ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 17/2018
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 28 de novembre de 2018
Horari: de les 19 a les 19.45 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Gregorio Estarellas Mas, batle president
 Lucía Escribano Alés, Bartomeu Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset, pel Partit
Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel, Maria Barceló Calviño i Lluís Segura
Seguí, per MÉS per Mallorca–APIB
 Bernadí Vives Cardona i Maria Antònia Gil Clar, pel PI-Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Antoni Campos Cànaves, Cristina Calafat
Ferretjans, Joan Barros Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez i M. Francisca Lascolas
Rosselló, pel Partit Popular
 Juan Ramón Martín Cañas, per Sí Es Pot Llucmajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
Absents
Jaume J. Oliver Vallès i Eric Jareño Cifuentes (s’excusa la seva assistència).
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors,
realitzades els dies 31 d’octubre (ordinària) i 8 de novembre (extraordinària) de 2018.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que a la votació de l’acta del ple de 31 d’octubre s’abstindrà,
ja que no hi va assistir. Una vegada fet aquest incís se sotmeten a votació les actes i per una
banda, amb 18 vots a favor (PSOE, MÉS, PI, PP i SSPLL) i 1 abstenció (ASI), per majoria
s’aprova l’acta de 31 d’octubre (ordinària), i per altra banda per unanimitat s’aprova l’acta de
8 de novembre (extraordinària).
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 55/2018
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la modificació pressupostària núm. 55/2018 en la
modalitat de suplement de crèdit i la proposta.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 14/12/2016, va acordar la
modificació de diversos aspectes de la Relació de Llocs de Treball, entre els quals
constava igualar el complement de destinació dels funcionaris interins que fins aleshores
percebien un nivell 12 i que varen passar a cobrar un nivell 15, igualant-se així al que
percebien els funcionaris de carrera que desenvolupaven les mateixes tasques.
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Vist l’informe d’intervenció i l’informe emès per la cap de Recursos Humans, i vist que no
existeix a data d’avui crèdit adequat i suficient per fer front al pagament dels
endarreriments, que suposen un total de 33.395,90 €.
En el capítol 5 de despeses del pressupost existeix el Fons de Contingència, introduït per
l’article 31 de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que
estableix que es tracta d’un dotació per fer front a necessitats de caràcter no
discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21 de novembre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup donarà suport
a aquest punt. Explica que ja van per la modificació 55 del pressupost, que com ells ja
digueren en el seu moment, es tractava d’un pressupost fictici, ja que tantes
modificacions pressupostàries no s’havien vist mai a la Casa, però aquesta d’avui és en
positiu i és una modificació que el seu grup fa tres anys va iniciar amb la RLT per
equiparar el complement de destinació dels funcionaris interins amb el dels funcionaris
de carrera.
Tot seguit, una vegada acabada la intervenció del Sr. Jaume i vist que el pressupost
municipal per a l’exercici 2018 tenia previst dins el crèdit de capítol 5 - Fons de
contingència un import per fer front al pagament dels endarreriments, de conformitat
amb l’exposició anterior, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar la modificació pressupostària número 55/2018 de l’Ajuntament
de Llucmajor per a l’exercici 2018, en la modalitat de suplement de crèdit a les següents
partides i imports:
DISMINUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
050000-929-500

DESCRIPCIÓ
FONS DE CONTINGÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT
33.995,90 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
050000-920-1210002
020000-150-1210002
040300-132-1210002
090000-340-1210002

DESCRIPCIÓ
CD
CD
CD
CD

FI
FI
FI
FI

–
–
–
–

IMPORT
ECONOMIA, HISENDA, RRHH – ADM. GRAL.
26.665,88 €
URBANISME I MEDI AMBIENT.
3.424,80 €
SUPORT ADMINISTRATIU
3.424,80 €
ESPORTS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
480,42 €

APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES DE L’AJUNTAMENT
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que s’indiquen
corresponen a exercicis anteriors o bé no es pot procedir a la seva aplicació pressupostària a
l’exercici 2018, atès que es tracta d’una relació de factures que han estat conformades pels
tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita, com també que els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i els
preus acordats, i que totes elles són necessàries i indispensables per el normal
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
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reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost de
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2018, i atès que ens trobem davant una despesa
sense consignació pressupostària i que, per tant, serà nul·la de ple dret, no obstant això, el
particular que ha contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per aquesta causa. En
virtut del principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se en detriment d’un
altre, neix una obligació ex lege i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el
particular.
Atès que l’aprovació d’aquestes factures suposa l’incompliment del principi d’anualitat
pressupostària, i trobant-nos davant un acte nul de ple dret es considera necessari i obligat
atendre les despeses incorregudes per evitar el perjudici dels tercers contractants amb
l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 21 de novembre, i una
vegada vist el dictamen i vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits, i vist l’informe 686/2018 d’intervenció amb objecció, se sotmet el fons de l’assumpte
a votació i amb 10 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 9 abstencions (PP, SSPLL i ASI), per
majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient de
Reconeixement Extrajudicial de crèdits 11/2018, per a l’aprovació de la relació de factures
objecte del present, atès que el fet de no pagar-la produiria un clar enriquiment injust que
imposa a aquesta administració la compensació del benefici econòmic rebut.
Segon. Aprovar l’expedient 11/2018 de Reconeixement Extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses d’acord amb la següent relació d’obligacions amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent.
FACTURES AJUNTAMENT
DATA FACTURA
29/09/2018
17/07/2017
30/09/2015
31/01/2017
31/05/2017
31/07/2017
31/10/2017
31/10/2017
31/12/2017
30/09/2017
16/06/2018

TERCER
AGRUPACIÓ ABENIARA
CONSORCI D’INFORMÀTICA
LOCAL DE MALLORCA
CONSORCI D’INFORMÀTICA
LOCAL DE MALLORCA
CANTERA SON DE LA BAU SL
CANTERA SON DE LA BAU SL
CANTERA SON DE LA BAU SL
CANTERA SON DE LA BAU SL
CANTERA SON DE LA BAU SL
CANTERA SON DE LA BAU SL
CANTERA SON DE LA BAU SL
R.M.J.

DESCRIPCIÓ
BALLADA POPULAR 10-11-2017
HOSTALATGE SERVIDOR 2017
QUART TRIMESTRE 2015 QUOTA TIC MALLORCA
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ
PROCED. ORD. 578/2015 DEMANDA DIFERENCIA SALARIO SUPERIOR CATEGORÍA

TOTAL GENERAL EUROS

IMPORT TOTAL
650,00 €
216,56 €

PARTIDA PRES.
060000-334-2260900
070000-920-2270603

3.454,26 €

070000-920-2270603

147,22 €
1135,59 €
735,90 €
665,09 €
825,01 €
287,04 €
1.279,36 €
6.774,30 €

030000-150-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2219900
030000-150-2219900
030202-164-1300000

