per assistència.
Diu que el que no entenen és que el Sr. Gaffar que dona suport a aquest punt, en aquest mes
passat hi ha hagut quatre regidors que per assistència a plenaris i comissions han cobrat 2.225 €,
això ve que al tenir un màxim anual, han començat a mitjan any amb aquesta situació i poden
arribar a aquest màxim, i la trampa que està fent algú, es al ser dos membres, i com que un ja
cobra la dedicació, nombren titular de totes les comissions al l’altre membre i pareix que el Sr.
Gaffar els vol tractar d’ignorants, ja que diu el que es xerra a les comissions quan ell no hi va a
cap, sinó que hi va el Sr. Crusat per poder cobrar-les, i d’aquesta manera resulta que el sou dels
portaveus són d’uns 900 € i el seu es de 1.800 €, fent aquesta trampa que és legal, per tant per
evitar això, és important aprovar aquesta proposta, i d’aquesta manera si algun regidor entre a
mitjan any pel motiu que sigui, cobri la part proporcional i no pugui cobrar tot l’any, perquè
d’aquesta manera estan confonent a la ciutadania i troba normal que després els critiquin per això.
El Sr. José Miguel Pastor demana al Sr. Serra si pot explicar que els ha motivat per presentar
aquesta proposta en aquest plenari, i com ha dit el Sr. Vives, no és el mateix una persona tota
sola que està cobrant una assistència per plens i comissions i en teoria hi ha d’anar per estar al
corrent del que es diu, que un grup que tenguin dos o més membres hi en aquest cas basta que
només n’hi vagi un a tots els plens i comissions.
El Sr. Serra agraeix a tots els grups que han donat suport a la proposta i especialment al Sr.
Zúñiga per aquesta apreciació totalment correcta distingint el que ell mal ha dit dietes, per
indemnitzacions d’assistències a òrgans col·legiats. Per altra banda li diu al Sr. Pastor que
l’objecte d’aquesta proposta era detectar i així ho va fer el Sr. Vives que hi havia aquesta
desviació, on una sèrie de regidors, entre els quals hi és ell i en la seva mateixa situació s’hi
troben altres partits, i personalment troba que ell que va començar per febrer, no ha de tenir el
màxim de 12.000 €, sinó 10.000 €, perquè ell només hi ha estat 10 mesos, i en la seva mateixa
situació es troben altres partits i trobava i ho diu sense cap mala intenció, que el redactat s’havia
anat modificant tant en aquesta legislatura com en la passada, generant un punt de conflicte on
s’estava desviant el que tenia sentit i per aquest motiu des del grup MES varen decidir fer aquesta
proposta.
També diu que té un parell de crítiques cap a l’equip de govern, la primera és que creu que
aquesta modificació que es presenta pel grup MES, no l’havia de fer ell, ja que si l’equip de govern
era conscient d’aquesta desviació i sap que ho era, troba que haurien d’haver estat ells els que
havien de fer aquesta feina de manera urgent i ja estaria el tema arreglat, però el que va fer l’equip
de govern va ser ventar informació interna de l’ajuntament de manera parcial a premsa i aquesta
vegada la queixa del Sr. Gaffar és correcta, ja que es va fer una campanya de desprestigi davant

el Sr. Crusat, perquè com ha dit el Sr. Vives, no és el Sr. Crusat el qui gaudeix d’aquests 2.000 €,
sinó que hi ha quatre regidors més que ho fan, i pensen que l’equip de govern no pot entrar en
aquesta demagògia, sinó que s’ha de mantenir digne, i el motiu pel que sap cert que va sortir de
l’equip de govern, és perquè l’oposició no va disposar d’aquest decret fins fa uns dies. També li fa
una reflexió al Sr. Jareño dient-li que és el batle de tothom i no pot entrar en aquests jocs.
El batle pel que fa la intervenció del Sr. Serra, diu que li honra haver fet aquesta reflexió sobre els
12.000 € i per altre banda li diu que si analitza un poc la situació que tenen i si pensen que ell ha
d’entrar en demagògia i populismes i no segués el batle de tothom, estarien perduts i té la
consciència totalment tranquil·la, que l’equip de govern està fent una bona feina i que pot anar
amb el cap ben alt. També diu que aquest assumpte ja ve de legislatures d’enrere per normativa i
també ho hagués pogut fer l’anterior equip de govern i fins avui no ho duen a plenari, cosa que
estan agraïts, i per tant el seu grup li donarà suport, però ara no s’han de donar responsabilitats.
El Sr. Gaffar diu que vol agrair al Sr. Serra la seva intervenció, ja que ell en tenia una de
preparada, però ja està dit tot el que havia de dir i el vot del seu grup serà a favor de la proposta.
El Sr. Zúñiga vol aclarir que ell és un dels quatre regidors que cobra indemnitzacions per
assistència als plens i comissions i segons les que hi hagi cada mes, es cobre més o menys. Diu
que ve de fer feina d’una institució com és el Consell de Mallorca, on les remuneracions que reben
els electes són fixes, i independentment dels plens o comissions que hi hagi en un mes no suma
la quantia. Pensa que tots els partits haurien de fer una reflexió sobre els sous que es gestionen
des de l’ajuntament i com hauria de ser el futur en aquest sentit, i pel que fa al vot del seu grup,
serà a favor.
El Sr. Vives troba que el grup MES ha fet una bona feina amb aquesta proposta, és veritat que
s’hagués pogut fer abans, però benvinguda sigui. Diu que vol aclarir que quan va treure aquest
tema, ell tampoc tenia la informació, però les comptes són bones de fer, veient la gent que anava
o no a les comissions i el que cobrava cada un durant el mes.
El Sr. Serra reitera els agraïments al partits pel suport a la proposta i diu que seria interessant
reunir-se tots els grups per xerrar d’aquest tema, com bé ha dit el Sr. Zúñiga.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’aprova la proposta en els termes que apareix redactada.
PROPOSTA DE LLIBERTAT LLUCMAJOR RELATIVA A PERMETRE
TERRASSES DE RESTAURACIÓ EN LA PLAÇA MAJOR DE S’ARENAL

INSTAL·LAR

El Sr. Gaffar explica breument la proposta de resolució presentada pel seu grup i que textualment
diu el següent:
Exposam
Que el terme municipal de Llucmajor compta amb tres nuclis urbans diferenciats: Llucmajor,
s’Arenal i les Urbanitzacions.
Que en els nuclis de Llucmajor i s’Arenal es troben les places principals del municipi: Plaça
Espanya i Plaça Major. Que a més d'aquestes places, en el nucli de Llucmajor es troba la
Avinguda Jaume III que comparteix similitud d'estructura amb la Plaça Major de s’Arenal.
Que la Plaça Espanya es troba convertida en zona de vianants i tots els negocis de restauració
poden situar les seves terrasses en la zona per als vianants i els transeünts poder asseure's
mentre exploren aquesta plaça.
Que la Avinguda Jaume III té habilitada zona de terrassa en la zona per als vianants central,
sense que sigui un impediment per als negocis de restauració el passar amb els seus empleats

pel carrer per a atendre els veïns, fins i tot no havent-hi passos de vianant indicats en el tram de
carrer.
Que la Plaça Major no té habilitada zona de terrassa en la zona per als vianants central, sent un
greuge comparatiu entre els negocis de restauració de s’Arenal de Llucmajor i la vila de Llucmajor.
Que en la primera línia de s’Arenal, en la Avinguda Miramar, les terrasses dels negocis de
restauració es troben també en la zona per als vianants com en la Avinguda Jaume III de
Llucmajor i no hi ha impediment per als negocis de restauració el passar amb els seus empleats
pel carrer per a atendre els veïns, fins i tot no havent-hi passos de patón indicats en el tram de
carrer que utilitzen per a arribar al seu espai de terrassa.
Que en el nucli urbà de s’Arenal de Llucmajor hi ha un greu problema de places d'estacionament i
les terrasses situades sobre tarima resten potencials places i es podrien alliberar per a reduir el
problema existent.
Que existeix, al nostre entendre, suficient espai en la Plaça Major de s’Arenal perquè els negocis
de restauració de la mateixa puguin situar les seves terrasses allí, transitant del model de terrassa
de tarima que ocupen places d'aparcament a revitalitzar la plaça com en la Avinguda Jaume III, la
Avinguda Miramar i la Plaça Espanya de Llucmajor.
Que després d'una ronda de consultes amb els locals de la Plaça Major, aquests tenen un gran
interès a poder transitar a un model com el present en la Avinguda Jaume III, Avinguda Miramar i
la Plaça Espanya de Llucmajor, encara que destaquen la necessitat de millorar la seguretat viària
amb passos per als vianants a nivell.
Davant les dades exposades, sol·licitem:
Primer. Que l'Ajuntament de Llucmajor, a través de la Regidoria de Turisme (que actualment és la
competent en quant a la gestió de l'ocupació de les terrasses que ocupen espai públic), elabori un
estudi per a la viabilitat de reorganitzar la ubicació de les terrasses de la Plaça Major per a
transitar del model de tarima a estar en la vorera de la mateixa plaça.
Segon. Que l'Ajuntament de Llucmajor, es comprometi a realitzar aquesta transició per a donar un
tracte igualitari a la vila de Llucmajor i s’Arenal de Llucmajor.
Tercer. Que l'Ajuntament de Llucmajor, tingui en consideració elaborar un pla d'indemnitzar als
negocis amb tarimes amb estructura pel canvi a realitzar, sempre que aquestes no hagin estat ja
amortitzades pels seus respectius negocis, evitant així desigualtats.
Quart. Que l'Ajuntament de Llucmajor, notifiqui als grups polítics presents en el Plenari municipal
de les conclusions d'aquests informes i la decisió política presa sobre la base d'aquests.
Cinquè. Que l'Ajuntament de Llucmajor, notifiqui als mitjans de comunicació i les seves xarxes
socials el present acord.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 21 d’octubre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Gregrorio Estarellas (PSOE), diu que el seu grup donarà suport
a la proposta, i ara sobre tot amb el tema de la COVID-19, on la majoria de bars de la zona sol ser
una clientela sobre tot de barra, i en les noves restriccions aquests establiments veuen reduïts les
seves possibilitats en el percentatge de la gent, i creuen que aquest és un bon moment i aprofitant
que la plaça de s’Arenal es grossa, però tenint en compte que els dijous hi ha mercat, però ben
distribuïda, és una bona opció per ajudar a aquests comerços. Pel que fa a la plaça de Llucmajor,
diu que també hi ha terrasses i no creu que siguin un problema que els tècnics puguin fer un
estudi d’ocupació, ja que tots hi caben i es pot seguir fent oci, per així donar una sortida
econòmica a aquests locals comercial ho passen malament.
El Sr. Miquel Àngel Serra (MES), diu que hi ha un competència per l’espai en la zona de la plaça
major de s’Arenal, entre comerciants, cotxes o la gent, i entenent el sentit de la proposta i que hi
ha un tracte diferent entre Llucmajor i s’Arenal, pensen que la gent no pot perdre més espais, ja
que ha de poder passejar i gaudir de la plaça i anar perdent espai per negocis privats és delicat i
per aquests motius el seu grup votarà en contra de la proposta.

El Sr. Ginés Sáez (CS), diu que el vot de l’equip de govern serà en contra de la proposta, ja que
bàsicament avui dia no hi ha res que impedeixi que un bar pugui muntar la seva terrassa a la
plaça de s’Arenal, ja que no hi ha criteri polític que no ho permeti, i si un bar té interès de muntar
la seva terrassa a la plaça, ha de presentar una instància demanant-ho i si compleix els criteris
tècnics exigits per aquest cas, se li concedirà el permís.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup s’abstindrà a aquesta proposta. Explica que hi ha
quatre bars que ho demanen a la plaça Major de s’Arenal i han pogut conversar amb ells i hi ha
diverses opinions, però el que no s’ha de fer és embullar-se amb la realitat entre la plaça de
Llucmajor, el passeig Jaume III i la plaça de s’Arenal, ja que l’interès que tenen els bars del
passeig és perquè davall la voravia no tenen plataforma i tenien poques taules, en canvi a la plaça
de s’Arenal ja tenen les seves plataformes amb les taules corresponents i si han de posar les
taules damunt la plaça i cada vespre llevar-les com es fa a Llucmajor i més si s’afegeix que el
dijous no les podran posar degut al mercat, creu que realment no els hi compensa.
També diu que veu molt complicat el que diu un punt sobre indemnitzar a la gent que no hagi
amortitzat les plataformes i desprès de xerrar amb al gent han comprovat que estan molt dividits
en aquest assumpte. Per acabar diu que tal vegada podrien donar suport a la proposta si fossin
els comerciants que ho demanessin, però no veuen bé que sigui l’ajuntament qui ho hagi de
decidir.
El Sr. Gaffar diu que li sorprèn la informació que ha donat el Sr. Sáez, ja que amb els negocis que
han xerrat i que eren tots els de la plaça, alguns d’ells els havien confirmat que quan hi hagué la
ampliació de terrasses varen cridar a l’ajuntament i la Sra. Bonet els hi va dir que no podien posar
les terrasses. Demanaria a l’equip de govern que anassin a xerrar personalment amb els
propietaris per saber la seva opinió. També diu que en la avinguda Miramar de s’Arenal ja tenen
un cas que han de travessar a l’altra banda i el que s’ha de mirar és que una vegada estudiada la
possibilitat veure qui s’adhereix. També diu que les tarimes lleven places d’aparcament i aquest ja
es un greu problema a s’Arenal i això és una segona línia que ve indicada a la proposta.
Per acabar agraeix les intervencions i el suport del PSOE.
El Sr. Estarellas diu que el Sr. Serra es s’arenaler i com bé sap els bars formen part de la vida
quotidiana i no es tracta d’omplir tota la plaça de terrasses, ja que és suficientment gran perquè la
gent també hi pugui passejar i el que s’ha de fer és regular perquè hi càpiguen tots, i el que sí que
és un problema és el mercat del dijous, ja que es tanquen alguns carrers i la gent que viu al voltant
ha de sentir el renou dels muntatges de les casetes a les sis del matí.
Pel que fa al que ha dit el Sr. Sáez, diu que no hi ha cap ordenança que digui que no es pot fer
això, però s’han denegat permisos tècnics i la missió dels polítics és canviar aquests arguments
tècnics, ja que ell coneix aquella zona i ara en temps de la COVID-19 n’hi hauria molts que
estarien contents de poder posar unes tres o quatre taules més i poder sobreviure a aquesta
situació tan dramàtica que estan passant.
El Sr. Serra diu que no ha entès del tot la intervenció del Sr. Estarellas, ja que s’Arenal li pareix
alguna cosa més que gent que va al bar.
Per altra banda diu que és important distingir entre el que és públic i el que és privat, i la plaça és
un espai públic per tant no poden mercantilitzar amb ella, ja que cada vegada que donen un espai
als bars, el lleven com a espai públic i no ho veuen bé i vol deixar clar que no té res en contra del
comerços, la plaça és de la gent i els bars han de fer el seu negoci en el seu lloc.
També diu que estan preocupats per la intervenció del Sr Sáez, ja que no els hi agradaria perdre
un nou espai públic i esperen que no sigui així.
El Sr. Sáez es reitera amb el que ha dit abans.

El Sr. Vives diu que entén al Sr. Serra en que els espais públics han de ser per la gent, però
també es veritat que s’ha de donar un espai a la gent fumadora, ja que no poden fer-ho a dins el
local, però aquest espai ha d’estar regulat.
Pel que fa al tema dels aparcament, troba que la similitud que han tret entre el passeig Jaume III i
la plaça de s’Arenal no la veu per cap banda, ja que els locals del passeig no tenen possibilitat de
posar plataformes d’avall la voravia, i no són tants els aparcaments que es lleven i com ha dit
abans, creu que aquest tema ho han de deixar en les mans de les sol·licituds que hi haurà.
El Sr. Gaffar per tancar el torn d’intervencions diu, que no es tracte d’omplir la plaça de taules i
cadires, sinó de repartir i intentar veure com encaixa tot, tenint en compte el mercat.
També li diu al Sr. Sáez, que com ja han comentat el Sr. Estarellas i ell mateix, hi han hagut
sol·licituds i s’han denegat, i té raó quan diu que s’han de presentar a través d’instància, però
també el regidor pot aconsellar al ciutadà. Diu que si l’equip de govern està d’acord en que es
puguin posar terrasses damunt la plaça, demanaria que fessin una campanya informativa perquè
els negocis ho sàpiguen.
Una vegada acabades les intervencions i en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i amb 8 vots a favor (PSOE, LLIBERTAT LLUCMAJOR i UP) 12 vots en contra (PP, CS,
MES, ASI, GM i Sr. Pastor) i 1 abstenció (PI), per majoria es rebutja la proposta esmentada
anteriorment.
PROPOSTA DE LLIBERTAT LLUCMAJOR RELATIVA A LA REUBICACIÓ DEL MERCAT
SETMANAL DE S’ARENAL
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), explica breument la proposta de resolució
presentada pel seu grup i que textualment diu el següent:
Exposam
Que el terme municipal de Llucmajor compta amb tres nuclis urbans diferenciats:
Llucmajor,s’Arenal i les Urbanitzacions.
Que d'aquests nuclis urbans, en l'actualitat el de Llucmajor i s’Arenal són els únics que compten
amb un mercat de dimensions grans un dia a la setmana.
Que en el cas de s’Arenal, aquest mercat són tots els dijous i ocupen, sovint, els següents carrers:
Plaça Major:

Per complet.

Carrer Maria Antònia Salvà:

Desde Carrer Formentera.
Hasta Carrer Ballears.

Carrer Berga:

Desde Carrer Formentera.
Hasta Carrer Balears.

Carrer Cabrera:

Desde Carrer Formentera.
Hastar la Plaça Major.

Que l'ús d'aquests carrers pel mercat ocasiona greus problemes d'aparcament, especialment en
una temporada alta sense els efectes de la COVID-19.
Que el dia de mercat s'impossibilita als residents amb places de garatge i el corresponent
pagament de la Taxa de Gual Permanent, fer ús del servei pel qual han abonat la susdita taxa.
Que a causa de la pandèmia de la COVID-19, el mercat de s’Arenal, igual que el de Llucmajor,
s'ha vist reduït en dimensió i en l'actualitat no s'ocupa la totalitat dels carrers sovint utilitzats.