16.170,33 €

Tercer. Declarar que en la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits no s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la hisenda municipal.
CANVI DE DATA DEL PLE DE DESEMBRE DE 2018
Seguidament es veu la proposta relativa al canvi de data de la realització del ple ordinari de
desembre de 2018, de la qual es va consensuar l’esmena proposada en la Comissió
Informativa d’Hisenda per modificar-ne la part dispositiva.
«Antecedents
Atès l’article 32.1 del Reglament de Participació Ciutadana, que estableix que els plenaris
ordinaris es realitzaran el darrer dimecres de cada mes a partir de les 19 hores, llevat que
per acord de Ple es pugui modificar excepcionalment aquest dia i hora.
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Atès l’acord adoptat en el plenari extraordinari de dia 29 de juny de 2015, que estableix que
els plenaris ordinaris es realitzaran el darrer dimecres de cada mes a partir de les 19 hores i
que si el dia assenyalat per a la sessió ordinària és festiu, aquesta Batlia Presidència
proposarà una data alternativa, que en principi serà el dia anterior hàbil a l’indicat abans.
Atès que enguany dia 26 de desembre no és festiu i és la data que correspon fer la plenària,
no es considera apropiat fer la sessió en aquesta data.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 21 de novembre, i una
vegada vist el dictamen el Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu grup s’abstindrà, ja que ell
no assistirà a la sessió del plenari esmentat.
Tot seguit, en conseqüència i a la vista dels antecedents i la fonamentació que precedeix, se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 18 vots a favor (PSOE, MÉS, PI, PP i SSPLL) i 1
abstenció (ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:
Únic. Establir que el Ple de la sessió ordinària del mes de desembre es realitzarà el dijous
dia 27 de desembre, a les 8 hores.
PROPOSTA RELATIVA AL 25 DE NOVEMBRE DE 2018, DIA INTERNACIONAL DE
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Seguidament es veu la proposta de la Regidoria Delegada de Joventut i Política Activa
d’Ocupació relativa al 25 de novembre de 2018, Dia Internacional de l’Eliminació de la
Violència contra les Dones, de la qual la regidora de Joventut, Sra. Francisca Almagro
(PSOE), en fa lectura.
El 1999 l'ONU va declarar el 25 de novembre Dia Internacional per a l'Eliminació de la
Violència contra les Dones. Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de
les germanes Mirabal, Patria, Minerva i M. Teresa, activistes polítiques dominicanes, que el
25 de novembre de 1960 varen aparèixer violades, torturades i finalment assassinades.
Aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència.
Després d'anys dirigint missatges a les dones i a la societat en el seu conjunt per prevenir i
denunciar la violència exercida contra les dones pel fet de ser dones, enguany el Consell de
Mallorca llança una crida als mallorquins, amb el lema: HOMES DONANT LA CARA CONTRA
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.
Sorgeix de la necessitat d'implicar els homes en la lluita contra la violència contra les dones i
contribuir a trencar el silenci masculí pronunciant-se públicament contra la violència. A la
vegada volem promoure un canvi en els models masculins masclistes que estan en la base
de la violència.
Perquè la desigualtat existent a tots els àmbits de la societat és la que genera violència
contra les dones.
Perquè malgrat que la igualtat està reconeguda per llei encara persisteixen desigualtats
entre dones i homes.
Perquè sense la implicació dels homes les jerarquies de poder es perpetuen.
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Perquè la igualtat real no s'assolirà sense la participació dels homes i la seva responsabilitat
en aquest tema.
Perquè el patriarcat discrimina i oprimeix les dones, però també limita i té conseqüències
negatives per als homes.
Perquè la igualtat serà beneficiosa tant per a les dones com per als homes.
La inclusió dels homes en les polítiques de gènere és incipient en el món. L'any 2005 el
paper dels homes en la promoció de la igualtat de gènere, centrat en la conciliació de la vida
laboral i familiar, va ser una de les àrees estratègiques prioritàries de la Unió Europea. El
Consell de la Unió Europea 2006 va aprovar el document "Els homes i la igualtat de gènere".
En aquest reconeix que per millorar la situació de les dones, s'ha de tenir en compte la
implicació dels homes en la igualtat de gènere i l'impacte positiu que té sobre els homes i el
benestar de la societat (com ja havia fet abans la recomanació de les Nacions Unides el
2004).
Grups d'homes arreu del món ja estan organitzant-se. D'ençà que en 1991, homes al Canadà
varen decidir organitzar-se rebutjant la violència masclista amb el símbol del LLAÇ BLANC,
són milers d'homes que diuen NO als estereotips i comportaments masclistes que creen
desigualtat, discriminació i violència cap a les dones. El Grup d’homes contra la Violència
Masclista i l’Associació d’Homes per la Igualtat - Mallorca són aquí un exemple i referent en
aquest aspecte. Però necessitam molts més homes que no vulguin ser còmplices per
passivitat.
La igualtat no s'assolirà mentre els homes no hi participin, no s'hi impliquin i no se'n
responsabilitzin.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 21 de
novembre, i una vegada vist el dictamen, tot seguit, i atès que no hi ha intervencions,
s’aprova per assentiment l’acord següent:
Primer. Adoptar els compromisos de lluitar amb tots els mitjans al seu abast contra
qualsevol tipus de violència masclista i a treballar per comprometre tota la societat en contra
d’aquesta xacra.
Segon. Comunicar el present acord al Departament d’Igualtat del Consell de
Mallorca.