Que existeix, al nostre entendre, suficient espai en les voreres que envolten el Parc Joan Ferre;
així com l'espai per als vianants, especialment ara que ja no hi ha els Cors de Agatha Ruiz de la
Prada, entre l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de s’Arenal i el Parc per a reubicar el mercat.
Que el Parc Joan Ferre es troba infrautilitzat després del tancament dels parcs infantils pel decret
del Govern dels Illes Balears.
Que a causa de la quantia de llocs, es podria estudiar la possibilitat de reubicar el mercat a les
zones indicades anteriorment.
Que després d'una ronda de consultes amb els locals dels carrers afectats pel mercat setmanal,
aquests en la seva gran majoria consideren que el mercat setmanal els genera perjudicis
econòmics a la vista de la pèrdua de places d'aparcament i la poca densitat de visitants d'aquest.
Davant les dades exposades, sol·licitem:
Primer. Que l'Ajuntament de Llucmajor, a través de la Regidoria de Comerç i Mercats, elabori un
estudi per a la viabilitat de reorganitzar les ubicacions del mercat setmanal de s’Arenal per a
trobar-se al llarg del Carrer Maria Antònia Salvà, el Parc Joan Ferre i l'espai per als vianants entre
aquest Parc i la OAC de s’Arenal.
Segon. Que l'Ajuntament de Llucmajor, tingui en consideració el bonificar la Taxa de Gual als
habitatges que es veuen afectades pel dia de mercat en el cas de no reubicar-se el mercat
setmanal.
Tercer. Que l'Ajuntament de Llucmajor, notifiqui als grups polítics presents en el Plenari municipal
de les conclusions d'aquests informes i la decisió política presa sobre la base d'aquests.
Quart . Que l'Ajuntament de Llucmajor, notifiqui als mitjans de comunicació i les seves xarxes
socials el present acord.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 21 d’octubre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas, portaveu del PSOE diu que sempre que es
pugui fe amb un estudi tècnic ho troben una bona idea, ja que els matins la plaça s’utilitza menys,
però d’aquesta manera salven molts d’aparcaments i entrades de garatges en els carrers que
ocupa el mercat i eviten la renou que es fa a primeres hores del matí. El vot del seu grup serà a
favor, però a l’espera de que els tècnics li donin viabilitat i que els comerciants puguin mantenir el
seus llocs de venda.
El Sr. Miquel Àngel Serra (MES), diu que consideren que aquesta proposta no està basada en una
demanda real de la gent, i no creuen que s’hagi consultat a tothom, de fet els hi pareix un tema
perfecte per cridar la participació ciutadana, perquè la gent doni la seva opinió.
També diu que comparteixen que el mercat de s’Arenal necessita una millora, però que entenen
que és un tema complicat i creuen que tal vegada s’hauria d’obrir un debat més profund que el
que planteja aquesta proposta, per tot això el vot del seu grup serà d’abstenció.
La Sra. Noemí Getino (CS), diu que el seu grup votarà en contra de la proposta. En primer lloc,
consideren que en la pandèmia que hi ha, no és el moment de fer canvis, perquè tal vegada d’aquí
un més s’han de posar més restriccions. En segon lloc diu que la policia ja està fent feina amb el
tema dels guals permanents per molestar el menys possible a la gent, i sobre aquest assumpte
diu, que quan algú demana un gual i paga aquesta quota se l’informe que aquest aprofitament
queda supeditat a les necessitats que es tenguin d’altres conceptes, entre ells a les del mercat.
Per altra banda referent a la proposta que ha dit el Sr. Serra d’obrir la participació ciutadana ho
veuen bé, i o faran quan tenguin el reglament de Participació Ciutadana, ja que fins fa un mesos
aquest assumpte ho duia LLIBERTAT LLUCMAJOR i els han deixat sense eines, per tant el vot
del seu grup serà en contra, i per descomptat des d’aquesta regidoria sempre es farà feina perquè
tant els mercats, com el comerciants estiguin el millor possible.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup s’abstindrà a la proposta, ja que està d’acord amb el
que ha dit la Sr. Getino, que ara no és el moment i ha demanat el seu parer als tècnics de la Casa
i opinen el mateix.
Pel altra banda no està d’acord amb la part de la proposta on diu que el marcat setmanal crea
perjudicis econòmics a la resta de comerços i, ell que en la seva legislatura va dur el tema del
comerços diu que voldria que els mercats fossin diaris, perquè el dia que hi ha mercat, és quan els
comerços en general fan la millor recaptació. Pel que a dit el Sr. Serra que el mercat de s’Arenal
necessita una reestructuració, diu que hi estan d’acord i entre tots han de donar-li una empenta.
El Sr. Gaffar diu que de les persones consultades local per local, els pot garantir que en les
condicions que està el mercat actualment, es queixen de que hi ha poca afluència de gent i els
dijous no facturen tant com un dia normal, una altra cosa és un mercat potent com el de Llucmajor
el qual atreu molt més, i d’aquesta manera, sí que es beneficien els comerços.
Per altra banda li diu a la Sr. Getino, que la millor participació ciutadana, quan hi ha regidors per
aquests assumptes és sortir i demanar i li pot assegurar que fent-ho i xerrant amb les associacions
de veïns els hi anirà molt millor. Referent a les eines de participació diu que en el govern anterior,
tengueren urnes i amb això ho pogueren fer, a més segueixen tenint les aplicacions de franc del
Consell de Mallorca, però no les han volgudes utilitzar, però insisteix en que la Sra. Getino ha de
sortir més per s’Arenal per xerrar amb els veïns i donar-se a conèixer i així sabrà el que realment
volen i després podrà decidir el que fan.
Agraeix els partits que han donat suport a la proposta i recorda que quan feien les visites als
comerços el dia de la fira, la Sra. Getino quan va veure la proposta li digué que estaven pensant
en fer l’estudi, i del que es tracta la proposta precisament és de fer aquest estudi i després ja
veurien que passa.
El Sr. Estarellas diu, que el que intenta amb aquesta proposta és ser coherent i ell que viu més a
s’Arenal que a Llucmajor, coneix bé la problemàtica i creu que és una proposta a llarg termini i no
per fer ara, però és una opció on s’haurien de mirar les possibilitats i els estudis tècnics, creu que
el mercat seguiria estant allà mateix, però possibilitaria l’alliberament d’aquests carrers i els
aparcaments.
Referent al que ha dit la Sr. Getino sobre els guals permanents, diu que és veritat que si aquests
són nous se’ls avisa, però hi ha guals de fa molts d’anys i a questa gent no se’ls va avisar en el
seu moment. Per acabar diu que aquest equip de govern no te regidor de participació ciutadana,
perquè el que tenien el cessaren i això és un problema intern. També diu que en l’anterior
legislatura es va donar veu i vot a la ciutadania en temes importants i els hi recomana que facin el
mateix i escoltin les seves propostes.
El Sr. Serra diu que celebren que a la regidora de marcats l’hi hagi agradat la proposta de fer una
demanda ciutadana perquè doni la seva opinió al respecte i vol fer un aclariment, ja que recorda
haver vist fa uns mesos una factura de Governalia, que precisament és una plataforma per
fomentar la participació ciutadana, i li diu a la Sra. Getino que tenen aquesta eina i l’haurien
d’utilitzar i quan més millor.
La Sr. Getino diu que no li va dir al Sr. Gaffar que a través de la seva proposta faria canvis, sinó
que que l’equip de govern feia temps que preparava canvis, però també li ha dit, que ara no és el
moment i que no es preocupi perquè és un rebuig en positiu a la proposta i ja faran els estudis
pertinent i els canvis en el moment oportú. Diu que perquè el Sr. Gaffar xerri amb un parell de
veïns o uns quants restauradors, ja diu que és una massa social enorme i per altra banda no
entén molt bé en quin mon viu, xerrant del mercat ple de gent, consumint i asseguts a les
terrasses, quan estan en plena pandèmia i en el pitjor moment sanitari que hi ha hagut mai i amb
una gran crisi econòmica. Però veu que al viure sense hipoteca, sense pagar imposts i vivint amb
sa mare, no es donen compte de la realitat.

El Sr. Gaffar referent al que ha dit la Sr. Getino, li demana que si algú en aquesta sala qüestionés
que ella depèn del seu marit, com s’ho agafaria, perquè ningú diria això i ella acaba de qüestionar
que si ell viu amb la seva mare, i li diu si li pareix normal atacar la vida d’un regidor en un plenari
quan realment no sap res de la seva vida privada. Diu que en l’equip de govern hi ha dos regidors
incendiaris, ella i el Sr. Roig.
Per altra banda li segueix dient que es passegi un poc més per s’Arenal i quan ella va voler dur
per la seva banda el procés participatiu i coordinar la votació del s’arenaler de l’any, varen votar
menys de 20 persones pel premi i ella va donar per valida aquesta votació com a massa social, es
veu que 20 vots basten.
Per acabar diu que no entén que CS voti en contra de la proposta, quan diuen que ja ho faran,
demana si el motiu del vot és pel partit que presenta la proposta, ja que ell no té cap problema en
que s’adhereixin els partits que vulguin, perquè no mira les sigles i reitera l’agraïment dels grups
que han donat el suport i l’absteniment a la proposta.
En conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 8 vots a favor (PSOE,
LLIBERTAT LLUCMAJOR i UP), 10 vots en contra (PP, CS, ASI, GM i Sr. Pastor) i 3 abstencions
(MES i PI) per majoria es rebutja la proposta anteriorment esmentada.
RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA
I.
Després de la tramitació prèvia pertinent, en data 29/07/2020 el Ple de l’Ajuntament va
aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la convivència ciutadana
(ORCC).
II. Durant el període d’exposició pública que va acabar dia 26 de setembre passat,
l’Associació Balear Cultural d’Autocaravanes en data 21/09/2020 i RGE. Núm.
2020009589, ha presentat un escrit d’al·legacions amb la que es demana que l’Ordenança
reguli més àmpliament l’ús de les caravanes a la via pública, de manera que es pugui fer
ús de les autocaravanes, caravanes, campers i vehicles similars a la via pública amb tots
els serveis i possibilitats que aquests vehicles ofereixen (cuinar, menjar, dormir, etc.).
Consideren que seria bo comptar amb una regulació més específica, ja que sovint se’ls fa
difícil saber el que es pot fer i el que no amb aquests vehicles. En tractar-se de vehicles
autònoms, seria suficient permetre fer-ne ús a la via pública com qualsevol altre vehicle.
III.
En data 17/09/2020 i RGE núm. 9465, l’Institut Balear de la Dona ha emès l’informe relatiu
a l’impacte de gènere de la modificació de l’Ordenança, on es recomana únicament fer
dues petites correccions per fomentar l’ús de termes genèrics que integren els gèneres
masculí i femení.
IV.
En data 14/10/2020 l’inspector en cap de la Policia Local ha emès informe el contingut del
qual se sintetitza en els termes següents:
a. La Instrucció 08/V-74 del Ministeri de l’Interior, recorda el que segons el Reglament
General de Circulació es considera parada o estacionament d’un vehicle, entenent
que si no se sobrepassen les marques vials de delimitació d’estacionament o no es
despleguen elements que desbordin el perímetre del vehicle com tendals,
dispositius d’anivellació, suports d’estabilització, etc., és independent que els seus
ocupants estiguin a l’interior del vehicle. Per tant, aquesta normativa no permet
estendre la vida quotidiana fora de l’autocaravana.
b. Per poder atendre en part la pretensió de l’Associació, es proposa:
 Afegir la conjunció copulativa “i” al primer paràgraf de l’article 17, on diu “Es
considera que s'exerceix l'activitat d'acampada mitjançant caravana o
autocaravana quan es realitzi al seu interior actes propis de la vida
quotidiana tals com dormir, menjar, cuinar, etc., “i” hi hagi elements exteriors
tals com falques, tendals, escaletes d'accés, etc.” D’aquesta manera implica
que s’han de donar les dues circumstàncies per ser considerada acampada:
realitzat activitats de vida quotidiana i estendre elements a l’exterior.
 Perllongar fins a les 72 hores el termini de 24 hores previst a l’article 17.1.

I.

II.

L’art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’art. 102
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
estableixen que, una vegada finalitzat el període d’exposició pública, el Ple de l’Ajuntament
ha de resoldre les reclamacions, objeccions o observacions presentades, i aprovar
definitivament la modificació de l’Ordenança.
D’acord amb l’article 103.1 de l’esmentada Llei 20/2006, la modificació no entrarà en vigor
fins que no s’hagi publicat íntegrament en el BOIB, i hagi transcorregut el termini de l’article
113, previst perquè el Govern de les Illes Balears, la Delegació del Govern de l’Estat, o el
Consell de Mallorca puguin requerir l’anul·lació de l’acord en cas que consideren que
infringeix l’Ordenament Jurídic.

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 21 d’octubre i una vegada vist
el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que entenen que amb aquesta modificació
d’al·legacions s’autoritzaria l’ús de la via pública a l’aparcament de les caravanes i fer-hi vida a
dins d’elles, i sí és així no hi estan d’acord, ja que creuen que el que ha de fer l’ajuntament és
habilitar espais amb els serveis necessaris, perquè es puguin instal·lar les autocaravanes, perquè
no li agradaria que a veïnat de casa seva s’instal·lés una o vàries caravanes, a més creu que a
Llucmajor pràcticament no n’hi hauria cap, en canvi a urbanitzacions i a s’Arenal sí, ja que són
zones més turístiques, per tant el vot del seu grup serà en contra de la proposta.
El batle diu que el que entén sobre les al·legacions de les caravanes és que no podran aparcar
per tot, sinó a llocs habilitats, ja que si fos com a dit el Sr. Estarellas, també estarien en desacord.
De totes maneres demana si el secretari ho pot aclarir.
El secretari explica que la proposta el que pretén es aclarir el que es pot fer i el que no, perquè hi
ha la instrucció del Ministeri de l’Interior que diu que es considera parada o estacionament d’un
vehicle, entenent que si no se sobrepassen les marques vials de delimitació d’estacionament o no
es despleguen elements que desbordin el perímetre del vehicle com tendals, dispositius
d’anivellació, suports d’estabilització, etc., és independent que els seus ocupants estiguin a
l’interior del vehicle, i això és el que es recull a l’ordenança, amb l’únic matís que així com estava
redactada fins ara deia que hi podien estar 24 hores i es proposa passar-ho a 72 hores, sempre i
quan no facin vida a l’exterior. El Sr. Estarellas diu que essent així és ratifica amb el que ha dit
abans.
El batle diu que es pensava que el Sr. Estarellas feia referència a que la caravana no pogués
desplegar res cap a l’exterior.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 15 vots a favor (PP, CS, ASI,
MES, LLIBERTAT LLUCMAJOR, GM, PI i Sr. Pastor) i 6 vots en contra (PSOE i UP), per majoria
s’adopta el següent acord:
Primer. Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació pública en el
sentit d’estimar parcialment la presentada per l’Associació Balear Cultural d’Autocaravanes,
d’acord amb la proposta de l’inspector en cap de la Policia Local fonamentació i argumentació que
precedeix, i introduir els canvis proposats per l’Institut Balear de la dona en el sentit de substituir
“el ciutadà” per “la ciutadania” a l’art. 7.1, i substituir “el titular” per “la persona titular” a l’art. 43 bis,
apartat 8.
Segon. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança reguladora de la convivència
ciutadana i continuar la seva tramitació fins a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, i la seva posterior entrada en vigor.
PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS PP, CS, AS, GM i SR. PASTOR PER A COMBATRE
L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'HABITATGES, GARANTIR EL DRET DE PROPIETAT, LA
SEGURETAT DE LES PERSONES I BÉNS I LA CONVIVÈNCIA SOCIAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El dret a la propietat privada forma part de l'arquitectura institucional dels Estats de Dret. La seva
protecció resulta essencial. Així ho expressa l'article 33 de la Constitució espanyola, igual que el
Codi Civil i altres normes del nostre ordenament jurídic. En els últims temps, la societat espanyola
està sent testimoni d'un fenomen enormement perjudicial dut a terme per grups que, valent-se

d'una deficient regulació legal, han carregat sovint contra les famílies vulnerables: l'ocupació
il·legal d'habitatges.
És necessari distingir entre dos tipus d'ocupacions il·legals. D'una banda, les dutes a terme per
individus o grups de delinqüència organitzada, que perpetren aquestes ocupacions de manera
premeditada i amb una finalitat lucrativa, aprofitant-se d'aquestes mateixes persones en situació
de vulnerabilitat a les quals tenim a bé protegir, a vegades fins i tot extorquint-les per a obtenir una
compensació econòmica com a condició prèvia per a recuperar el seu habitatge; i, per un altre, les
realitzades per grups antisistema.
Encara que a la darrera dècada han baixat substancialment els terminis judicials per al
desallotjament d'habitatges, el problema de l'ocupació genera alarma en la societat espanyola i el
nombre d'habitatges ocupats no deixa d'augmentar. A més, el fenomen ha generat la instauració
de màfies de l'ocupació i la utilització de molts d'aquests immobles per a activitats delictives.
Actualment el nostre ordenament jurídic és incapaç de garantir prou als ciutadans la tinença i el
gaudi pacífic de la seva propietat, ja que els llits legals són manifestament insuficients. És urgent i
necessari, per tant, introduir diferents modificacions legals que afrontin, en la seva integritat, el
fenomen de l'ocupació il·legal.
Els nostres partits han treballat en diferents iniciatives en el Congrés per a combatre l'ocupació
il·legal, entre altres mesures, que la Policia podrà desallotjar l'habitatge ocupat il·legalment en un
termini exprés de 24 hores, sense necessitat d'esperar diversos mesos com fins ara i reforçar el
delicte d'usurpació passant d'una multa a pena de privació de llibertat d'un a tres anys, reforçar els
mitjans de la comunitats de propietaris, reforçar els mitjans perquè els judicis no es converteixin en
barreres infranquejables, dotar a la policia de majors potestats per a actuar sempre que hi hagi
indicis racionals de comissió de delites i dotar als Ajuntaments, com a administració més pròxima,
de mitjans per a combatre l'ocupació il·legal.
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament de Llucmajor dóna el seu ferm suport les iniciatives presentades en el
Congrés que tinguin com a finalitat lluitar contra l'ocupació il·legal, respectar la propietat privada i
dotar de mitjans que donin seguretat jurídica als propietaris enfront de la usurpació de les seves
propietats.
Segon.- L’Ajuntament de Llucmajor reclama als grup polítics amb representació parlamentària que
donin la seva aprovació a les modificacions legislatives per a endurir les penes contra els qui
ocupen immobles il·legalment, agilitzar la seva recuperació per part del propietari i garantir la
protecció de les famílies en situació de vulnerabilitat residencial.
Tercer. Potenciar la coordinació i la cooperació institucional per a reforçar l'eficàcia a la lluita
contra l'ocupació il·legal d'immobles, en particular, entre la Policia Municipal, les Forces i Cossos
de Seguretat de l'Estat, així com amb l'Administració de Justícia, per a assegurar una ràpida
actuació davant ocupacions que atemptin contra la seguretat i la convivència ciutadanes.
Quart. Instar al Govern d'Espanya i a les Corts Generals a promoure totes les reformes legals que
siguin necessàries per a defensar la propietat privada, garantir la convivència i la seguretat
ciutadanes i lluitar contra l'ocupació il·legal d'habitatges, entre altres:
a) Agilitzar en tot el possible els judicis relacionats amb els desallotjaments d'immobles ocupats
il·legalment, preveient la restitució immediata de l'habitatge als legítims propietaris quan l'inquilí
denunciat no pugui acreditar l'ocupació legal de l'immoble per qualsevol mitjà vàlid en dret;
b) Habilitar a les Juntes de propietaris per a instar els desallotjaments d'immobles ocupats
il·legalment que afectin la convivència de la comunitat de veïns,c) Reforçar les competències dels
Ajuntaments per a vetllar per la seguretat i convivència ciutadanes en casos d'ocupacions il·legals
d'habitatges, facultant-los per a subrogar-se en les accions de desallotjament dels propietaris que
no les exerceixin en casos d'ocupació il·legal que afectin la seguretat i convivència ciutadanes;d)
Endurir les sancions penals dels delictes que versin sobre ocupacions il·legals d'immobles que es
duguin a terme amb violència o forces en les coses, que siguin afavorides per màfies, amb ànim
de lucre o com a mitjà per a cometre altres delictes, com la tracta amb finalitats d'explotació sexual
o el tràfic de drogues.