PROCLAMAR FILL IL·LUSTRE DE LLUCMAJOR EL SR. JOAN MONSERRAT PARETS
Seguidament es veu la proposta relativa a la iniciació de l’expedient per proclamar fill il·lustre
de Llucmajor el Sr. Joan Monserrat Parets.
Antecedents
En data 15 de novembre, el regidor de Cultura va presentar una proposta raonada relativa a
la incoació de l’expedient per proclamar fill il·lustre de Llucmajor el Sr. Joan Monserrat
Parets, en reconeixement de la seva influència dins la política local i insular i la seva
consideració com un dels pensadors i ideòlegs més influents del primer terç del segle XX a
Mallorca.
Fonaments de dret
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L’article 2 del Reglament de concessió d’honors i distincions de l’Ajuntament de
Llucmajor (BOIB núm. 124) (RHD) estableix la proclamació de fill il·lustre com el
major honor i distinció. Així mateix, l’article 5 determina que aquest reconeixement es
pot donar a títol pòstum.
II. Segons l’article 27 del RHD, qualsevol entitat o corporació, com també qualsevol
regidor o grup de regidors d'aquest Ajuntament, poden formular una proposta
raonada d'incoació d'expedient per a la proclamació de fill il·lustre.
III. D’acord amb l’article 28 del RHD, l'acord d'incoació d'expedient per a la proclamació
de fill il·lustre l’haurà d’adoptar, perquè sigui vàlid, la majoria absoluta legal dels
membres de la Corporació. Així mateix, l'acord haurà d'incloure el nomenament d'un
regidor que actuï de ponent i d'un altre regidor que actuï de fiscal. Ha d’actuar de
secretari el de la Corporació o el funcionari en qui delegui aquesta funció.
I.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de 21 de
novembre, i una vegada vist el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) explica que el vot del
seu grup serà d’abstenció en positiu, com ja feren en la Comissió Informativa, pel fet que és
una proposta feta per l’equip de govern i no ha estat consensuada, ja que el PP per ventura
hauria fet una altra proposta, però es veurà l’expedient i quan es torni a tractar en plenari,
es pronunciaran sobre el tema.
El batle diu que l’equip de govern ja du temps tractant aquest tema i li pareix correcte que el
PP, que han tingut la informació ara, prengui l’opció d’estudiar-lo a fons. Explica que els
motius pels quals presenten el Sr. Joan Monserrat i Parets per nomenar-lo fill il·lustre són
perquè aquest assumpte va sortir d’un moviment social i de gent que va anar a demanar-losho. A causa de tot això aquest equip de govern va començar a estudiar-ho i a mirar si es
mereixia ser fill il·lustre. Pensa que no s’ha de mesclar la part política amb tot el que va fer:
va ser un bon pensador dins Llucmajor i va fundar l’escola obrera, va tenir el suport de
mossèn Antoni Alcover durant uns anys i va ser proposat com a diputat, cosa que va
rebutjar. Per tant va dur una vida suficientment interessant, i per tot això es va fer aquesta
proposta.
Tot seguit, una vegada acabades les intervencions, en conseqüència se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI), 1 vot en contra (ASI) i 7
abstencions (PP), per majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Iniciar els tràmits per nomenar Joan Monserrat i Parets fill il·lustre de
Llucmajor.
Segon. Designar com a ponent de la proposta el regidor Miquel Àngel Serra Teruel i
com a fiscal el batle de l’Ajuntament, Gregorio Estarellas Mas, i que actuï com a secretari el
de la Corporació o el funcionari en qui delegui, per tal que compilin tots els mèrits que
reuneixi la persona designada per a fill il·lustre.
Tercer. Donar compte d’aquesta proposta a la Comissió Informativa de Serveis als
Ciutadans i Participació Ciutadana, perquè un cop dictaminada es pugui elevar al Ple
municipal.
DESIGNAR EL REPRESENTANT TITULAR I SUPLENT DE L’AJUNTAMENT DE
LLUCMAJOR AL CONSELL ESCOLAR DELS CENTRES DEL MUNICIPI
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la designació del representant titular i suplent de
l’Ajuntament de Llucmajor al Consell Escolar dels centres del municipi i la proposta.
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Antecedents
Ateses les sol·licituds presentades pels distints centres escolars d'aquest municipi, e què
demanen la designació del representant de l'Ajuntament de Llucmajor al Consell Escolar.
Fonaments de dret
L’article 38 C) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals atribueix al Ple de l’Ajuntament la competència per als nomenaments
de representants de la corporació en òrgans col·legiats, que siguin competència del
Ple.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 21 de
novembre, i una vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, i
a la vista dels antecedents i la fonamentació que precedeix, se sotmet el fons de l’assumpte
a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 8 abstencions (PP i ASI), per
majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Designar la Sra. Maria Barceló Calviño representat titular i com a suplent el
Sr. Miquel Àngel Serra Teruel de l’Ajuntament de Llucmajor, en el Consell Escolar dels
centres escolars següents:
CEIP REI JAUME III
CEIP SON VERÍ
CEIP BADIES
CEIP URBANITZACIONS
CEIP S’ALGAR
CEIP SA MARINA
IES LLUCMAJOR
IES S’ARENAL
Segon. Traslladar el present acord al centres escolars anomenats anteriorment.
PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre dia 1
d’octubre i dia 31 d’octubre de 2018 (de 20185820 a 20186703).
RESOLUCIONS DE RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS AMB OBJECCIONS
A continuació, en compliment del que preveu l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es
dona compte al Ple de l’Ajuntament de les resolucions adoptades per al reconeixement de
diverses obligacions a les quals el Departament d’Intervenció ha formulat objeccions.
Aquestes resolucions són les següents:
Resolució