Cinquè. Donar compte al Ple de la Corporació Municipal que s'adoptin en compliment dels acords
abans referits, incloses aquelles que s'impulsin per part del Govern de la Comunitat Autònoma, del
Govern d'Espanya i de les Corts Generals.
Sisè. Donar trasllat d'aquests acords a la Ministra de Justícia, a la Vicepresidenta del Govern i als
Portaveus Parlamentaris dels Grups amb representació en el Congrés i al Senat. Així com al
President de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 21 d’octubre i una vegada vist
el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que per donar suport a la proposta vol entendre
un resum que seria que l’ajuntament sol·licita a les institucions com el Parlament i a l’Estat
espanyol que faciliti tot això, ja que a l’encapçalament de la proposta posa combatre la
convivència social i l’ajuntament és responsable de la convivència social i té potestat i mitjans, que
no sempre són suficients, però el responsable d’això en principi és la Policia Local.
Per tant si la proposta tracte de sol·licitar que es faci més via en protegir la propietat privada,
l’ocupació i els desallotjaments els hi pareix correcta, i com ja que saben que a Llucmajor hi ha
cases ocupades, i això és un tema judicial.
La Sra. Maria Barceló (MES), diu que el seu grup votarà en contra de la proposta, i no és perquè
estiguin a favor de l’ocupació il·legal de l’habitatge, sinó per altres motius.
Per una banda diu que no creuen que aquest sigui un greu problema, ja que en aquests moments
està sobredimensionat, i el tema de la proposta només es centra en les conseqüències de
l’ocupació i no es fa referència a les causes d’aquest problema que són l’emergència social i els
problemes que té alguna gent per poder accedir a un habitatge digne. Diu que des de MES són
partidaris que per fer front a aquest problema s’han de promoure polítiques encaminades a
solucionar l’accés a habitatges i incidir en la necessitat de tenir un mercat laboral que generi llocs
de feina perquè la gent pugui arribar a final de més en totes les necessitats bàsiques cobertes i el
que creuen que s’hauria d’intentar es que l’Estat legislàs cap el sentit que la gent pugui tenir
moltes més possibilitats per accedir a un habitatge digne. Diu que no poden estar a favor d’alguns
punts de la proposta, ja que creuen que sobren aquelles propostes que intenten solucionar el
problema una vegada ja creat, i que la única manera és endurint les sancions, i falten propostes
encaminades a prevenir aquests problemes.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el seu grup votarà en contra de la
proposta per dos motius, el primer és perquè no és competència municipal modificar lleis d’àmbit
nacional, sinó que correspon al Congrés dels Diputats, ja que troben que fer-ho des de
l’ajuntament és per quedar bé i tot això no beneficia a ningú, inclús despista a la gent quan ho
veuen a premsa.
Del segon motiu diu que xerrarà a títol personal com a veí del municipi, i li semble un fet molt
hipòcrita, ja que diuen que estan en contra de l’ocupació il·legal d’habitatges i després es troba
amb uns decrets del mes passat signats pel batle i secretari autoritzant l’empadronament en tres
habitatges, de persones que no poden demostrar que siguin propietaris legals de les mateixes, per
tant no entén com l’equip de govern es pot contradir d’aquesta manera. Diu que li faria vergonya
fer això, i abans que el tractin de mentider llegeix els decrets, perquè després ho puguin consultar
i donin explicacions.
El batle referent a la intervenció del Sr. Gaffar, li diu que es dugui els plens un poc més preparats,
ja que l’equip de govern està obligat per llei a actuar d’aquesta manera davant aquestes
situacions, ja que ho varen consultar amb el secretari abans de signar els decrets i amb un
informe que ho acredita, cosa que ell està totalment en contra, però no en queda d’altra, i li diu al
Sr. Gaffar que abans de criticar-los i acusar-los hauria de dur les coses més preparades.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que els hi dirà de que va aquesta proposta i llegeix «que
Seguritas Direct Espanya va tancar l’exercici del 2019 amb una apujada del 19 % més de vendes i
el seu producte estrella es «protegeix el teu llar dels ocupes», i una altre informació que diu « la
Fiscalia General de l’Estat en el seu informe de 2019 recull en el capítol 4º, sobre l’evolució

qualitativa de la criminalitat de l’àrea penal que les incoacions del procediment relacionat amb
usurpacions han sofert una baixada significativa, que continua línia empresa en l’exercici passat i
que reflexa una caiguda en els supòsits d’ocupació d’habitatge contra la voluntat del seus
propietaris».
Diu que aquesta és la realitat, però el que li pareix increïble és el que diu la proposta en el segon
paràgraf de l’exposició de motius, i li du al batle que si tenen aquests casos en el poble, la llei no
obliga a mantenir aquesta gent en aquestes cases, el que diu la llei és que si hi ha una petició
d’una persona que no pot demostrar la seva residència a un habitatge clar que l’han d’empadronar
i el motiu es perquè sanitàriament s’ha de tenir controlada a tota la població que hi ha en el país.
Sobre els grups antisistema que és com acaba el paràgraf, diu que no entén com es pot reduir tot
en dos exemples com aquests, i és perquè si els seus respectius partits presenten aquesta
proposta a Madrid i ho fan en general perquè tothom la presenti, i aquest equip de govern ho fa
perquè així els ha dit el seu partit i demana si volen dir que les persones que perden la seva feina,
tancant els negocis i que no podran pagar el lloguer són antisistema, el seu grup votarà en contra,
ja que els hi pareix de poca vergonya presentar aquesta proposta, sense fer la modificació que
s’hauria de fer des del punt de vista de persones que estan governant en aquest ajuntament.
El batle diu que com ha dit, han d’empadronar per llei a aquesta gent, i si per ell fos i pogués fer la
llei, tots el que ocupin una propietat privada en 24 hores se n’han d’anar defora, i la llei a de
canviar i el que volen fer ells és reiterar això.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup votarà a favor, i sobre el que ha dit el Sr. Zúñiga de
que aquesta empresa de seguretat ha fer un bon negoci, és perquè la gent està espantada,
perquè hi ha molts de llucmajorers que tenen una segon habitatge per passar l’estiu i creu que
això no és cap delicte, sinó el resultat de l’esforç d’aquestes famílies. Creu que el que s’ha de fer
són polítiques socials i evitar tot això, però no ha de pagar les conseqüències el propietari de
l’habitatge, i no creu que votar a favor sigui de poques vergonyes.
El Sr. José Miguel Pastor agraeix l’explicació de que l’empadronament ha de ser obligatori, i diu
que si la Fiscalia ha dit el que ha comentat el Sr. Zúñiga, pot ser que sigui un cas general, però li
pot dir que a nivell de Balears, els dos darrers anys hi ha hagut un gran augment de casos
d’ocupació, fins i tot hi ha gent que es dedica a entrar a les cases, per després llogar-les i en la
majoria de casos surt més barat donar-li als ocupes el que demanen per anar-se’n que anar als
jutjats. També diu que la realitat de tot això és que hi ha gent que té por d’anar-se’n de vacances
perquè no els hi ocupin la casa durant la seva absència i li diu al Sr. Zúñiga que aquest assumpte
s’ha d’agafar en serio i ja pot dir el que vulgui.
La Sra. Noemí Getino (CS), diu que resumint-ho tot és el que ha dit el Sr. Estarellas, que és donar
suport a les mesures que vagin en contra de l’ocupació il·legal, las quals estan redactades més
extensament en la proposta. Diu que li tornarà explicar al Sr. Gaffar el tema i llegeix textualment:
«el padró ha de reflectir el domicili on viu la persona independentment de les controvèrsies sobre
la titularitat, de les circumstàncies físiques o sanitàries que afectin el domicili. És una obligació per
part de l’ajuntament empadronar a aquesta gent i és una obligació que el padró ofereix drets
inalienables com són l’educació, l’assistència sanitària, la protecció a l’ajuda social i votar en
determinades eleccions que ells com institució i en un país democràtic de dret no poden retirar a la
ciutadania».
Pel que ha dit la Sra. Barceló, diu que entén l’interès que no només es miri el problema, sinó
també les circumstàncies que duen a moltes famílies, no només a les màfies, diu que tal vegada
no han desenvolupat el tema molt complet, però ho han tengut en compte.
També diu que espera més del Sr. Zúñiga, ja que discutir un tema de l’ajuntament i un tema jurídic
amb un anunci de marketing d’una empresa, se li queda en poca cosa, i sobre el tema de les
estadístiques li posa un exemple i diu que si demà surt una estadística que diu que les agressions
amb violència masclista han baixat, ¿ens deixaria de preocupar aquest tema, o seguiran fent-hi
feina?, per acabar agraeix als qui donen suport a la proposta.

El batle li demana al secretari si pot dir perquè firma aquests decrets i el que li va demanar
referents a ells. El secretari explica que la Sra. Getino ha llegit la part de la normativa en la qual ell
és basa per assessorar i informar el batle a l’hora d’empadronar o no sense tenir títol de la
propietat de l’immoble i es tracte d’una resolució de 29 d’abril de 2020 de la Subsecretaria per la
que se publica la resolució de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional
d’Estadístiques i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local per les que es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
Diu que aquesta és una normativa que es va revisant cada quatre o cincs anys i des de que ell
recorda, malgrat que hi ha el debat polític, no es trasllada a la normativa perquè permeti als
ajuntaments impedir la inscripció en el Padró en les circumstàncies que s’han dit abans, sempre i
quan s’hagi comprovat a través de la Policia Local o inspectors diversos, que realment viu a
l’habitatge on demana la inscripció, maldament que no tenguin títol, ja que el Padró a de reflectir la
realitat. També diu que sap que hi ha altres municipis que ho fan d’una altra manera, però ell no
ha aconseguit que li facin arribar informes jurídics o sentències que avalin el denegar la inscripció
padronal, sinó que al contrari, ja que li consta que algun municipi que ha aprovat alguna moció
d’aquest estil i s’ha hagut d’anul·lar o que està impugnada davant el Contenciós per considerar
que no és legal.
I diu que efectivament ell va assessorar al batle en aquest sentit quan li va demanar si estava
obligat a firmar aquest decret.
El Sr. Gaffar agraeix la informació del secretari i diu que des d’aquí es planteja un punt important,
ja que s’ha dit que hi ha ajuntaments que no firmen aquest tipus de decrets tan fàcilment, i
demana que estan considerant al dir que resideixin, que és el protocol que posa aquest
ajuntament perquè tècnicament es decideixi que una persona viu a una casa que no és la seva
però pot està ocupant-la de manera il·legal, diu que aquesta és la clau de l’assumpte.
Li diu al batle que no sempre s’ha d’acceptar les coses perquè així es digui, sinó que hi ha més
vies a prendre, ja que en altres assumptes s’han cercat aquestes altres vies i no ha passat res.
Demana perquè aquesta proposta justament no xerri de l’article de 29 d’abril de 2020 que ha
mencionat el secretari, això és el diu quan xerra de les incoherències i és molt fàcil enviar la carta
a Madrid, però aquí intentar cercar el camí polític dins la legalitat no, i tornant a l’assumpte en
qüestió al no ser un tema de competència municipal, diu que al tenir ells els diputats, que ho
tramitin i ho duguin al Congrés on realment s’ha de votar.
El batle li diu al Sr. Gaffar que es prengui les coses un poc més en serio, ja que ell abans de firmar
els decrets es va assessorar bé tant amb el secretari, com en d’altres ajuntaments.
El Sr. Zúñiga demana perdó per si els hi ha dit poca vergonyes, però no era la seva intenció, el
que volia dir és que no sabia com no se’ls queia la cara de vergonya.
Diu que en aquesta discussió s’ha de ser sincers amb la gent, ja que el problema de la gent que
s’ha d’empadronar forçosament perquè ho digui la llei, independentment en la situació en que es
trobi un habitatge, és una qüestió de drets, però la Comissió de Delictes en aquests habitatges
són coses totalment distintes, ja que si es cometen delictes en una habitatge, per descomptat que
la policia pot actuar. També diu que en aquesta proposta port haver-hi una part de realitat, però el
que li molesta és que es digui que només hi ha dos tipus d’ocupació, la dels antisistema o les
màfies organitzades. Diu que en un diari va sortir una notícia on els jutges deien que no hi havia
dades que aquests casos es disparin, ja que asseguren que no fan falta més lleis, ja que el
desallotjament d’un habitatge és immediat i a dia d’avui la majoria dels casos es donen en pisos
buits, propietats dels bancs, i si es miren la llei en detall, diu que els habitatges dels quals no es
pot treure a una família de forma immediata ha de ser un habitatge on no visqui ningú, i aquesta
és la realitat que existeix en aquests moments.

Diu que la manera que es pot confondre a la gent és dient que quan es produeix una violació del
domicili, que no vol dir ocupat, ja que quan algú comet la violació d’un domicili pot ser desallotjat a
les 24 hores, i basta que vagin per la via administrativa i no per la penal que aquesta és més lenta.
Hi això fa anys ho va treure el Partit Socialista i es diu desallotjament exprés i encara existeix, a
més varen sortir l’any passat tres lleis per reforçar la lluita contra les màfies organitzades, que
admet que existeixen, ja que ha sortit per la premsa, però obviar que hi hagi persones que no
tenen accés a un habitatge, que no són delinqüents i que no es troben en una posició de poder
accedir-hi i obviar el que diu la Constitució espanyola sobre aquest tema, pensa que és una
fal·làcia i en aquesta proposta nomé es xerra de dos exemples d’ocupació, que són les màfies i
els antisistemes, per tot això el seu grup no pot votar a favor.
El Sr. Pastor li diu al Sr. Zúñiga que en vers de mirar tanta premsa, s’informi un poc més del que
passa al carrer, ja que el desallotjament exprés que va treure el PSOE no és efectiu ni funciona i
ho diu perquè ho ha vits, ja que hi ha gent a Balears que ha estat dos anys per poder recuperar la
seva casa.
Una vegada acabades les intervencions i en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i amb 11 vots a favor (PP, CS, ASI, PI, GM i Sr. Pastor), 5 vots en contra (MES,
LLIBERTAT LLUCMAJOR i UP) i 5 abstencions (PSOE) per majoria s’aprova la proposta en els
mateixos termes que s’acaba de transcriure.
PROPOSTA DEL PSOE PER EL REBUIG DE LA CORPORACIÓ AL TRANSFUGUISME
POLÍTIC
A continuació el Sr. Gregorio Estarellas, portaveu del PSOE llegeix la proposta de resolució
presentada pel seu grup i que textualment diu el següent:
El transfuguisme polític suposa una completa deslleialtat tant cap a les formacions polítiques que
van dipositar en aquestes persones la seva confiança com cap als propis votants per això es va
dur a terme el Pacte Anti-Transfuguisme que es va signar per a totes les forces polítiques a nivell
nacional, on els partits es comprometen a impedir la utilització de trànsfugues per a constituir,
mantenir activament o canviar les majories de govern de les institucions públiques, a no donar
suport a cap iniciativa que provingui d'aquests, i a desincentivar el transfuguisme polític a través
de l'adopció de mesures dissuasives de caràcter reglamentari i protocol·lari.
I de sobte ens trobem tots els ciutadans de Llucmajor que l'Alcalde de Llucmajor a fi de consolidar
la seva minsa majoria per a governar la ciutat anomena com a regidors de l'Equip de govern a
dos regidors que en les eleccions municipals del 2019 anaven en la llista del partit d'Extrema
Dreta Vox, encara que posteriorment un d'ells va ser fulminat i expulsat d'aquesta formació
d'Extrema Dreta i l'altre fa diversos mesos també va cursar la baixa de l'avantdita formació.
En virtut a tot el que aquí exposem, el Grup Municipal del Psib-Psoe a Llucmajor proposa al Ple de
l'Ajuntament, l'aprovació dels següents acords:
Primer. Que la totalitat dels partits polítics representats a l'Ajuntament de Llucmajor es ratifiquin
en els compromisos adquirits en el PACTE D'ANTI-TRANSFUGUISME signat.
Segon.- Instar a que l'Alcalde de Llucmajor reconsideri la decisió de nomenar als dos trànsfugues
com a membres de l'Equip de Govern del Ajuntament de Llucmajor.
Tercer.- Fer públic en tots els mitjans de comunicació així com també en les xarxes socials del
rebuig de l'Ajuntament de Llucmajor a l'ús dels trànsfugues per a reforçar majories de Govern.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 21 d’octubre i una vegada vist
el dictamen el batle en representació del Grup Popular diu que es reiteren amb el que han dit
anteriorment, ja que primer han de saber quina és la situació, perquè no és que hagin canviat de
govern, sinó que en principi el que han fet és incorporar a gent que estava sempre donant suport a
l’equip de govern, per tant esperen a veure que dirà la sentència, ja que no estan en la mateixa
situació el Sr. Pastor i el Sr. Domínguez.

La Sra. Maria Barceló (MES), diu que voldrien saber quina és l’excepció que havien dit abans,
sobre el pacte d’antitransfuguisme. Diu que el seu grup donarà suport a la proposta, ja que en el
seu parer no hi ha dubte que al Sr. Pastor el poden considerar un trànsfuga i els hi agradaria que
en aquest cas rectifiquessin la seva decisió, ja que creuen que Llucmajor no es mereix un equip
de govern que no representa la voluntat expressada per la ciutadania en les darreres eleccions.
La Sra Getino (CS), diu que espera l’entenguin bé en un tema tant complicat com és aquest.
Diu que les lleis tenen molt de matisos i es poden interpretar de varies maneres. Per una banda
diu que ser expulsat d’un partit polític no et converteix automàticament en trànsfuga. Per altra
banda, abandonar un partit polític perquè es decideix que aquest partit ja no et representa ni va
amb les teves idees, ella creu que sense haver fet res més tampoc et converteix en trànsfuga.
També diu que deixant apart les opinions personals, vol tractar el que diu la llei sobre aquest
assumpte i defineix la paraula trànsfuga com els representants locals que traïnt els seus
companys de llista i/o grup, mantenint aquests darrers la lleialtat en la seva formació política que
els va representar en les eleccions locals o apartant-se individualment o en grup del criteri fixat
pels òrgans competents de les formacions polítiques que els han presentat o havent estat
expulsats d’aquestes, pacten amb altres forces per a canviar o mantenir la majoria governant
d’una entitat local i dificulten o fan impossible la dita majoria del govern de l’entitat.
Diu que el Srs. Pastor i Domínguez sortint del partit que els va presentar, segueixen la mateixa
línia que seguia VOX i des del principi estan donant suport al govern que va sortir en les eleccions
de juny, i no aniran a pensar ara, que la idea de VOX és que governi MES i PSOE a Llucmajor.
Diu que els Srs. Pastor i Domínguez no han propiciat amb la seva sortida cap canvi de govern,
per tant aquest cas no te res a veure amb el que surt a la premsa i amb el cas de Felanitx, els
quals sí que són casos clars de transfuguisme.
També diu que l’equip de govern necessitava cobrir unes àrees i varen trobar oportú fer-ho així
per el bé de Llucmajor i el funcionament de l’ajuntament. Entén que el Sr. Estarellas estigui molest
pel cas de Felanitx, però no veu cap relació amb el cas de Llucmajor i entén la seva preocupació i
no li quadra, ja que el que governa a nivell nacional és el seu partit, per tant el que poden fer es
cridar a la ministra Daria i que li demanin que el compromís de 1998 del pacte antitransfuguisme
tengui norma de rang de llei i tendran a CS donant-lis suport, ja que sempre donaran suport a
aquests casos.
Però el tema principal d’aquest debat és si el Sr. Pastor és uns trànsfuga o no, i segons la definició
si no hi ha un canvi en l’equilibre de poder entén que no, ara bé, si en un futur qualsevol sentència
judicial els hi diu que és un trànsfuga, respectaran totes les sentències, però avui per avui no ho
veuen així.
El Sr. Gaffar agraeix a la Sr. Getino la lliçó d’història de casos de transfuguisme a Espanya, però
diu que ha fet una definició perfecte de transfuguisme del cas d’aquest ajuntament, ja que al xerrar
d’equilibri de poder, li recorda que el Sr. Domínguez i el Sr. Pastor varen demanar una regidoria a
canvi de donar suport a l’equip de govern, cosa que ja afecta a l’equilibri de poder, i això és
transfuguisme i sobretot quan ja no dus les sigles del teu partit i el que estàs intentant és supeditar
que et fiquin en el govern per donar-li suport directament al que ja li donaren en un document
firmat d’acord de govern i ara aquest document ja no existeix, ja que hi ha hagut un canvi i no jutja
si per a millor o pitjor, això ja ho diran els veïns a les urnes.
Pel que fa a la proposta el seu grup votarà a favor, perquè ja han explicat abans que l’equip de
govern s’ha passat el pacte antitransfuguisme com els hi ha interessat, però amb la darrera
sentència del Tribunal Suprem, demana perquè no han intentat endarrerir el nomenament dels
Srs. Pastor i Domínguez i l’aprovació del sou, ja que ho han fet altres vegades amb distints
assumptes. Per acabar els hi demana que siguin coherents amb els seus postulats i si no creuen
amb el pacte antitransfuguisme que han firmat, que abandonin aquest ajuntament.

El Sr. Guillermo Roig (ASI), diu que aquesta proposta el fa pensar amb una caçaria personal que li
recorda a les cadenes perpètues de l’altra temps.
El Sr. Zúñiga llegeix la definició de trànsfuga i entre altres coses diu «essent expulsats del partit
polític que els va presentar a les eleccions, pacten amb altres forces polítiques per a canviar o
mantenir la majoria governant», i diu que aquesta és la denominació pública i del carrer i després
hauran de treballar entre tots els grups polítics per avançar i que la determinació sigui més enllà
de la que han aconseguit fins aquest moment, ja que és un tema greu, que una persona que
abandona una formació política havent estat electe, hauria d’entregar la seva acta, perquè no ha
estat elegit pel seu nom, sinó per haver-se presentat per unes sigles d’un partit polític i que
defensa un programa polític, entén que fins ara jurídicament no s’ha pogut avançar més, ja que
una persona que és electa pel poble, té dret a seguir representant i mantenir la seva acta, però
creu que la resta de partits podrien arribar a un acord, perquè això no sigui utilitzat i el Tribunal
Suprem va en aquesta línia.
També diu com bé a comentat la Sr. Getino que els partits UP i CS a l’any 1990 no existien, però
aquí hi ha dos partits que foren impulsors d’aquest acord que són el PSOE i el PP i que ara el PP
mira cap una altra banda, és més el batle, ja ha dit abans que li agrada complir pactes, però a
vegades no, i ells creuen que els acords entre partits s’han de mantenir.
El Sr. José Miguel Pastor diu, que li resulta preocupant i curiós que els mateixos que fa tres mesos
quan per decisió personal i sense cap tipus d’interès va decidir abandonar el seu partit fins aquest
moment, aplaudissin i li oferissin la seva ajuda, per avui tractar-lo com un empestat, estigmatizantlo amb la marca de l’extrema, com si d’un assassí violador es tractés.
Els hi recorda als regidors del PSOE que representen a un partit que defensa, protegeix i
resguarda a les persones que es varen aprofitar sexualment de 16 menors entre altres tutelats pel
Consell de Mallorca, defensen a partits que s’alineen amb sanguinaris polítics de l’esquerra
abertzale, amb els quals es passegen i es fan fotos fora cap tipus de pudor, també emparen
conductes secessionistes donant peu a canvis a la legislació perquè els culpables de l’intent del
cop d’estat de Catalunya quedin impunes, el hi diuen trànsfugues quan la única cosa que fan es
donar estabilitat a aquest equip de govern i els hi demana ¿que ha canviat en aquests 17 mesos
de legislatura que tant ell com el Sr. Domínguez mantenen en aquest equip de govern?, saben
que no ha canviat res, perquè duen donant suport a l’equip de govern des del principi, sense exigir
res a canvi, i segueix fidels a aquesta Alcaldia en la qual varen tenir un pacte.
Diu que vol deixar clar a tot el municipi, que ell i el Sr. Domínguez es troben avui aquí gràcies a la
manca d’enteniment o a les exigències desorbitades que el PSOE li va fe al PP de Llucmajor en
aquest estiu, per arribar a un enteniment i governar junts el municipi, i ara volen forçar al batle per
desestabilitzar-lo i que totes les decisions s’hagin de consensuar amb ells.
Diu que durant tot aquest temps el PSOE no ha presentat cap proposta per millorar el municipi, ja
que només es centren amb les seves idees partidistes i per això demana als distints grups
d’aquest ajuntament que no donin suport a aquesta proposta oportunista.
El Sr. Raúl Domínguez (GM), diu que en primer lloc es vol referir al Sr. Zúñiga, i li diu que s’ha
documentat molt bé fins que llegeix «expulsat d’un partit», i aquí ha d’acabar de llegir «expulsat
contra la seva voluntat», ja que d’aquesta manera canvia el sentit, per tant ell no és un trànsfuga, i
a partir d’aquí demana a tothom, que quan es faci alguna proposta o moció referent a aquest VOX,
perquè creu que no es remet a la realitat.
També li diu al Sr. Gaffar que quan durant aquests 16 mesos no deia res i donaven suport al
govern tot anava bé i ara només fa que repetir que ha demanat la regidoria de transports, però ells
no actuen així i estan aquí per fer feina. Diu que per ell la definició de transfuguisme és la que ha
dit la Sra. Getino, ja que el que li afectaria és si hagués hagut un canvi de poder, però ells han
donant suport a aquest govern des del principi sense demanar res, fins que varen expulsar de
l’equip de govern a dues persones, i els hi varen demanar si volien entrar per poder ajudar, i a

més en les àrees que coneixen, per tant creu que la situació millorarà, per tot això votarà en contra
de la proposta.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup donarà suport a la proposta, no pels fets que s’han
produït a Llucmajor, sinó perquè troben que si es firma un pacte atintransfuguisme s’ha de
respectar i estan d’acord que tothom es presenta per unes sigles polítiques, amb una gent darrera
que els ajuda en totes les tasques i pensa que després no poden partir, perquè ja no estan d’acord
amb les idees del partit que representam.
El Sr. Estarellas diu que la proposta és si s’ha de donar suport o no al transfuguisme polític i
també saben diferenciar el que és el Sr. Pastor, que és un trànsfuga i el Sr. Domínguez que va ser
expulsat del seu partit per una sèrie de motius. Diu que el PSOE i el PP tenen firmats uns pactes a
nivell nacional que estan molt clars, també el sorprèn, per això ha intentat escoltar a la Sra.
Genitno, però no la entesa, que si una regidora de CS va ser la que va posar la demanda i el
Tribunal Suprem va dictar que això no era legal i diu que recomana al secretari i a la Sra. Getino,
si es poden llegir la Llei de bases del règim local, l’article 73.3 posa molt clar el que és el
transfuguisme i també defineix el que diu el Tribunal Suprem .
Respecte al que ha dit la Sr. Getino que ell està dolgut pel tema de Felanitx, li diu que no li afecta
gens, que ell està a Llucmajor i no és un polític professional i l’única cosa que li fa mal és la
incompetència de la Sr. Getino com a política i difícilment estaran junts fent feina en aquest
ajuntament.
Per acabar diu que el Sr. Pastor ha obert la caixa de Pandora, i li sap greu haver de reaccionar
davant les seves paraules, però diu que el troba molt tendre per tenir un debat polític, ja que ha
llegit una serie de coses fora sentit sobre el PSOE, quan el que ha fet el PSOE és acompanyar al
batle a reunions importants per aquest ajuntament estant a l’oposició i si ha anat a dinar amb el
batle ha estat per amistat i no s’ha xerrat mai de política. Vol recordar al Sr. Pastor que la gent que
pensava com ell a l’any 1936 eren els que deixaren els morts a la cuneta, i que VOX ha enviat una
carta a l’ajuntament que si aquest tema no s’arregla emprendrà accions judicials, i una vegada
escoltat el veredicte del secretari, espera que actuï. Diu que li sap greu xerrar així, perquè no és el
seu talant, però creu que els plenaris se’ls van de les mans.
El batle reitera les paraules del Sr. Estarellas, ja que diu que és veritat que el seu grup els ha
ajudat molt en alguns temes, i molts dels que hi ha aquí tenen un vincle d’amistat i una cosa no va
amb l’altra.
La Sra. Getino li diu al Sr. Estarellas que una persona intenti fer un debat sobre el pacte
antitransfuguisme i que el PSOE va firmar, vol dir que no han entès res del que s’ha dit sobre
aquest tema, i a damunt la tracta d’incompetent i sempre que es refereix a ella hi ha un cert punt
masclista i en un partit com el PSOE d’esquerres i tan feminista, no va amb ell. Diu que li sap greu
que ella vulgui fer un debat enriquidor i això com ho veu el Sr. Estarellas li fa pena.
Per acabar diu que estan totalment a favor del pacte antitransfuguisme, però al no tenir clar que el
Sr. Pastor sigui un trànsfuga, per la interpretació i perquè ja ha quedat clar que el Sr. Domínguez
no ho és, no poden votar a favor de la resolució, perquè en el segon punt diu que s’ha d’instar a
que l'Alcalde de Llucmajor reconsideri la decisió de nomenar als dos trànsfugues com a membres
de l'Equip de Govern del Ajuntament de Llucmajor.
El Sr. Gaffar diu que està sorprès dels comentaris de la Sra. Getino, ja que utilitzar les cartes de
masclista per a companys d’aquest ajuntament, així com s’ha ficat amb la seva vida privada, per
després dir que fa un debat constructiu.
També diu dirigint-se al Sr. Domínguez, que els hi demana respecte al seu grup quan es dirigeixen
a ell com a trànsfuga, i diu que no es preocupi, que a partir d’ara el Departament de marketing de
LLIBERTAT LLUCMAJOR, ja no li dirà trànsfuga, sinó expulsat de VOX.

Explica que hi hagué un cas únic en aquest ajuntament als anys 90, d’un regidor que va sortir del
seu partit que era ASI, i a més va dimitir del partit i de l’ajuntament i això va ser exemplar, llàstima
que després condemnessin al Sr. Roig per calúmnies per participar a una campanya contra
aquesta persona, i el que creuen els membres del grup LLIBERTAT LLUCMAJOR i tots els seus
afiliats, és que els Srs. Pastor i Domínguez haurien de dimitir i deixar pas els següents de les
seves llistes electorals, perquè això és la democràcia.
El Sr. Roig li diu al Sr. Gaffar que és la vergonya d’aquest ajuntament i està orgullós de tenir als
Srs. Pastor i Domínguez dins l’equip de govern, i des de que no hi ha els membres de LLIBERTAT
LLUCMAJOR, ja poden entrar amb els telèfons a les juntes, i molts dels afiliats de partit del Sr.
Gaffar els hi envien les informacions a ells, perquè no es fien, ja que és un covard, però totes
aquests assumptes no formen part del debat i el que vol es centrar-se en la proposta, i diu que
han d’agrair al batle que les cessés de l’equip de govern, ja que amb un any no feren res.
També diu que a ell el varen condemnar per dir la veritat, però ja ho va pagar.
A continuació llegeix que li fa pena amb l’odi que s’ha tractat als dos companys de consistori Srs.
Pastor i Domínguez, creu que haurien de guanyar temps per unir-se pel ben estar de la ciutadania,
envers de perdre el temps amb atacs personals, pel simple fet de no se del mateix color polític
dels qui han presentat i intervengut en aquesta proposta, doncs perquè quedi ben clar que no tots
són iguals i com ell representa al seu partit ASI, des d’aqueix mateix moment ofereix el seu partit a
aquests dos companys Srs. Pastor i Domínguez, perquè junts puguin seguir fent feina per aquest
municipi.
El batle demana que es centrin en el debat i siguin concisos, ja que estan en un plenari i que es
respectin els uns amb els altres, ja que els deixa xerrar a tots, perquè després no es digui que es
censura.
El Sr. Zúñiga diu que sobre la proposta del PSOE sobre transfuguisme que es debat, creu que
acaba de sentir la proposició d’un partit polític cap a dues persones per acollir-los. Per altra banda
vol anunciar el vot favorable del seu grup a la proposta i dir que aquest és el moment més àlgid
dins youtube.
El Sr. Pastor diu que segueix pensant que no és un trànsfuga, i pel que han dit de deixar entrar a
l’ajuntament a la gent de la llista que ve darrera ell, hi ha molt poca gent, ja que VOXLLUCMAJOR va dimitir en bloc per temes interns el dia que se’n va anar, i si és un trànsfuga o no
ja ho diran el secretari i l’agència antitransfuguisme.
També diu que el Sr. Estarellas ja fa dues vegades que l’insulta, quan ell no ho ha fet mai i no ho
permetrà més, perquè ell li xerra amb respescte i li diu el que pensa.
Diu que va entrar en política per poder ajudar als veïns del municipi i així espera seguir fent-ho.
El Sr. Domínguez diu que si el Sr. Gaffar li diu expulsat de VOX, ell li dirà expulsat mentiré i que
troba graciós que li digui que deixen passar els que venen darrera a les llistes, li demana si ho han
de fer com a LLIBERTAT LLUCMAJOR, que va posar al quart de la llista d’assessor per davant de
la número tres, triant-ho a dit, ja que n’hi ha molts del seu partit enfadats per això.
El Sr. Estarellas per tancar el torn d’intervencions, diu que fins ara a tractat al Sr. Pastor amb
educació, i si ell diu que l’ha insultat dues vegades, demana si li pot dir que li ha dit i li sap greu,
però creu que mai l’ha insultat ni al plenari ni a defora, ja que no és la seva manera de fer política i
pel contrari, si que el Sr. Pastor li ha faltat avui al respecte i creu que no era ni el moment, ni el
lloc. Per acabar diu que segurament VOX presentarà una querella i els serveis jurídics del Partit
Socialista intentarà arreglar aquesta situació, i el secretari una vegada interpretada la sentència
del Suprem dirà si el Sr. Pastor és un trànsfuga o no. Diu que és veritat que hi ha un error a la
proposta, ja diu dos trànsfugues, quan un d’ells és un expulsat del partit.

Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a
favor (PSOE, MES, LLIBERTAT LLUCMAJOR, UP i PI), i 10 vots en contra (PP, CS, ASI, GM i Sr.
Pastor) per majoria s’aprova la proposta en els mateixos termes que s’acaba de transcriure.
PROPOSTA DE LLIBERTAT LLUCMAJOR SOBRE EL REFORÇ DEL CONTROL
D’EMPADRONAMENT PER A EVITAR ELS «PISOS PATERA»
A continuació el Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), explica breument la proposta
de resolució presentada pel seu grup i que textualment diu el següent:
EXPOSAM
Que el fenomen dels “pisos patera” es troba en auge a les Illes Balears, així com en el terme
municipal de Llucmajor, i de manera més concreta el nucli urbà de s’Arenal de Llucmajor.
Que aquest fenomen consisteix en l'amuntegament de diverses persones en espais on les cèdules
d'habitabilitat el prohibeixen.
Que l'amuntegament es produeix quan l'espai mínim per a viure per persona no arriba els 15
metres quadrats.
Que en l'actualitat, amb la greu pandèmia de la COVID-19, s'ha tornat un greu problema per a la
salut pública l'existència dels anomenats “pisos patera”.
Que en el propi terme municipal de Llucmajor, es va propagar un brot del COVID-19 a través d'un
“pisos patera” en el nucli urbà de s’Arenal, en un edifici continu a la Plaça Reina Maria Cristina,
comunament coneguda com a Plaza Taronja.
Que l'Ajuntament de Llucmajor, a través de l'àrea d'Urbanisme i el Cadastre poden comprovar les
cèdules d'habitabilitat per a conèixer el nombre màxim de persones que poden residir en un
habitatge.
Que l'Ajuntament de Llucmajor, a través de l'àrea de Població pot comprovar el nombre de
persones empadronades en un mateix habitatge i acarar, al costat de les àrees anteriorment
indicades, si es donen casos d'amuntegament.
Davant les dades exposades, sol·licitem:
Primer. Que l'Ajuntament de Llucmajor, a través de la Regidoria de Seguretat i les
Regidories d'Atenció Ciutadana, coordinin una campanya per a reforçar el control
d'empadronaments per a detectar els casos de “pisos patera” i amuntegament.
Segon. Que l'Ajuntament de Llucmajor, habiliti els canals apropiats perquè els veïns
puguin denunciar anònimament els casos de “pisos patera” en els blocs comunitaris.
Tercer. Que l'Ajuntament de Llucmajor, enviï a la Policia Local per a investigar els casos
d'amuntegament detectats pels empleats públics, així com les denúncies anònimes i emetin
informe sobre aquest tema.
Quart. Que l'Ajuntament de Llucmajor, posi en coneixement del Institut Mallorquí d’Afers
Socials (IMAS) del Consell de Mallorca, aquells casos que s'hagin detectat que siguin de persones
sense recursos perquè aquesta administració pública es faci càrrec, a l'ésser la seva competència.
Cinque. Que l'Ajuntament de Llucmajor, posi en coneixement de Delegació del Govern
aquells casos de persones en situació d'irregularitat que s'hagin detectat, perquè aquesta
administració pública es faci càrrec, a l'ésser la seva competència.
Sise. Que l'Ajuntament de Llucmajor, notifiqui als mitjans de comunicació i les seves
xarxes socials el present acord.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 21 d’octubre i una vegada vist
el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que el seu grup està d’acord en reforçar
l’empadronament, però no els hi agrada el dels pisos patera, ja que es pot reforçar per tot, inclús
per evitar el confinament de gent. Diu que fa temps abans de les eleccions municipals hi havia
empadronaments falsos, per tant els hi pareix bé aquest servei sempre que hi hagi la possibilitat