Data

Concepte

6275/2018

16/10/18

Factura programes de participació

6281/2018

16/10/18

Factures energia elèctrica

6282/2018

16/10/18

Factures energia elèctrica

6395/2018

19/11/18

Factures trofeus diversos actes

6396/2018

19/10/18

Factura 217 litres gasoil piscines Llucmajor
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6398/2018

19/10/18

Factura recanvis vehicle policia

6400/2018

19/10/18

Factures aigua en barrals

6401/2018

19/10/18

Factures lloguer catifes escoletes, col·legis...

6402/2018

19/10/18

Factura transport alumnes a Manacor IES Mossèn

6403/2018

19/10/18

Factura concert Women don’t wait

6405/2018

19/10/18

Factura desbrossament d’herbes a la via pública

6406/2018

19/11/18

Factura 150 talonaris de denúncies policia

6408/2018

19/10/18

Factures servei recollida poda i estris a urbanitzacions

6409/2018

19/10/18

Factura trasllat universitat

6617/2018

25/10/18

Factura autocar disposició 1/2 dia participació

6689/2018

31/10/18

Factures reparació vehicles i recanvis escombradora

6692/2018

31/10/18

Factures reparació vehicles i màquina de neteja

6696/2018

31/10/18

Factures pel·lícula Història de la meva mort i La canción del mar.

6697/2018

31/10/18

Factura alarma Claustre, agost 2018

6698/2018

31/10/18

Factura cinema a la fresca - Cala Pi

6700/2018

31/10/18

Factures recanvi vehicle medi ambient

6701/2018

31/10/18

Factura concert Maria del Mar Bonet

6702/2018

31/10/18

Factura gestió final material perillosos

6703/2018

31/10/18

Factura honoraris projecte executiu i estudi

6707/2018

02/11/18

Factures energia elèctrica i llum local c/ Fira 22

6708/2018

02/11/18

Factures recanvis vehicles, policia, medi ambient

6709/2018

02/11/18

Factura llibres de protecció de dades i de la nova contractació

6710/2018

02/11/18

Factura recanvi i manteniment camió escombradora

6711/2018

02/11/18

Factures reparació emissora policia

6712/2018

02/11/18

Factures recanvis vehicles i maquinària

6714/2018

02/11/18

Factura assegurança nins escoletes municipals

6716/2018

02/11/18

Factura monitor LG

6732/2018

02/11/18

Factures quota mensual app ajuntament setembre i octubre 2018

6733/2018

02/11/18

Factures conservació enllumenat públic, agost i setembre 2018

6734/2018

02/11/18

Factures material de neteja

6736/2018

02/11/18

Factures serveis ambientadors cementiri, 1r, 2n i 3r trimestre

6737/2018

02/11/18

Factura reparació vehicle radar policia

6738/2018

02/11/18

Factura lloguer contenidors paper destrucció

6741/2018

02/11/18

Factura material de ferreteria festes s’Arenal

6743/2018

02/11/18

Factures aigua en barrals de diversos llocs

6744/2018

02/11/18

Factura instal·lació rotatiu visible màquina neteja
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6745/2018