amb els funcionaris, es pugui reforçar per controlar si els empadronaments són reals o no, però no
només pels pisos patera, perquè com ha dit la Sra. Barceló que darrera tot això hi ha gent amb
molts de problemes i no es tracte d’una política agressiva, sinó per prevenir. Per tant el seu grup
donarà suport a la proposta si es retira la frase de «pisos patera», ja que no els hi pareix
adequada.
La Sra. Maria del Pilar Bonet (PP), diu que el seu grup votarà en contra d’aquesta proposta tan
populistes. També diu que per llei estan obligats a empadronar a tothom que ho demani i quan es
varen detectar el focus de contagis, des de la regidoria de Serveis Socials, varen informar del cas
a les administracions supramunicipals i a la Guàrdia Civil i com ja ha dit el problema no va per
reforçar l’empadronament. Diu que l’ajuntament el que pot fer és prestar el servei d’ajuda des de la
regidoria de Serveis Socials, cosa que ja s’està fent.
La Sra. Maria Barceló (MES), diu que el tema no és exactament el mateix, però troben que té
moltes semblances en la proposta en contra dels okupes, ja que aquí es tornen a trobar davant
una problemàtica social, i va més enllà que en un pis hi visquin tantes persones, sinó pensar
perquè s’ha arribat a aquesta situació. Diu que entenen que l’ajuntament ha de fer feina i els
consta que en fa, per facilitar en la mesura del que sigui possible unes condicions adequades de
vida a aquestes persones, però ja tornam a estar amb el mateix, i es saber que es fa amb
aquestes persones quan trobin que n’hi ha moltes, ja que no viuen amb les millors condicions,
però necessiten tenir un lloc per viure, per tant creuen que torna a ser una proposta que el que
s’ha d’intentar és cercar solucions d’un problema ja creat i no veuen que aquestes solucions el
puguin resoldre i els manquen totes aquelles solucions encaminades a evitar aquest problema, per
tant el vot del seu grup serà en contra.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que la Sra. Barceló ha definit molt bé la postura de UP en
aquest cas, ja que és un problema social i necessita solucions socials, i si ells ja tenguessin les
eines per donar la solució a aquestes problemàtiques estaria d’acord que a urbanisme i la resta de
mencions que ha fet, donessin una passa endavant per donar una realitat de quin és el padró que
té l’ajuntament i per altra banda també estan d’acord amb el que ha dit el Sr. Estarellas, en la
necessitat d’evitar que hi hagi fraus en les votacions electorals.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup votarà en contra de la proposta, pel mateixos motius
que han dit tant la Sra. Barceló, com el Sr. Zúñiga, ja que li pareix que ho han definit molt bé, ja
que si el que volen és ajudar a la gent, creu que no ho fan dient en l’exposició de motius que si va
haver un brot de COVID dins un pis de patera, cosa que no té res a veure, en voler ajudar a la
gent, ja que això és crear alarma social, perquè si viuen en aquestes condicions és perquè no els
hi queda més remei, per tant troben que això hi és de més, així com incitar als ciutadans a
denunciar aquestes situacions, ja que el mitjans per aclarir aquestes coses els ha de posar
l’ajuntament.
El Sr. Gaffar diu que recull tots els comentaris dels grups que han intervingut i entén que el PSOE
a proposat una esmena per eliminar el terme «pis patera» en tota la proposta, i diu que si és així
acceptarien la esmena i que podrien afegir una altra part més a l’esmena, que seria afegir el que
ha dit el Sr. Vives en la que es xerra del brot de COVID.
Diu que l’objectiu de la proposta és poder detectar casos d’afinament i donar part a les autoritats
competents i millorar un poc per trobar una solució.
A continuació se sotmet a votació l’esmena presentada pel PSOE per retirar de la proposta el
terme «pisos patera» i el paràgraf següent:
«Que en el propi terme municipal de Llucmajor, es va propagar un brot del COVID-19 a través
d'un “pisos patera” en el nucli urbà de s’Arenal, en un edifici continu a la Plaça Reina Maria
Cristina, comunament coneguda com a Plaza Taronja.» i amb 7 vots a favor (PSOE i LLIBERTAT
LLUCMAJOR), 10 vots en contra (PP, CS, ASI, GM i Sr. Pastor) i 4 abstencions (MES, UP i PI), no
prospera per majoria.

Tot seguit se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 2 vot a favor (LLIBERTAT
LLUCMAJOR), i 19 vots en contra (PP, CS, ASI, GM, PSOE, MES, UP, PI i Sr. Pastor) per majoria
es rebutge la proposta esmentada anteriorment.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ABAQUA PER A LA GESTIÓ DEL SANEJAMENT DE
LES AIGÜES RESIDUALS DEL MUNICIPI DE LLUCMAJOR
I.

II.

III.

IV.

V.

Davant les dificultats tècniques i econòmiques de l’Ajuntament de Llucmajor per assumir la
gestió del sanejament de les aigües residuals que es generen en el municipi, l’Ajuntament i
l’extint Institut Balear de Sanejament (IBASAN), substituït actualment per l’Agència Balear
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA), han signat diversos convenis de
col·laboració (anys 1996, 2004 i 2006), a través dels quals s’ha establert un sistema de
cooperació respecte a la gestió d’una part de les instal·lacions que integren el sistema de
sanejament municipal, particularment respecte de l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) de Llucmajor i tota la xarxa de canonades i d’estacions impulsores.
La disposició addicional 8ª de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic (LRJSP) estableix l’obligatorietat d’adaptar tots els convenis vigents subscrits, a
l’establert a l’esmentada norma en el termini de 3 anys des de la seva entrada en vigor. No
obstant això, aquesta adaptació serà automàtica respecte d’aquells que no tenguessin un
termini de vigència concret o que, tenint-lo, haguessin establert una pròrroga tàcita per
temps indeterminat. En aquests casos, el termini de vigència serà de 4 anys a comptar des
de l’entrada en vigor de la LRJSP.
Per tot això, el conveni subscrit en el seu dia entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’ABAQUA,
que no compta amb un termini de vigència definit, ha deixat de tenir-ne ja que la possibilitat
de pròrroga està expressament prohibida.
Atesos els bons resultats derivats de la cooperació entre les dues administracions respecte
al manteniment del sistema de sanejament associat a l’EDAR de Llucmajor, i la necessitat
d’adaptar l’actual conveni a la legislació vigent, és convenient aprovar i signar un nou
conveni adequat a les noves necessitats
En data 24/09/2020 l’enginyer tècnic municipal ha emès un informe favorable a l’aprovació
d’aquest nou conveni proposat per l’ABAQUA, amb la salvetat que proposta que s’inclogui
en el seu Annex III les següents zones que actualment aboquen al clavegueram municipal:
 CN s’Arenal.
 La zona amb qualificació d’urbana al PRI de la Platja de Palma a la zona de
S’Arenal, que inclou el camp municipal d’esports i l’IES de s’Arenal.
 El polígon de Son Noguera.
 L’hotel de Cap Enderrocat, segons obligació del seu interès general.
 La zona de Son Antelm, també per obligació de la seva declaració d’interès
general.
 El parc aquàtic Aqualand, situat a la carretera Ma-6014.
Per la seva banda, el secretari de la corporació en data 14/10/2020 també ha emès el seu
respectiu informe preceptiu.

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient de dia 21 d’octubre
i una vegada vist el dictamen el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que es poden votar els dos punts
junts, ja que es tracta d’un conveni de col·laboració amb ABAQUA, que ve a ser una renovació del
conveni per les aigües residuals de Llucmajor i s’Estanyol i, si a més el seu grup presenta una
proposta de resolució per impulsar el desenvolupament sostenible, que més que no donar suport a
aquestes dues propostes, que duen tots els informes favorables dels tècnics de la Casa.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent
acord:
Primer. Aprovar, en els termes que apareix redactat a l’expedient, el Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’ABAQUA, juntament amb els respectius annexes,
amb l’observació que es proposa a l’ABAQUA incorporar en el seu Annex III les sis zones
descrites a l’antecedent IV. Com a resultat del Conveni, en termes generals ambdues parts
adopten els següents compromisos:

a) ABAQUA es compromet a:
 gestionar el servei del sistema general de sanejament i depuració de l’EDAR de
Llucmajor i les instal·lacions complementàries descrites en els annexes;
 executar les actuacions necessàries per garantir el bon funcionament de les
infraestructures de tractament i depuració de les aigües residuals del municipi de
Llucmajor.
b) L’Ajuntament es compromet a:
 cooperar amb l’ABAQUA respecte de totes les qüestions que afecten el sanejament
municipal;
 derivar a les infraestructures de sanejament i depuració les aigües residuals
urbanes no industrials del municipi;
 proporcionar la informació rellevant per a la depuració relativa a població, consum
d’aigua potable i separació d’aigües pluvials;
 adaptar la normativa municipal sobre sanejament;
 facilitar la disponibilitat de terrenys per executar les actuacions necessàries per al
bon funcionament de l’EDAR;
 aprovar un pla de millora del clavegueram i la xarxa d’aigües pluvials.
Segon. Designar com a representants municipals en la comissió de seguiment del conveni
el regidor delegat d’Urbanisme i Medi Ambient i el cap del Servei d’Enginyeria i Activitats.
Tercer. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present
acord.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ABAQUA PER A LA GESTIÓ DEL SANEJAMENT DE
LES AIGÜES RESIDUALS DE S’ESTANYOL
I.
Davant les dificultats tècniques i econòmiques dels ajuntaments de Campos i Llucmajor per
assumir la gestió del sanejament de les aigües residuals que es generen en els nuclis de
Sa Ràpita i s’Estanyol, ambdós ajuntaments amb l’extint Institut Balear de Sanejament
(IBASAN), substituït actualment per l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) l’any 1992 van signar un conveni de col·laboració a través del qual s’ha
establert un sistema de cooperació respecte a la gestió d’una part de les instal·lacions que
integren el sistema de sanejament municipal, particularment respecte de la construcció i
manteniment de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Sa Ràpita, que
gestiona les aigües residuals de Sa Ràpita i s’Estanyol.
II.
La disposició addicional 8ª de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic (LRJSP) estableix l’obligatorietat d’adaptar tots els convenis vigents subscrits, a
l’establert a l’esmentada norma en el termini de 3 anys des de la seva entrada en vigor. No
obstant això, aquesta adaptació serà automàtica respecte d’aquells que no tenguessin un
termini de vigència concret o que, tenint-lo, haguessin establert una pròrroga tàcita per
temps indeterminat. En aquests casos, el termini de vigència serà de 4 anys a comptar des
de l’entrada en vigor de la LRJSP.
Per tot això, el conveni subscrit en el seu dia entre els ajuntaments de Campos i Llucmajor,
i l’ABAQUA, que no compta amb un termini de vigència definit, ha deixat de tenir-ne ja que
la possibilitat de pròrroga està expressament prohibida.
III.
Atesos els bons resultats derivats de la cooperació entre les tres administracions respecte
al manteniment del sistema de sanejament associat a l’EDAR de sa Ràpita, i la necessitat
d’adaptar l’actual conveni a la legislació vigent, és convenient aprovar i signar un nou
conveni adequat a les noves necessitats.
IV.
En data 24/09/2020 l’enginyer tècnic municipal ha emès un informe favorable a l’aprovació
d’aquest nou conveni proposat per l’ABAQUA, amb l’observació que proposta que
s’inclogui en el seu Annex III les següents zones que actualment aboquen al clavegueram
municipal:
 Zona urbana de s’Estanyol situada al nord-oest de la zona urbana, i que té la
qualificació de sòl urbà. (C/ Son Avall i final del C/ Mariners).
 El CN de S’Estanyol.
V.
Per la seva banda, el secretari de la corporació en data 14/10/2020 també ha emès el seu
respectiu informe preceptiu.

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient de dia 21 d’octubre
i una vegada vist el dictamen i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar, en els termes que apareix redactat a l’expedient, el Conveni de
col·laboració entre els ajuntaments de Campos, Llucmajor i l’ABAQUA, juntament amb els
respectius annexes, amb l’observació que es proposa a l’ABAQUA incorporar en el seu Annex III
les dues zones descrites a l’antecedent IV. Com a resultat del Conveni, en termes generals
ambdues parts adopten els següents compromisos:
a) ABAQUA es compromet a:
 gestionar el servei del sistema general de sanejament i depuració de l’EDAR de sa
Ràpita i les instal·lacions complementàries descrites en els annexes;
 executar les actuacions necessàries per garantir el bon funcionament de les
infraestructures de tractament i depuració de les aigües residuals dels nuclis de
s’Estanyol i sa Ràpita.
b) L’Ajuntament de Llucmajor es compromet a:
 cooperar amb l’ABAQUA respecte de totes les qüestions que fan referència al
sanejament de la zona afectada;
 derivar a les infraestructures de sanejament i depuració les aigües residuals
urbanes no industrials de la zona;
 proporcionar la informació rellevant per a la depuració relativa a població, consum
d’aigua potable i separació d’aigües pluvials;
 adaptar la normativa municipal sobre sanejament;
Segon. Designar com a representants municipals en la comissió de seguiment del conveni
el regidor delegat d’Urbanisme i Medi Ambient i el cap del Servei d’Enginyeria i Activitats.
Tercer. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present
acord.
PROPOSTA DEL PSOE PER IMPULSAR ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE 2030 EN L’ÀMBIT MUNICIPAL" I ADHERIR L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
A LA XARXA D'ENTITATS LOCALS PER DESENVOLUPAR ELS ODS DE L'AGENDA 2030
A continuació el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) dóna lectura de la proposta de resolució presentada
pel seu grup que textualment diu el següent:
Al setembre de 2015 els 193 Estats membres de Nacions Unides, reunits en l’Assemblea General
van acordar de forma unànime la resolució "Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible". Un pla d’acció que es basa en 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites que la humanitat hauria d’assolir fins l’any 2030,
per tal que al món hi prevalguin la pau, la dignitat, la justícia i la preservació del medi ambient.
Tots els estats i, dins d’aquests, tots els nivells de govern i sectors de la societat en són
corresponsables.
Davant una situació d’emergència climàtica planetària, els ODS ofereixen un marc de consens que
marca obligacions clares i inajornables, però que també permeten orientar les prioritats per fer
front a la crisi ecològica. Els ODS són instrument que faciliti grans acords, amb un horitzó temporal
prou ampli com per assegurar el desplegament de mesures transformadores. Un document que
apel·la a tots els agents socials, econòmics i polítics, i els convida a dissenyar marcs d’acció
adaptats a cada realitat local, sense deixar a ningú enrere i dotant a totes les accions i polítiques
públiques d’una visió transversal de sostenibilitat, en una triple dimensió econòmica, social i
ambiental.
Davant d’aquest fet, el Govern de les Illes Balears, al llarg de l’anterior legislatura, ja va avançar
en les línies estratègiques de sostenibilitat econòmica, social i ambiental mitjançant l’execució de
determinades polítiques i en l’adopció de mesures concretes alineades amb els ODS. Igualment,
els “Acords de Bellver”, que defineixen el full de ruta de l’actual executiu autonòmic, permeten una
nova oportunitat per avançar en el compliment de l’Agenda 2030.

D’aquesta manera, el novembre de 2019, el Govern de les Illes Balears va crear un espai de
diàleg i concertació social que s’estructura com a un punt de trobada de l’executiu autonòmic, les
patronals, els sindicats i les entitats de tots els àmbits de la societat civil de la nostra Comunitat
Autònoma per continuar avançant en la consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible.
En qualsevol cas, el compliment de l’Agenda 2030 requereix, a més de l’actuació del Govern de
les Illes Balears i dels agents socials, de la implicació de la resta d’administracions públiques,
sobretot, de l’àmbit municipal, donat que és la institució més propera a la ciutadania i pot tenir un
ampli recorregut en l’execució de polítiques que es corresponguin amb la consecució dels ODS.
Davant aquesta situació, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) va establir la
“Xarxa d'Entitats Locals per desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030” que té com a objectiu
afavorir la coordinació d'actuacions entre els Governs Locals, permetent aconseguir millors
resultats en la implementació de l'Agenda 2030 en els municipis, a través de la localització i
desenvolupament dels ODS en l'àmbit local.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de LLUCMAJOR presenta la següent
moció:
Primer. L’Ajuntament de LLUCMAJOR insta el Govern de les Illes Balears a promoure i
coordinar amb els ens locals de la nostra Comunitat Autònoma totes aquelles accions previstes en
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible amb l’objectiu que des de l’àmbit local també
s’assoleixin els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible assumits per les Nacions Unides.
Segon. L’Ajuntament de LLUCMAJOR reconeix que l'Agenda 2030 ha de ser una
referència fonamental per a la societat, les autoritats, i per a fomentar la sostenibilitat comunitària,
mitjançant la cohesió social, la seguretat de les persones i l'estimulació de la innovació i
l'ocupació.
Tercer. L’Ajuntament de LLUCMAJOR considera que l'Agenda és el marc de referència
per definir els plans d’accions transversals que les administracions públiques han d’adaptar amb
polítiques de governabilitat sostenibles amb la triple dimensió: econòmica, social i ambiental.
Quart. El Ple de la Corporació aprova l'adhesió de LLUCMAJOR a la Xarxa d'Entitats
Locals per al desenvolupament dels ODS de l'Agenda 2030 i, en conseqüència, es compromet a:
a) Treballar en l'aprovació d'un Pla d'Actuació o Estratègia Local, que en el qual s'elabori una
anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS de l'Agenda 2030.
b) Complir amb les obligacions i exercir els drets que s'estableixin en les normes de
funcionament de la Xarxa, que s'aprovaran a l'Assemblea constitutiva prevista per al mes
de juliol de 2020 en la qual també s'ha d'establir la quota a abonar que, previsiblement, es
podria fixar en funció del nombre d'habitants.
Cinquè. Que pel titular d'Alcaldia es realitzin tots els tràmits oportuns perquè l'adhesió de
LLUCMAJOR a la Xarxa d'Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de l'Agenda 2030
sigui efectiva.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient de dia 21 d’octubre
i una vegada vist el dictamen el batle pren la paraula per anunciar el suport del seu grup, ja que es
tracta d'una proposta que va en la línia en la que s'està i es continuarà fent feina.
La Sra. Maria Barceló (MES) també anuncia el suport del seu grup, ja que la situació
mediambiental, cultural, social i econòmica que estam vivint ens exigeix tots els esforços a nivell
individual i també com a administració pública, per anar cap a un mon més sostenible en el qual
es pugui millorar la vida de tothom.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) també anuncia el seu suport a la proposta, ja
que va en la línia que es feia feina quan formaven part de l'equip de govern, i en la que creu que
s'ha de continuar perquè serà una cosa bona per al municipi.
El Sr. Eduardo Zúñiga (UP) explica que l'Agenda 2030 inclou un paquet de fins a 17 mesures
d'àmbit local i també internacional encaminades a donar solucions i crear aliances per assolir els

seus objectius, que llegeix un per un (fi de la pobresa, salut i benestar, educació de qualitat,
igualtat de gènere, energia assequible i no contaminant, etc.), per la qual cosa anuncia el suport
del seu grup, i agraeix que s'hagi presentat la proposta.
Una vegada acabades les intervencions i en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i per unanimitat s’aprova la proposta en els termes que apareix redactada.
PROPOSTA DE LLIBERTAT LLUCMAJOR RELATIVA A LA NETEJA DEL TORRENS DE
TITULARITAT MUNICIPALS
A continuació el Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), explica breument la proposta
de resolució presentada pel seu grup i que textualment diu el següent:
Que el terme municipal de Llucmajor compta amb diversos emplaçaments que són catalogats per
Recursos Hídrics del Govern dels Illes Balears com a Torrents. Aquests torrents serveixen per a
treure l'afluència sobtada i violenta dels corrents d'aigua que es formen únicament per les
precipitacions, especialment aquelles de gran abundància.
Que el terme municipal de Llucmajor necessita de manera urgent una neteja i desbrossament de
diversos d'aquests torrents que es troben en sòl de competència de l'Ajuntament de Llucmajor i no
altres administracions públiques, com erròniament havia informat el Regidor d'Urbanisme i Medi
Ambient a les Associacions de Veïns en declaracions públiques.
Que el mes de setembre van tenir lloc dues fortes precipitacions que van requerir de l'ús de tant
els torrents de Son Veri (en el nucli urbà de s’Arenal de Llucmajor) com el torrent adjacent al
Carrer Ciutat (en el nucli urbà de la vila de Llucmajor).
Que aquestes precipitacions van provocar que tots dos torrents se saturessin, no a causa de la
falta de cavitat i recorregut d'aquests, sinó per l'extens fullatge que no ha estat degudament tractat
en un llarg període de temps per l'Ajuntament de Llucmajor, així com els abocaments il·legals de
poda, restes d'obra, mobles i fins i tot restes de vehicles; per part de persones incívicas.
Que a conseqüència d'aquests dos problemes: els abocaments i la falta de manteniment; la
desembocadura del torrent de Son Veri es converteix en un focus de contaminació per a la platja
de s’Arenal; el torrent adjacent al Carrer Ciutat inunda als habitatges confrontants provocant danys
i molèsties als veïns allí residents.
Davant les dades exposades, sol·licitem:
Primer . Que l'Ajuntament de Llucmajor, es comprometi al fet que abans de finalitzar l'any
2020 es procedeixi a una ronda de neteja i poda dels torrents de Carrer Ciutat i Són Veri, per a
prevenir una desgràcia amb les pròximes pluges hivernals.
Segon. Que l'Ajuntament de Llucmajor, elabori un calendari d'actuació i el notifiqui en la
pàgina web, així com a tots els grups polítics presents en el Plenari municipal.
Tercer. Que l'Ajuntament de Llucmajor, notifiqui als mitjans de comunicació i les seves
xarxes socials el present acord.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient de dia 21 d’octubre
i una vegada vist el dictamen el Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) explica que
aquesta proposta no és nova, ja que en anys anteriors se n'han presentat de similars, i amb ella
es pretén que es netegin aquests dos torrents abans que comencin les pluges. Confia en obtenir
el suport de la corporació, ja que els veïns afectats estaran molt agraïts.
El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) anuncia el seu suport a la proposta, ja que coneix els problemes
de manca de personal de l'Ajuntament per a aquestes tasques, que no són senzilles de realitzar, i
s'ofereix per mediar a favor de l'Ajuntament per obtenir ajuda d'altres institucions.
El Sr. Miquel Serra (MES) considera que l'Ajuntament no és competent per a la neteja de torrents
fora dels nuclis urbans, i els torrents proposats els circumvalen. Creu que s'hauria de demanar a

Recursos Hídrics de qui és la competència, i per això el seu grup s'abstindrà, tot i que, si
l'Ajuntament té recursos suficients, estaria bé fer alguna actuació al respecte.
El regidor de Medi Ambient, Sr. Guillermo Roig, explica que la part dels torrents que passa per
dins els nuclis urbans és competència dels ajuntaments, ja que així els ho han dit a Recursos
Hídrics. Des de Medi Ambient s'ha fet una reestructuració important, ja que abans no hi havia
mesures ni protocols d'actuació al respecte, i gràcies a la col·laboració amb la Conselleria, la
neteja ja està en marxa i aviat es podran apreciar els resultats.
El Sr. Bernadí Vives (PI) anuncia el suport del seu grup ja que els torrents han d'estar nets, i si es
rep ajuda de la Conselleria, molt millor. També sembla, si no està mal informat, que està prevista
la participació del projecte ocupacional Bosc Major en aquestes tasques.
A petició del Sr. Gaffar, el Sr. Roig explica que s'han mantingut reunions amb la Conselleria i els
directors del projecte Bosc Major, per actuar en la neteja de torrents i només falta el vistiplau de la
Conselleria per poder començar a fer feina.
El Sr. Serra, arran de les explicacions del Sr. Roig, anuncia el canvi del sentit de vot de MES, que
passarà a ser favorable.
El batle anuncia l'abstenció del seu grup, perquè ja s'hi fa feina, però es tracta d'una abstenció en
positiu.
Una vegada acabades les intervencions i en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MES, LLIBERTAT LLUCMAJOR, UP i PI) i 10 abstencions
(PP, CS, ASI, GM i Sr. Pastor) per majoria s’aprova la proposta en els termes que apareix
redactada.
PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS MES, UP I PI EN DEFENSA DE LA UNITAT DE LA
LLENGUA CATALANA
A continuació la Sra. Maria Barceló (MES), explica breument el motiu de la proposta de resolució
presentada conjuntament pels grups MES, UP i PI i que textualment diu el següent:
La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva d’una continuïtat
lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva diversitat, tal com ho
reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics habituals. Aquesta unitat lingüística
no es veu en cap cas qüestionada per l’existència d’altres denominacions territorials, tradicionals o
populars, com ara alguerès, valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí.
En tots els casos, aquestes denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, avui
parlada per més de deu milions de ciutadans europeus.
En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que el català és la
llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears, de la
Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra.
Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de fragmentació per
part d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment greu, atès que no només
constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de ser orgullosament compartit
pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó, també, un menysteniment absolut
del rigor científic i acadèmic dels experts en la matèria filològica.
En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la denominació de
valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de pretext perquè l’advocacia
de l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest territori no és la mateixa que la de Catalunya o
la de les Illes Balears. En el mateix sentit, diverses pàgines web d’organisme oficials com
ministeris i altres ens estatals, ofereixen les opcions lingüístiques de català i valencià

separadament –com si fossin llengües diferents–. Això suposa no només una despesa addicional i
supèrflua sinó també un dany cultural injustificat.
El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat de la llengua
catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels diversos governs
dels territoris de llengua catalana.
Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de poder
comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el català es
llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui generar falses
polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua.
Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat total dels
mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no és encara possible,
més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt similar. I, finalment, el fet de
no assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques genera disfuncions com ara que els
continguts audiovisuals doblats en català pels governs i televisions públiques dels diversos
territoris no puguin compartir-se recíprocament, sinó que calgui, fins i tot, en alguns casos, doblar
dues o tres vegades en diferents varietats dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és
especialment perjudicial en un sector clau per al foment de l’ús social del català entre les
generacions més joves com és l’audiovisual.
El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va reclamar la
coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de la Llengua
Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la coordinació de les polítiques lingüístiques;
una comissió interparlamentària, per vetllar per la coherència entre les legislacions lingüístiques, i
un consell de la llengua i de les lletres que agrupi les institucions acadèmiques i culturals més
rellevants. Aquesta proposta, tanmateix, no s’ha fet mai realitat, de manera que la llengua
catalana, i els seus parlants, continuen patint aquesta manca de coordinació política i
administrativa.
D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes
Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar les bases d’una
veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs d’aquests territoris però que, finalment,
no s’ha materialitzat en polítiques públiques concrets.
Per tot això, els grups municipals de MÉS per Mallorca, Unides Podem i el PI a Llucmajor
proposen al Ple de l’Ajuntament de Llucmajor l’adopció dels següents acords:
Primer .- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet
suposi menystenir altres denominacions existents.
Segon.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius,
tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de poder
viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística.
Tercer.- Instar al Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua
catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap
institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el secessionisme lingüístic català
en la seva activitat.
Quart - Notificar aquest acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al Govern de les Illes
Balears i al Parlament de les Illes Balear, al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al
Senat.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa de Serveis Públics de dia 21 d’octubre i una
vegada vist el dictamen pren la paraula la Sra. Maria Barceló (MES), qui defensa la proposta i
explica que es presenta arran d'una iniciativa que ha sorgit als distints territoris de parla catalana, i
que ha estat promoguda per una iniciativa popular i d'ONG's, amb la que es pretén la unitat de la
llengua catalana i l'acceptació dels criteris científics i filològics.

El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) comenta que és una proposta a la que s'hi podrien haver unit
com a proponents, ja que hi estan totalment d'acord perquè tots els experts lingüistes i historiadors
corroboren que la llengua catalana, amb totes les seves modalitats, és única. Gràcies a la Llei de
normalització lingüística del 86 hem tengut molta pau en aquest tema, i creu que s'ha de donar
suport a la nostra llengua.
La Sra. Mª Francisca Lascolas (PP) explica que el seu grup hi votarà en contra per lleialtat al
nostre Estatut, que es refereix a la nostra llengua pròpia, cooficial amb el castellà, i que contempla
l'estudi i la protecció de les modalitats insulars. Sense perjudici de la unitat lingüística, establerta
per la normativa, i en defensa de les particularitats insulars, la unitat lingüística no ha de ser
uniformitat. A més, també creu que el nom de la llengua no ha de ser un motiu per a un fals
secessionisme.
La Sra. Noemí Getino (CS) explica que el seu grup s'oposa a la proposta per dos motius:
 En primer lloc perquè imposar la denominació de català a la llengua de la Comunitat
Valenciana és una ingerència i un atac frontal a la Constitució i a l'Estatut dels valencians.
S'han de respectar la llei i els drets dels valencians a anomenar la seva llengua com
vulguin. Si els de MES són partidaris del dret a decidir, estaria bé que comencessin
respectant el dret a decidir dels valencians o dels balears a anomenar les seves llengües
com els doni la gana.
 En segon lloc, perquè és un absolut menyspreu a l'Estatu d'Autonomia de les Illes Balears,
que recull que les modalitats insulars han de ser objecte d'un especial estudi i protecció,
cosa que no es veu per enlloc en aquesta proposta. Els de MES no són mallorquinistes,
són catalanistes, i si volen el suport de Ciutadans a la proposta, convé que deixin de banda
la seva obsessió per imposar el català estàndard a les Illes i que incloguin la creació d'una
institució encarregada de promoure cada una de les modalitats insulars, com fan els
valencians amb les seves. Les nostres modalitats són un patrimoni lingüístic de les Illes
Balears i avui tenen l'oportunitat de defensar-les. Si no ho fan demostraran el poc que els
importa el mallorquí i destaparan així que la seva veritable intenció no és altra que
promoure un projecte polític annexionista que no té res a veure amb la cultura de les Illes.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) anuncia el vot en contra del seu grup sense
entrar a valorar el fons de la proposta i per un tema estrictament competencial.
La Sra. Barceló agraeix els suports, i quant a la intervenció de la Sra. Lascolas, no hi veu res que
estigui en contradicció amb aquesta proposta. I quant a la Sra. Getino, la proposta en cap moment
no diu quin nom ha de rebre la llengua, sinó únicament que les varietats dialectals o modalitats
que es parlen als distints territoris, totes formen part d'una mateixa llengua que en qualque
moment, algú va tenir la desgraciada idea de posar-li un nom que tengui alguna cosa a veure amb
Catalunya. Si podem defensar que quan ens referim al que es parla a cada illa o als seus distints
pobles, es tracta de la mateixa llengua, no veu perquè no es pot afirmar que el que es parla als
distints territoris també ho és.
El Sr. Estarellas creu que hi ha membres de la corporació que no han entès la proposta. El Grup
Socialista defensa la unitat de la llengua catalana, però també a totes les seves modalitats i
varietats. A nivell didàctic i pedagògic és indispensable la unitat, i això no ho diu ell, sinó els
filòlegs i els historiadors.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 9 vots a
favor (PSOE, MES, UP i PI) i 12 vots en contra (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, GM i Sr.
Pastor), per majoria es rebutja la proposta esmentada anteriorment.
PROPOSTA DE MES SOBRE EL RECORD I HOMENATGE A L’EQUIP DE GOVERN DE
MUNICIPAL DE 1936
Introducció històrica

El 18 de juliol de 1936 es va produir un cop d'estat contra la constitució i el règim republicà
existent en aquell moment. El fracàs del cop d’estat va donà pas a la Guerra Civil i a una dictadura
que va durar 40 anys.
Una de les conseqüències més immediates de l'esclat de la Guerra Civil a Mallorca va ser l'inici
d’una duríssima repressió que va començar a aplicar-se des del primer dia amb les persecucions i
les detencions dels líders i figures més representatives de la legalitat republicana. Llucmajor no en
va ser una excepció i els seu líders polítics republicans varen sotmesos a una dura repressió.
Situació política municipal al juliol del 1936
Quan es va produir el cop d’estat, juliol del 1936, l’equip de govern municipal de Llucmajor estava
constituït per Bartomeu Sastre Garau com a batle i Miquel Monserrat, Julià Lladó, Joan Pau Mut i
Joan Miquel com a tinents de batlia. Aquest equip govern sorgeix de les eleccions municipals del
12 d’abril de 1931 i de la posterior proclamació de la Segona República Espanyola. Hem de
destacar que la proclamació de la República es feu de forma pacífica i el traspàs de poder a les
noves autoritats republicanes es feu dins un clima de normalitat i on el batle Sastre fou triat per
unanimitat. D’entre les prioritats d’aquest equip de govern municipal s’han de destacar la millora
de les infraestructures educatives i sanitàries del poble amb l’inici dels tràmits per construir un nou
centre escolar de Llucmajor (Ses escoles) i el projecte d’una Casa de Socors Municipal. També
durant aquest període es va iniciar la tramitació d’una política tributaria municipal que compensàs
les desigualtats socials de l’època. Objectius, tots ells, que avui gaudirien d’un ampli consens dins
la societat però que llavors suposaren una important innovació.
Inici de la repressió
El 20 de juliol de 1936, les forces que donaven suport a la rebel·lió contra la legalitat republicana
prengueren el control de Llucmajor i amb ell iniciaren les mesures repressives com la destitució de
funcionaris, les primeres detencions dels membres del legítim govern municipal i les persecucions
a tot aquell que s’havia significat dins l’esquerra.
Membres de l’equip de govern municipal
Bartomeu Sastre Garau- Batle
Nasqué a Llucmajor 1895 i entrà a fer feina d’administratiu a una fàbrica de licors de Llucmajor.
Posteriorment, obrí la seva pròpia fàbrica, coneguda per l’elaboració, entre d’altres, del Palo
Sastre. Membre d’Esquerra Republicana Balear. El 1930 va ser un dels fundadors del Centre
Republicà de Llucmajor. Fou batle de Llucmajor de l’abril de 1931 fins a l’octubre de 1934, i del
febrer a juliol de 1936. El setembre de 1936 va ser detingut i fou internat en diversos camps de
presoners de Mallorca.
Miquel Monserrats Parets- 1r tinent de batle
Nasqué a Llucmajor 1899. El 1916 fou secretari de les Joventuts Socialistes de Llucmajor i, a
partir de llavors, ocupà diferents càrrecs dins les entitats del socialisme local, com les
cooperatives La Nueva Vida i La Hormiga. En produir-se l’aixecament militar, és el primer dirigent
de Llucmajor que fou detingut. Va ser empresonat a la presó del castell de Bellver. La nit del 4 al 5
de gener de 1937, junt al seu Germà Joan Monserrat, varen ser trets del castell de Bellver i ja no
es va saber res d’ells. La principal hipòtesis defensa que varen ser afusellats al cementiri de
Porreres i enterrats a la fosa d’allà.
Julià Lladó Albertí- 3r tinent de batle
Nasqué a Llucmajor 1988. Regidor des de 1931 en representació del Front Antimonàrquic.
Formava part de la candidatura republicana com a representant d’UGT. Durant el mes d’agost del
1936 va ser cercat per la falange local per procedir a la seva detenció.. Julià Lladó no fou localitzat
ni per les milícies de la falange ni per la guàrdia civil per la qual cosa es va pensar que havia fugit
de Mallorca. La realitat és que no va sortir del municipi en tot aquest temps, va romandre amagat
fins que el 24 de juny de 1940 es va presentar a la Comissaria Militar d’Investigació de Palma. Se
li va obrir una causa judicial que es va sobreseure perquè no havia incorregut en cap delicte i es
dictà la seva llibertat definitiva.
Joan Pau Mut Puigserver- Regidor

Regidor i síndic de l’Ajuntament de Llucmajor durant el govern municipal de la coalició
republicanosocialista a Llucmajor en representació del Centre Republicà de Llucmajor. El 4
d’agost de 1936 fou detingut i se li va obrir causa penal, que es va sobreseure al gener de 1937
per no poder demostrar que hagués comés cap dels fets criminals que se li imputaven. Així i tot no
serà posat en llibertat fins que va acabar la Guerra Civil, quedant reclòs en diferents camps de
presoners de Mallorca.
Joan Miquel Amengual- Regidor
Dirigent de l’Agrupació Socialista, fou regidor de l’Ajuntament durant la República . A l’inici de la
revolta fou detingut i enviat a diferents camps de concentració.
Necessitat del reconeixement
És un acte de justícia amb les persones que van patir el drama de la Guerra Civil, l’expulsió del
consistori i els càrrecs de responsabilitat dels que van ser elegits per defensar la democràcia, així
com el silenci, el menyspreu, l’oblit i les terribles dificultats que van patir els seus parents després.
És necessari recordar que sobre cap d’ells va existir cap delicte i que el motiu de la seva
persecució va ser únicament la seva afiliació política.
Més enllà de la repressió que patiren és un deure de les institucions democràtiques reconèixer la
seva tasca en l'intent de modernització del municipi duites a terme o proposades pel consistori
republicà.
Fonaments jurídics de la proposta
Aquesta proposta pren com a base jurídica la llei 52/2007 per la qual es reconeixen i amplien drets
i s'estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la
Dictadura, de 26 de desembre i la Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement
democràtics de les Illes Balears que reconeixen i amplien els drets i estableix mesures a favor de
qui va patir persecució o violència durant la Guerra Civil. i la Dictadura.
Malgrat això, els fets descrits no necessiten cap base legal, ja que és just reconèixer el dolor
causat a moltes famílies del nostre poble arran del cop del 18 de juliol de 1936.
Per aquests motius proposem al Ple de l’Ajuntament de Llucmajor l’adopció dels següents acords:
Primer - L’Ajuntament de Llucmajor es compromet a retre homenatge al darrer equip de govern
municipal de la Segona República de Llucmajor amb la instal·lació d’una placa en el seu record a
l’Ajuntament de Llucmajor, que digui:
L’Ajuntament de Llucmajor en homenatge i reconeixement als membres de l’equip de govern
Municipal a la Segona República que varen ser assassinats o represaliats durant els anys
següents
Bartomeu Sastre Garau- Batle
Miquel Monserrats Parets- 1r tinent de batle
Julià Lladó Albertí- 3r tinent de batle
Joan Pau Mut Puigserver- Regidor
Joan Miquel Amengual- Regidor
així com a tots els llucmajorers que varen donar la vida o sofrir represàlies per la llibertat i la
democràcia.
Segon - L’Ajuntament de Llucmajor realitzarà una publicació senzilla sobre el tema. Incloent textos
explicatius, biografia, fotos...
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa de Serveis Públics de dia 21 d’octubre i una
vegada vist el dictamen el Sr. Miquel Serra (MES) comença la seva intervenció agraint la feina
dels historiadors llucmajorers que estudien aquest tema i que posa llum sobre aquestes històries
desconegudes per molts. També agraeix altres aportacions dels grups Socialista, Llibertat
Llucmajor i PI per millorar el redactat de la proposta, una proposta que pretén donar al darrer
equip de govern municipal republicà del 36 un homenatge i un record que es mereix per dues
raons:




Per la seva indubtable vàlua política, perquè van ser capaços d'arrencar projectes de
modernització del municipi, com escoles o un centre de salut, que tenien per objectiu
rompre les grans diferències socials de l'època.
I per la persecució, els sofriments i fins i tot la mort que van patir uns polítics que havien
estat legítimament triats pels llucmajorers i sobre els quals no consta cap delicte.