02/11/18

Factures manteniment i subministrament de màquines

6798/2018

05/11/18

Factura portàtil monobloc frio

6800/2018

05/11/18

Factura material elèctric i il·luminació

6801/2018

05/11/18

Factures recanvis i manteniment vehicles

6804/2018

05/11/18

Factures reparació vehicles

6807/2018

05/11/18

Factures tòner canon

7205/2018

12/11/18

Factures despeses piscina s’Arenal, resum anual d’ingressos

Seguidament el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que ja ho va anunciar en l’altre plenari i veu que
en aquest encara n’hi ha més, a pesar que saben que la gestió és complicada. Però la Llei de
contractes ha canviat i diu que els contractes menors requereixen un inici de l’expedient que
pareix que no es fa. Només ho diu perquè ho tinguin en compte.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Jaume diu que han vist que està en licitació
l’adquisició d’un immoble per a un lloguer, el qual es troba en un lloc molt concret del poble,
i els agradaria saber a què anirà destinat i quina necessitat es té de llogar un altre immoble,
ja que han sabut que el que es va llogar per a l’escola de música l’utilitza el Govern Balear.
Voldrien saber si es fa una despesa per a una altra institució o es fa per a nosaltres. Volen
saber què s’hi ha d’ubicar i si no basten els locals municipals que es tenen.
El regidor d’Urbanisme Sr. Tomàs diu que es pensa que el Sr. Jaume es refereix a una
licitació que han tret per al lloguer d’un local i només s’ha presentat aquest, ja que ho han
fet obert a tot el que era Llucmajor. Explica que un dels criteris era la proximitat al centre del
poble i que estarà destinat al departament de Serveis Socials. El motiu és que s’ha
incrementat molt la plantilla i a l’actual local no hi caben, per tant se n’ha cercat un de nou
amb unes condicions més adequades per poder-hi fer millor la feina. Per altra banda, pel que
fa al local del carrer de la Fira, actualment l’utilitza la Conselleria d’Educació, ja que hi ha les
educadores d’atenció primerenca, que abans estaven al Col·legi Sa Marina, però arran que el
col·legi digué que necessitava el lloc que utilitzaven, l’Ajuntament els ha cedit aquest local,
ja que troben que les funcions que fan són molt positives per al municipi i per a la zona.
El Sr. Jaume diu que, atesa la reorganització d’espais que es va fer al Claustre, creuen que hi
ha suficients espais municipals per no haver de llogar altres locals.
El Sr. Tomàs diu que s’han mirat molt els espais i han cercat locals de propietat municipal
que els poguessin servir per donar aquest servei, però el departament de Serveis Socials ha
augmentat molt la plantilla i encara ho farà més, per poder complir les ràtios que els
obliguen per llei.
El Sr. Campos dona les gràcies per haver rebut la memòria de les fires d’enguany. Comenta
que després d’haver estudiat el tema de les fires, creuen que la crítica que va fer el seu
grup, dient que havia estat més fluixa, es veu reflectida damunt paper. També vol agrair que
el suggeriment referent a la fira d’esports l’hagin inclòs dins la memòria, recalcant que havia
estat una proposta.
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El regidor de Cultura Sr. Segura diu que no li sap greu acceptar les crítiques quan són
fundades, el que no li agrada és aquesta expressió que fan servir que estan matant les fires,
ja que les fires a tot arreu estan en un procés de transformació. Explica que abans d’acabar
la memòria va voler consultar els tècnics de l’Ajuntament d’Inca per saber l’opinió que tenien
respecte als resultats del Dijous Bo, i coincideixen plenament que el model tradicional de
fires està obsolet. Hi ha diversos motius, entre altres el comerç electrònic, la venda per
internet, un centre comercial de grans dimensions que està obert a prop de Llucmajor, que
fa que el comerç local es vegi perjudicat, i a més hi ha un canvi de costums de la població en
general. La gent avui dia ja no va a les fires a comprar aquelles coses que només es podien
trobar aquest dia en concret, sinó que el que fa és anar a passejar i menjar, i els
ajuntaments s’han d’adaptar a tot això. També diu que lamenten que enguany no s’hagi fet
la Rutapa i no ha estat culpa de ningú en concret, sinó que no ha anat bé, però creu que
han de fer un esforç per recuperar-la per a l’any que ve. Opina que entre tots han de fer un
esforç perquè les fires siguin més atractives per a la gent, però no pensant que les estan