En definitiva, es demana un reconeixement de l'Ajuntament cap a aquests cinc representants de la
ciutadania i, per extensió, a tots els que van sofrir la persecució i repressió per defensar la lliberatt
i la democràcia.
El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) anuncia el suport del seu grup a la proposta, perquè la guerra
va truncar moltes històries personals i col·lectives, i perquè es tractava d'un govern municipal
elegit democràticament, i creu que no fa mal a ningú recordar-los i retre'ls homenatge.
La Sra. Pilar Bonet (PP) explica que el seu grup vol l'Espanya del 78, no la del 36, i els que no
volen estar amb l'Espanya de la concòrdia, encara que vulguin ser molt diferents, en realitat són
molt pareguts. Creu molt desafortunada la presentació d'aquesta proposta tenint en compte la
situació excepcional que vivim, per la qual cosa anuncia el vot en contra del seu grup.
La Sra. Noemí Getino (CS) diu que no dóna crèdit al que veu, ja que trobant-nos amb la pitjor crisi
sanitària i econòmica contemporània, amb gent que mor o que s'arruïna, no entén que el Sr. Serra
se'n vagi a l'any 1936. Ciutadans no donarà suport a cap iniciativa que no tracti sobre les persones
actuals o sobre canvis per millorar el futur. MES va estar quatre anys en el govern municipal,
sense haver d'afrontar una crisi com l'actual, i no se'n van recordar del govern del 36. Ella ja no
recula fins al 78, sinó que es queda en el 2020, ja que forma part d'una Espanya democràctica,
sense dictadors, sense dos bàndols, i amb la Constitució. Es nega a quedar ancorada en el passat
i pretén viure el present i amb els ulls posats en un futur millor.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) anuncia el suport del seu grup a la proposta,
ja que es tracta d'homenatjar uns fets històrics que van passar en el nostre municipi, respecte
d'unes persones elegides democràticament. No es tracta d'ideologies ni de colors polítics, sinó de
reparar una injustícia. El sorprèn el gir de l'equip de govern, ja que no fa gaire l'equip de govern va
acompanyar l'oposició en l'enterrament d'un ciutadà republicà desaparegut, entès com un acte de
respecte a les institucions en general.
El Sr. Eduardo Zúñiga (UP) explica que per superar-se les coses hi ha d'haver justícia i reparació,
i en aquest país no n'hi ha. Amb la proposta només es demana homenatjar unes persones
elegides democràticament que amb un cop d'estat primer, i una guerra civil després, es van sumar
als milers de víctimes que hi va haver. No es tracta d'enfrontar l'Espanya del 36 amb la del 78,
sinó de distingir entre els demòcrates que recolzen els representants legítims del poble, i els que
no, i amb aquesta proposta es pretén només homenatjar els que van ser trets del govern
municipal a causa d'un cop d'estat.
El Sr. Bernadí Vives (PI) considera que el Sr. Gaffar, tot i la seva joventut, ha donat una lliçó de
com entendre el que va representar l'any 26. No es tracta d'oblidar la crisi que patim ara, sinó
reparar greuges que mai no han estat reparats o com a mínim, tenir un respecte per aquella gent.
El batle comenta que va assistir a l'enterrament comentat perquè és el batle de tots, i ho tornaria
fer, ja que ell personalment, a la seva família també té un avantpassat que el van assassinar i no
saben on està enterrat. En qualsevol cas, l'objectiu del Grup Popular és evolucionar cap endavant.
El Sr. Serra comenta que a Mallorca pràcticament no hi va haver combats de la Guerra Civil, però
sí que hi va haver molts feixistes que perseguien, represaliaven i mataven els que no pensaven
com ells. Amb aquesta proposta MES tenia l'esperança que tota la corporació estaria al costat de
la corporació del 36, unes persones sobre les que no hi ha cap delicte i que únicament van ser
represaliats per les seves idees. És cert que no és el moment de presentar-la, i no ho és perquè

arriba 40 anys tard. Justícia i reparació són la solució per tancar ferides, i MES creu que aquesta
gent mereix un homenatge i el reconeixement del poble.
El Sr. Estarellas creu que és una proposta en la que no s'hi ha de cercar cap ànim de revenja, sinó
només la pretensió d'homenatjar els membres d'un ajuntament democràtic que van patir l'odi del
36.
La Sra. Getino comenta que ella sempre s'ha mostrat molt respectuosa amb totes les víctimes,
d'un i altre bàndol, però el fet de no voler posicionar-se sobre uns fets de fa 80 anys no la col·loca
en una posició no demòcrata, perquè viu en un país on es deixa a la gent tenir les idees que
vulgui, i voler viure en el present no la situa en cap posició dolenta.
El Sr. Zúñiga explica que el passat se supera quan es pren partit i es corregeix el que va passar
aleshores. Comenta dues iniciatives de l'Associació de Memòria Històrica de Mallorca, que han
obtingut el suport del Govern Balear i que són exemples del que s'ha de fer per solucionar el
dèficit que pateix Espanya en matèria de reparació de greuges històrics, com també ho és aquesta
proposta, amb la que es pretén homenatjar unes persones que van ser elegides democràticament
i que no van poder continuar exercint els seus càrrecs públics per culpa d'un cop d'estat.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a
favor ( PSOE, MES, LLIBERTAT LLUCMAJOR, UP i PI) i 10 vots en contra (PP, CS, ASI, GM i Sr.
Pastor) per majoria s’aprova la proposta en els mateixos termes que s’acaba de transcriure.
PROPOSTA DEL PSOE AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA L'EXPLOTACIÓ
SEXUAL I LA TRACTA DE DONES, NINES I NINS
A continuació la Sra. Francisca Almagro llegeix la proposta de resolució presentada pel seu grup i
que textualment diu el següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 23 de setembre es va commemora el Dia internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de
dones, nenes i nens. Aquesta pràctica, estesa per tot el món, és una manifestació extrema de la
desigualtat de les dones i de la seva pobresa en la nostra societat.
El tràfic de dones i de nenes amb fins d'explotació sexual és un dels més terribles negocis de
món, si no el més gran. Segons dades de Nacions Unides i de la Unió Europea, les dones i les
nenes representen el 71% de les víctimes de tracta detectades a tot el món i el 80% de les
identificades a Europa occidental; el 95% d'elles acaben explotades per a la prostitució.
L'explotació sexual és la forma més comuna d'explotació (59%) seguida de la feina forçat (34%).
Les dones, a més, es troben entre les més afectades per la pandèmia.
Un informe elaborat pel Grup d'Estudis de la Prostitució a les Illes Balears (GEPIB) l’any 2017 va
revelar que a les nostres illes unes 2350 dones ofereixen serveis sexuals i que al voltant de
100.000 homes fan ús de la prostitució cada any a les Balears. Entre 4700 i 4900 homes recorren
de manera freqüent a la prostitució, amb la compra de cinc o més serveis sexuals al mes. Aquest
informe calcula que a l'arxipèlag es mouen uns 50 milions d'euros anuals, sent aquesta una
estimació a la baixa.
A la llei d’igualtat de Balears es considera a les víctimes de tracta víctimes de la violència
masclista i per això, es va aprovar el 2019 un Pla Autonòmic de Lluita contra el Tràfic de Dones i
Nenes amb Fins d'Explotació Sexual i d’Abordatge a la Prostitució (2019 -2022) fruit d'un procés
de treball en xarxa coordinat entre administracions, institucions, entitats i agents implicats en
aquesta tasca, amb 60 accions per complir amb 12 objectius dividits en 4 eixos d'actuació.
Un pla dotat en 2,8 milions d'euros per donar eines per garantir la protecció, la recuperació i
integració social, psicològica i laboral de les dones en situació de trànsit i de prostitució, a més de
coordinar la intervenció i la planificació d'accions de totes les entitats implicades.

Durant l'estat d'alarma es va constatar com les dones en situació de prostitució eren expulsades
dels establiments on a més d'exercir la prostitució tenien allà establerta la seva residència, la qual
cosa les deixava en una situació de precarietat a més de la vulnerabilitat per negar-se a mantenir
relacions sexuals per no ser contagiades pels puteros. A l'efecte d'atendre les necessitats
bàsiques d'aquestes dones que en aquell moment eren aproximadament unes 500, per part de
Govern de les Illes Balears es van habilitar mesures per poder donar-los durant els mesos d'abril,
maig i part de juny, la renda social garantida a través de les entitats CASAL PETIT, METGES DEL
MON i CREU ROJA. El cost total de les rendes més les ajudes de lloguer, aliments i productes
d'higiene va ascendir a un total de 964.000 €.
D'altra banda el Govern va cedir l'ús de tres pisos a CASAL PETIT per a les dones tractades i
altres que volien deixar la prostitució lliurant a més la quantitat de 123.000 € per a les necessitats i
atenció psicològica de les dones.
D'altra banda els Consells Insulars es van encarregar de facilitar a les dones alternatives
residencials, algunes de les quals es mantenen i mantindran fins a finals d'aquest any. En aquest
sentit assenyalar que només el Consell de Mallorca ha destinat 375.000 € a un servei d'acollida
urgent que ha atès una mitjana de 30 dones cada mes, de les que 14 han manifestat la seva
intenció d'abandonar la seva situació de prostitució i segueixen un programa d'adaptació a la seva
nova realitat, enfortiment de les seves capacitats i actualització dels seus coneixements a l'efecte
d'inserció en el món laboral ordinari.
El tancament dels clubs i establiment on s'exerceix la prostitució ha suposat un pas important cap
a l'abolició de la prostitució, pendent, això sí de la voluntat de les administracions públiques, ja que
cal habilitar els recursos perquè la majoria de dones que estaven en situació de prostitució puguin
assolir l'autonomia econòmica per mitjans normalitzats.
La UIB per encàrrec de l'IBDona ha realitzat un exhaustiu estudi sobre la Prostitució, el tràfic i
l'explotació sexual infantil i adolescent a les Illes Balears, que tindrà rellevància ja que és el major
estudi realitzat a Espanya i on 239 dones en situació de prostitució han estat entrevistades en
profunditat.
L'estudi té sis capítols, entre ells la situació de necessitat social de les persones en situació de
prostitució, la salut d'aquestes persones, l'explotació sexual de la infància i adolescència i
finalment, anàlisi dels prostituïdors (espanyols i estrangers).
En l'estudi s'ha analitzat tots els anuncis presents en les plataformes de distribució, 515 anuncis
diferents, s'ha realitzat una anàlisi de totes les webs d'organitzacions que ofereixen
"acompanyants" i serveis sexuals com ofertes estructurals i amb característiques unificades per
les diferents empreses.
Hi ha una estreta línia entre tracta i prostitució, de manera que sense prostitució no hi hauria
tracta. Compartim la crida de Nacions Unides perquè la resposta a la COVID-19 i la recuperació
posterior a escala mundial assignin un lloc prioritari a la dignitat i els drets humans. Hem de
redoblar els esforços per protegir les víctimes del tràfic i evitar que les persones vulnerables siguin
explotades.
Des de l'Ajuntament de Llucmajor assumim que des dels nostres àmbits competencials hem de
seguir treballant per dotar de recursos i garanties a les dones, nenes i nens víctimes d'explotació
sexual.
Així mateix volem reconèixer el treball d'organitzacions i col·lectius que segueixen prestant serveis
vitals durant la crisi, localitzant a les víctimes i ajudant-les a tenir accés a la justícia, la salut i
l'assistència i protecció socials, i evitant que es produeixin més actes d'abús i explotació.
La igualtat entre dones i homes continuarà sent inabastable mentre es comprin, venguin i explotin
a dones, nenes i nens, prostituint-los. Els estudis i les experiències en altres països ens indiquen

que allà on s'ha regularitzat la prostitució ha augmentat el tràfic. Per tant, entenem que per
combatre la tracta de dones, nenes i nens amb fins d'explotació sexual de manera efectiva cal
acabar amb la prostitució.
Cal abolir i eradicar el tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual, defensar la dignitat de
les dones i acabar amb les xarxes i les màfies que es lucren explotant les dones, nenes i nens.
Hem de protegir i assistir les víctimes, cooperar amb els països d'origen i conscienciar la
ciutadania que és una forma d'esclavitud.
La prostitució i la tracta amb fins d'explotació sexual són una de les cares més cruels de la
feminització de la pobresa, així com una de les pitjors formes de violència contra les dones el
sofriment s'ha agreujat a causa de la pandèmia.
Per això, des del Grup Socialista a l'Ajuntament de Llucmajor sol·licitem als altres Grups
municipals, el suport als següents
ACORDS:
1.
Instar el Govern municipal a què impulsi una // reforci el marc normatiu
municipal(ordenances ....) Per lluitar contra la prostitució i la tracta amb fins d'explotació
sexual "amb l'objectiu de:
a. reforçar els serveis municipals per donar cobertura integral (legal, psicològica,
sanitària i d'inserció sociolaboral, etc.) a les víctimes de tracta i a dones en situació
de prostitució.
b. establir les mesures necessàries de dissuasió, prevenció i sensibilització per
desincentivar el consum de prostitució, especialment dirigit a homes i de manera específica
a homes joves.
c. adoptar les mesures per evitar la publicitat de serveis de prostitució.
2. Instar el Govern autonòmic, dins del seu marc competencial, a continuar impulsant les
mesures necessàries per al desenvolupament d'una estructura de suport multidisciplinari per a les
víctimes, generar consciència social contrària a la compra i consum de prostitució i a la imatge
vexatòria de les dones i a perseguir la delinqüència organitzada dedicada a aquesta activitat
il·lícita.
3. Estrènyer la col·laboració amb les organitzacions i col·lectius que presten serveis
d'assistència a les víctimes.
4. Donar trasllat d'aquest acord plenari a la Presidenta de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa de Serveis Públics de dia 21 d’octubre i una
vegada vist el dictamen la Sra. Maria Barceló (MES), diu que el seu grup votarà a favor de la
proposta, ja que de la institució que els hi toca ser han de fer totes les passes per intentar millorar
la vida de les persones més vulnerables, que poden patri coses terrible molt diverses, com les que
s’han explicat.
La Sra. Noemí Getino (CS), diu que el seu grup donarà suport a la proposta, però diu si els hi sona
abusos i explotació sexual de menors tutelats a Balears, perquè tot el que s’ha dit són paraules
molt agradables, però aquestes si després no es duen a la pràctica no tenen cap sentit, i quan es
vota una proposta des d’aquest ajuntament, s’ha de fer en coherència, per tant ells votaran que si,
però demana que demà el grup que presenta la proposta vagi al Consell de Mallorca i els hi diguin
que facin la Comissió d’Investigació, ja que duen deu mesos esperant per intentat aclarir aquest
cas d’explotació sexual de menors tutelats.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que la proposta xerra d’impulsar
modificacions, ordenances i reglaments municipals, per tant tenen el suport del seu partit.
El Sr. Guillermo Roig (ASI), diu que el seu grup votarà a favor de la proposta, però vol recordar el
que ha dit la Sra. Getino, perquè estan d’acord amb ella, ja que és molt guapo presentar aquesta
proposta, però després quan tenen casos greus a Balears el POSE i UP voten en contra de la

Comissió d’Investigació, i aquí hi ha alguna cosa que no li quadre, però al ser la proposta pel
benestar de les dones que sempre els han defensades, li donaran suport a pesar de la
incoherència.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), agraeix al PSOE la presentació d’aquesta proposta i el vot del seu
grup serà favorable.
El Sr. José Miguel Pastor diu que el seu vot serà a favor, però pensa que les mesures s’ha de
prendre i s’ha de fer feina en aquesta línia i com diu la Sra. Getino es podria afegir el compromís
dels companys que tenen avui aquí, i que estan tots igual de preocupats per traslladar al Consell
de Mallorca que es faci la investigació pertinent sobre l’assumpte dels abusos als menors tutelats,
perquè tothom pugui saber el que ha passat realment.
El Sr Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup donarà suport a la proposta, sense més matisos.
El Sr. Raúl Domínguez diu que donarà suport a la proposta, però també diu que no només és
presentar la proposta, sinó que s’ha de recordar el que ha passat i traslladar-ho al Consell de
Mallorca.
La Sra . Almagro per tancar el torn d’intervencions diu que agraeixen el suport que han donat a la
proposta, però com a dit el Sr. Gaffar, ara aquí s’està xerrant de l’Ajuntament de Llucmajor, i amb
això no vol dir que no hagi passat res. També els hi diu als Srs. Pastor, Domínguez i Roig que
s’alegra que hagin votat a favor, però si aquesta proposta s’hagués presentat fa uns mesos
haguessin votat en contra, només per seguir les línies dels seus partits.
Referint-se a la Sra. Getino li diu que la proposta xerra d’aquest ajuntament i en el darrer punt diu
que es doni trasllat a la Presidenta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i suposa que
ella deu estar al corrent de tot el que ha passat i ha entès que és il·lògic que el PSOE presenti
aquesta proposta amb el que ha passat a Palma, però li diu que no doni lliçons del que és lògic o
no, ja que avui en moltes propostes el grup CS ha votat il·lògicament.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’aprova la proposta en els mateixos termes que s’acaba de transcriure.
PROPOSTA PRESENTADA PER UP I LLIBERTAT LLUCMAJOR SOBRE LA UTILITZACIÓ DE
GEL IDROALCOHÒLIC ALS CAIXERS BANCARIS DEL MUNICIPI
Seguidament es veu la proposta conjunta presentada pels grups UP i LLIBERTAT LLUCMAJOR
que textualment diu el següent:
A les recomanacions que són d'obligat compliment per part del petit comerç que es varen fer des
de l'autoritat competent, tant quan les competències les exercia el ministeri de sanitat com quan
aquestes competències han estat retornades a les comunitats autonòmiques, al comerç és
obligatori l'ús de gel hidroalcohòlic a més d'altres mesures com la distància de seguretat l'ús de la
mascara i d'altres.
Hi ha pocs llocs que acaparin tant moviment com els caixers automàtics.
La seva manera d'operar, a través d'un teclat o directament sobre la pantalla, es basa en un
sistema per al qual resulta imprescindible tocar.
Tocar una vegada i una altra, fins i tot en aquells dispositius que s'activen simplement amb acostar
la targeta.
Estem segurs que ningú discuteix llavors, que es tracta d'espais d'elevat risc en situacions que,
com la que ha deslligat la pandèmia del coronavirus, exigeixen reduir al màxim el contacte
compartit. Sorprèn, per això, que ni un només dels caixers que funcionen en el municipi de
Llucmajor disposi d'un senzill expenedor de gel hidroalcohòlic.