matant, sinó que estan vivint un procés de transformació, i per això han de crear un nou
model de fires, i això ho han de fer entre tots, comerços, entitats, grups culturals i la
població. Si aconsegueixen fer un projecte compartit per tot el municipi, salvaran les fires;
en cas contrari no les mataran, però sí que aniran perdent interès amb el pas del temps. Per
acabar agraeix al Sr. Campos els seus suggeriments i el to de la seva pregunta.
El Sr. Roig diu que ja sap que la ronda de Ponent no és competència de l’Ajuntament, sinó
del Consell Insular, i ja ho ha dit en dos plenaris, però ho torna a dir perquè ho ha vist. Es
tracta del pas de vianants que hi ha davant del bar Can Eusebio, i diu que s’hauria de pintar
amb urgència, ja que no es veu i els cotxes aparquen a les dues bandes, fet que pot crear
grans problemes. Un grup de joves que solen anar a la biblioteca li han demanat si a l’hivern
es podria obrir de les 16 a les 20 hores. A l’escoleta Penya-segat de sa Torre és sabut que fa
un any que no hi ha calefacció. En l’actualitat l’han activada un 25 %, ja que només funciona
un motor, i així i tot fa fred. Demanaria que per poc que es pugui s’arregli la calefacció i
també la famosa porta. Per altra banda els afectats li han fet arribar les queixes respecte de
la pujada dels rebuts de les terrasses dels bars, i creu que si volen mirar pel bé dels
empresaris mitjans del municipi, alguna cosa s’hauria de fer, ja que ha vist els rebuts de
l’any passat i els d’enguany i hi ha una pujada considerable. Després indica que a
l’aparcament reservat per a la policia local que hi ha devora l’església ha vist un vehicle que
posava «servicio ayuntamiento». Voldria saber de què es tracta. I per acabar, ja que no serà
present al pròxim plenari de desembre, vol donar les felicitacions a tots i que les facin arribar
als funcionaris de la casa.
El batle, referent al tema del pas de vianants, diu que ho han parlat amb la Conselleria i hi
ha prevista una petita reforma en aquella zona, pintant un pas de vianants a la rotonda i
posant unes bandes de reducció de velocitat.
El regidor de Cultura, Sr. Segura, respecte al canvi d’horari de la biblioteca, diu que en un
principi no li pareix una mala idea i es pot valorar, però el que necessitarien saber és
quantes persones fan aquesta petició, i els diria que ho sol·licitassin per escrit i ho signassin
tots ells, i si es troba factible no hi veu cap inconvenient.
La regidora d’Educació, pel que fa a la calefacció de l’escoleta Penya-segat, explica que no és
que faci un any que estan sense calefacció, sinó que amb el temps hi ha hagut diverses
avaries que s’anaven arreglant, fins que es va rompre una bomba de les dues que hi ha. Els
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tècnics aconsellaren canviar-la, però en tenir un cost elevat, s’estan mirant diversos
pressuposts. L’altra bomba, com que fa més feina, a poc a poc també es va minvant. De
totes maneres hi ha aules on arriba més calentor i el que es fa és una redistribució dels
alumnes perquè ningú hagi de passar fred, i tan aviat com es pugui es donarà una solució.
Referent a l’obertura de la porta, diu que és un tema de funcionalitat, però primer
necessitaven l’estudi de l’arquitecte de la Casa i després necessitaran el vistiplau de la
Conselleria, i ara mateix no era una prioritat per a cap de les dues parts.
La Sra. Gil, sobre el tema dels imposts de les terrasses, diu que són conscients que el petit
comerç i la restauració són molt importants i que sempre que els puguin donar una mà, ho
faran, però serà a tots, tant als que estan al centre com als que no. Per tant, el que faran
serà estudiar els preus de tots i mirar d’ajustar-los d’alguna manera.
El batle, referent al tema del vehicle estacionat a l’aparcament reservat per a la policia local,
explica que veuran aquest i diversos vehicles de serveis públics i no n’hi ha per a tothom, ja
que els demanen tant personal de serveis socials, de serveis mèdics, de medi ambient i
qualque regidor, i si la policia troba que és normal i lògic fa un cartell de vehicle en servei
oficial. Ell com a batle no ha utilitzat mai cotxe oficial, que seria el més lògic, sinó que duu el
seu propi cotxe, però si el vehicle aparcat en els llocs de policia du aquest cartell, és que se li
ha donat permís.
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
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