Els gels són presents a l'interior de les oficines bancàries, encara que no en els rebedors des dels
quals funcionen els caixers automàtics. Tampoc en aquells que s'operen directament en les
façanes de les sucursals, encara que es diria lògic que també ells disposessin de tan humil
instrument per a la desinfecció de tantes mans com es posen cada dia sobre els seus teclats.
No sembla probable que cap compte de resultats vagi a sotsobrar per la despesa d'un grapat
d'euros en dispensadors hidroalcohòlics.
Cada caixer té capacitat per a albergar uns dos mil bitllets.
Amb els interessos que cobra la banca per a poder extreure diners dels caixers bé es pot exigir a
canvi la màxima seguretat en temps de pandèmia.
Primer. L'Ajuntament de Llucmajor iniciarà les converses amb les distintes entitats
bancàries per a la instal·lació d'expenedors d'hidrogel.
Segon. L'Ajuntament de Llucmajor es compromet a implementar els canvis pertinents si
fos necessari per a poder tenir aquests expenedors als caixers instal·lats a les façanes.
Tercer. L'Ajuntament de Llucmajor, es compromet a donar una data limit una vegada
comunicada la resolució de només enllà de cinc dies labora'ls a les entintats bancàries per a
adaptar-se, com la resta del comerç local.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa de Serveis Públics de dia 21 d’octubre i una
vegada vist el dictamen el Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), vol aclarir que no és una proposta nascuda
d’iniciativa purament política del seu grup i després es va adherir el grup LLIBERTAT
LLUCMAJOR, sinó que vàries persones li varen demanar si podien donar una solució en aquest
sentit, creuen que és una agreujament comparatiu per a la resta de comerços que estan obligats a
tenir aquestes mesures de seguretat, per tant pensen que se li podria donar una solució i a més
ser exemple a nivell estatal, ja que creuen que cap municipi ha donat aquesta passa, per donar
tranquil·litat als residents del municipi de Llucmajor.
El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que el seu grup donarà suport a la proposta, ja que totes
les mesures preventives els hi pareixen necessàries, però ara s’hauria d’estudiar com es pot fer
tècnicament.
El batle diu que com equip de govern, en principi no és competència seva i no estan obligats a
demanar-ho, però saben que hi ha hagut altres llocs on si s’ha demanat, per tant el seu grup
votarà en contra.
La Sra. Maria Barceló (MES), diu que el seu grup troba que el que es demana a la proposta és
una bona idea i que té sentit, ja que a tots els comerços ho tenen i en uns dels llocs on més gent
hi passa són els caixers automàtics i és raonable que hi hagi els mencionats gels.
Diu que troben perfecte el primer punt de la proposta, en canvi no estan segurs si pel que diuen
els punts segon i tercer, l’ajuntament pugui fer canvis, segons la normativa i si pot determinar una
data en aquests comerços, per tant demanen si el secretari ho pot aclarir.
El secretari diu que en un principi creu que l’ajuntament no és competent en aquests casos, tal
vegada es podria recomanar o sol·licitar, però entén que no es pot obligar.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que els hi pareix una proposta coherent i lògica, però també estan en
la mateixa línia que la Sra. Barceló i pensen que tal vegada s’haurien de retirar els punts segon i
tercer de la proposta i deixar-hi el primer punt.
El Sr. Zúñiga entén que si es retiren els punts segon i tercer de la proposta, els distints grups que
han intervengut votarien a favor, per tant demana que es voti l’esmena corresponent. El batle una
vegada consultat el secretari, diu que en el primer i únic punt que quedaria, també s’hauria

introduir una modificació i on diu «Primer. L'Ajuntament de Llucmajor iniciarà les converses amb
les distintes entitats bancàries per a la instal·lació d'expenedors d'hidrogel.» proposa que digui
«Únic. L'Ajuntament de Llucmajor iniciarà les converses per a les recomanacions a les distintes
entitats bancàries per a la instal·lació d'expenedors d'hidrogel al caixers.»
El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), demana si es refereixen a caixers exteriors o interiors, perquè els
caixers interiors ja tenen l’hidrogel a les oficines pels clients i pel que fa als caixers exteriors es va
fer una prova i les farmàcies varen deixar de vendre hidrogel, ja que el problema del exterior és
que es desinfecten dues vegades cada dia i creu que ara que hi ha el toc de queda no seria el
moment i el que pot fer la gent és entrar dins l’oficina, posar-se gel i utilitzar tant els caixer interior
com exterior, ho diu perquè posar expenedors en els caixers de paret, per saber com ho volien fer,
si demanar una col·laboració o si tenen pensat res, perquè tal vegada la setmana que ve surt
algun tipus d’expenedor d’hidrogel que sigui una novetat, i és evident que la idea de la proposta es
bona, però els hi volia comptar l’experiència.
A continuació se sotmet a votació l’esmena que proposa retirar de la proposta els punts segon i
tercer de la part dispositiva, i deixar el primer punt amb el canvis esmentats, la qual prospera per
unanimitat.
Tot seguit se sotmet a votació el fons de l’assumpte el qual s’aprova per unanimitat i que amb
l’esmena mencionada la proposta queda del següent tenor:
A les recomanacions que són d'obligat compliment per part del petit comerç que es varen fer des
de l'autoritat competent, tant quan les competències les exercia el ministeri de sanitat com quan
aquestes competències han estat retornades a les comunitats autonòmiques, al comerç és
obligatori l'ús de gel hidroalcohòlic a més d'altres mesures com la distància de seguretat l'ús de la
mascara i d'altres.
Hi ha pocs llocs que acaparin tant moviment com els caixers automàtics.
La seva manera d'operar, a través d'un teclat o directament sobre la pantalla, es basa en un
sistema per al qual resulta imprescindible tocar.
Tocar una vegada i una altra, fins i tot en aquells dispositius que s'activen simplement amb acostar
la targeta.
Estem segurs que ningú discuteix llavors, que es tracta d'espais d'elevat risc en situacions que,
com la que ha deslligat la pandèmia del coronavirus, exigeixen reduir al màxim el contacte
compartit. Sorprèn, per això, que ni un només dels caixers que funcionen en el municipi de
Llucmajor disposi d'un senzill expenedor de gel hidroalcohòlic.
Els gels són presents a l'interior de les oficines bancàries, encara que no en els rebedors des dels
quals funcionen els caixers automàtics. Tampoc en aquells que s'operen directament en les
façanes de les sucursals, encara que es diria lògic que també ells disposessin de tan humil
instrument per a la desinfecció de tantes mans com es posen cada dia sobre els seus teclats.
No sembla probable que cap compte de resultats vagi a sotsobrar per la despesa d'un grapat
d'euros en dispensadors hidroalcohòlics.
Cada caixer té capacitat per a albergar uns dos mil bitllets.
Amb els interessos que cobra la banca per a poder extreure diners dels caixers bé es pot exigir a
canvi la màxima seguretat en temps de pandèmia.
Únic. L'Ajuntament de Llucmajor iniciarà les converses per a les recomanacions a les
distintes entitats bancàries per a la instal·lació d'expenedors d'hidrogel als caixers.
PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA

Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de Batlia adoptades entre els dies 1 al 30
de setembre de 2020 (de 2020003421 a 2020003776).
DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA SOBRE MOROSITAT
Tot seguit es dona compte de l’informe de Tresoreria sobre morositat del tercer trimestre de 2020,
i la Corporació es dona per assabentada.
El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que surt un PMP de l’ajuntament de 13,74 dies i per organisme
autònom de 27,21 i no sap si això es a causa del que han dit abans, de tota aquesta quantitat
ingent de contractes verbals, contractes sense fiscalitzar i fora qualsevol tipus de control
d’Intervenció etc, que procuren que surti un PMP de 13,74 dies, tot això ho diu perquè costava
molt treure un PMP per debaix de 30 dies i com ha dit abans aquest PMP està perfecte, però baix
el seu punt de vista té truc, ja que si es fan contractes verbals i duen extrajudicialment una mitja
de més de 500.000 € de factures sense omissió de contracte o de fiscalització es normal que
estigui bé. Diu que el que es torna demanar aquí és que es facin les coses ben fetes i sobretot
aprofitant una cosa que abans ha dit la Sra. Getino, que sort que hagi entrat aquest equip de
govern, perquè els darrers quatre anys no es va fer res i això li ha sabut greu i ho vol explicar
perquè la Sra. Getino no hi era.
Explica que quan l’anterior equip de govern va arribar a l’ajuntament trobaren quaranta milions
d’euros de deute i vint milions d’euros que s’acabaven de finançar, una inversió de set-cents mil
euros que la varen multiplicar per sis, i el que trobaren a nivell de ciutadania i d’instal·lacions és
molt distint al que ara pot gaudir l’actual equip de govern i resulta que no fan les coses ben fetes,
ja que fan un PEF i no el compleixen i ara tal vegada podrien gastar tota la regla de despesa, cosa
que l’anterior equip de govern no pogué fer, i no podran fer-ho perquè encara estan dins un Pla
Econòmic financer. Li diu a la Sra. Getino que a vegades s’han de mesurar les paraules, ja que
aquest tema era de l’àrea que ell gestionava i pot assegurar que tot l’equip de govern va fer
moltíssima feina.
El batle diu que es veritat que l’anterior equip de govern va fer una bona feina per acabar amb el
deute d’aquest ajuntament i així ho ha reconegut sempre, però hi ha coses en que hi estan d’acord
i d’altres que no, però com ha dit al principi, hi ha molts de contractes als quals els hi volen donar
una solució per evitar que vagin amb objeccions i fer-los com han de ser.
DACIÓ DE COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DE LLIBERTAT LLUCMAJOR EN
LES COMISSIONS INFORMATIVES
Tot seguit es dona compte de la modificació del titular i suplent dels grup polític LLIBERTAT
LLUCMAJOR en les comissions informatives, i la Corporació es dona per assabentada.
DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE SECRETARIA NÚM. 2020/003943
Tot seguit es dona compte del decret que modifica el decret amb el que es va constituir la Junta
de Govern Local, es nomenaren els tinents de batle i es delegaren competències de Batlia, i la
Corporació es dona per assabentada.
ESTUDI I RESOLUCIÓ DE LES MOCIONS QUE SIGUIN DECLARADES URGENTS EN LA
FORMA LEGALMENT ESTABLERTA
A continuació es veu la moció presentada pel Grup del PI-Proposta per les Illes, que llegeix
el Sr. Bernadí Vives, relativa a que l’Ajuntament de Llucmajor realitzi mesures especials per a la
campanya de Nadal 2020, específica per la petita i mitjana empresa de Llucmajor que textualment
diu el següent:
EXPOSAM
Degut a la situació actual per la crisi del Covid-19, i amb les restriccions actuals, un dels sectors
que es veu més afectat econòmicament és el petit i mitjà comerç, serveis i empreses, al tenir
recursos inferiors als grans operadors per poder promocionar-se i reactivar el consum, per part
de l’AJuntament hem de realitzar un recolçament continu, i especialment dins la campanya de
NADAL 2020, la qual es una part important dels possibles ingressos que genera aquest sector.

En aquests moments amb els recursos que disposa l’Ajuntament, juntament amb
romanents de tresoreria i la proposta del Govern Central de suspendre sostre de despesa 20202021 s’han de centrar amb el sectors més necessitats , com són les famílies i el sociosanitari,
des de el PI LLUCMAJOR creim que el sector del comerç i serveis locals és un d’ells.
SOL·LICITEM
- Mesures especials per la campanya NADAL 2020 per la petita i mitjana empresa de
Llucmajor.
- En la linea d’El Pi Llucmajor de fer una política construcctiva i que sigui sempre amb el
benefici de tot LLucmajor , realitzam unes propostes, les quals creim poden ajudar per aquesta
campanya :
Primera. Aparcament gratuït en la zona ORA , els clients que realitzin compres en el
comerç local
Segona. Reatlizar activitats musicals i culturals, tant presencials com amb la
retransmissió en directa per mitjans digitals per tot el poble de Llucmajor.
Realització rutes culturals, artesania i productes locals, tant presencials con amb la
gravació de la visita, i posterior divulgació per donar a conèixer a tot el poble de Llucmajor.
Tercera. Una promoció decidida amb el client de turisme rural del nostre terme, el qual
repercuteix amb un benefici directe amb el consum local i de proximitat.
En primer lloc se sotmet a votació la urgència de la moció, la qual prospera per unanimitat.
A continuació s’obri un torn d’intervencions i el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que el seu
grup votarà a favor de la moció, però ara s’ha de veure com es durà a terme, i tot el que sigui
afavorir el comerç i el millor Nadal que es pugui tenir, ànim i endavant.
La Sra. Maria Barceló (MES), diu que el seu grup també donarà suport a la moció, ja que estan
d’acord amb el que diu l’exposició de motius i els temps que vivim mereix mesures específiques
per moltes coses i com no pel comerç, i l’ajuntament a de destinar fons a aquesta promoció, com
han dit en altres ocasions el seu grup donarà suport a tot el que sigui ajudar el comerç local i
esperen que l’equip de govern pregui més mesures en aquest sentit.
La Sra. Noemí Getino (CS), explica que ja li va comentar al Sr. Vives que la idea de l’equip de
govern en aquest tema, anava en aquesta línia. Per una banda diu que el tema de l’ORA
actualment no està en funcionament, però si arribat el moment hi estigués, no tindrien cap
problema en no cobrar l’estacionament, i pel que fa a fer streaming es troben amb el problema de
la limitació de pressupost, però quan es pugui tenen clar que donaran suport als comerços del
municipi, no només per a Nadal, sinó durant el temps que duri aquesta crisi que creuen que serà
llarga.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el seu grup donarà suport a la moció,
i saben de les dificultats que tendran per dur-ho a terme i per les restriccions actuals, però confien
que es pugui donar forma a la moció.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), agraeix al Sr. Vives que hagi presentat aquesta moció i per
descomptat el seu grup li donarà suport, i esperen que les condicions sanitàries siguin favorables
i es pugui passar un bon Nadal.
El Sr. Vives per tancar el torn d’intervencions, agraeix el suport de tothom i demana disculpes per
presentar la moció al darrer moment, però quan es donaren compte, per presentar-la el pròxim
mes, el temps es feia molt curt per prendre les mesures a finals de novembre.

Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’aprova la moció en els mateixos termes que s’acaba de transcriure.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes la Sr. Barceló (MES), demana si ja tenen previst fer alguna
junta de portaveus, ja que pareix que tornen a tenir una segona onada de la pandèmia i les coses
no acaben de funcionar en aquest aspecte, també tenen possibilitat d’utilitzar romanents i estaria
bé poder-se reunir. Diu que fa un any que aquest plenari va aprovar el Pla municipal d’infància i
adolescència i voldrien saber en quin punt es troba.
Per altra banda creuen que en el calendari que es va presentà al Jutjat sobre la demolició de part
de l’escola de Puig de Ros, posava per tenir un avantprojecte fet devers l’octubre, demanen com
està l’assumpte, i per acabar diu que el mes que ve hi ha les jornades d’estudis locals i voldrien
saber si ja saben com es faran, si presencials o telemàtiques i si els hi podran enviar la informació.
El batle sobre el tema de la junta de portaveu per xerrar del tema del romanents, diu que encara
no ho tenen clar, ja que es troben en una situació complicada, però de seguida que ho sàpiguen
convocaran la junta, el que sí faran aviat serà una reunió de tots els portaveus per tractar el tema
dels pressuposts.
El secretari referent al tema de Puig de Ros, diu que estan obligats els primers cinc dies dels
mesos pars a informar al Tribunal de les passes que ha fet l’ajuntament i això es va fer a principis
d’octubre i a les hores ja tenien a l’acord plenari per habilitar crèdit pe encarregar l’avantprojecte i
ja estava en procès i s’havien fet converses amb un estudi que ha de fer la feina, però no té
constància que encara se’ls hagi entregat res. També diu que estan en procès de negociació amb
la part que els hi va posar el plet i amb el Tribunal per intentar trobar una solució que sigui menys
costosa per l’ajuntament.
Pel que fa al Pla municipal d’infància i adolescència el secretari diu que en aquest tema no ha
intervengut en res, ja que no té cap tipus d’informació.
La Sra. Lascolas (PP), sobre el tema de les jornades d’estudis locals, diu que si no hi ha canvis de
normativa els dies abans, està previst que es faci tot al Claustre, però també es podrà veure tot
telemàticament, també tenen l’assumpte controlat pel que fa l’aforament permès i les sales
preparades.
El batle li diu a la Sr. Barceló que sobre el tema del Pla municipal d’infància i adolescència els
informaran per escrit una vegada que tenguin la informació.
El Sr. Serra (MES) diu que han vist que a s’Arenal s’han col·locat les plaques per limitar la zona
Acire del carrer Torrent i els de devora, i ja ho va demanar per març i ho torna a dir ara, que és
convenient que en tema de mobilitat no es faci res, sense tenir un projecte complet per a s’Arenal,
per tant torna a demanar si els hi podrien donar informació sobre aquest Acire.
També diu que creuen que el Sr. Roig va anunciar per les xarxes la intenció de fer un parking
subterrani en el parc Joan Ferre, demana si això és un tema del Sr. Roig o de l’ajuntament, ja que
li pareix un assumpte prou important. Diu que creuen que encara estan pendents d’executar dos
dels projectes guanyadors de participació ciutadana de l’any 2018, dels tres que hi havia, el de
s’Arenal si que es va executar, però falten el del carril bicis d’urbanitzacions i a Llucmajor la ruta
del colesterol, demana si els hi podran informar de la seva situació.
Per acabar diu que li agradaria saber la opinió que tenen dels bancs de la Plaça Espanya de
Llucmajor, la seva és que no li agraden gens i si el que tenim era el que esperaven, i l’opinió de la
majoria de la gent és que és un actuació inapropiada i, demana si faran res al respecte.
Di que fa temps es varen obrir convocatòries de borses d’educadors i de treballadors social, i creu
no s’ha fet res, els hi agradaria saber com està aquest tema.

El batle sobre el tema de les plaques d’Acire de s’Arenal diu, que ja es va dir a una altra plenari
que era una recomanació de la policia des de feia temps, ja que en aquesta zona entren molts de
vehicles i després la grua no els podia retirar, de moment tenen el projectes d’aquests plans de
mobilitat i encara no saben quan es faran, però com que s’han de fer els pressuposts i altres
coses, benvingudes siguin les aportacions i que evidentment es puguin aprovar per majoria.
Pel que fa al parking del parc Joan Ferre, diu que el Sr. Roig té un desig i xerrava des del seu
partit personal, però tant de bo que es pogués trobar una solució del parking que tenen a s’Arenal.
Sobre els projectes guanyadors del 2018 diu que ho tornaran a mirar.
Referent a les convocatòries d’educadors i treballadors socials, el regidor Sr. Rojo els hi
contestarà per escrit i per acabar sobre el tema dels banc de plaça, diu que eren projectes aturats
que ja estaven en la legislatura anterior per temes de gent amb problemes de mobilitat i s’han
tornat a treure amb les IFS del 2019, i es veritat que al principi estèticament pugui costar adaptarse, però funcionalment tendran un bon ús, que és del que es tracte.
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 batle

El secretari

