ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 29 de gener de 2020
Horari: de les 19 a les 20 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
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, per MÉS per Mallorca – APIB
 José Miguel Pastor Cantallops, per Vox-Actua Baleares
 Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, Unides Podem
 Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes
 Raúl Domínguez Martín, del Grup Mixt
 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 23 de desembre de 2019.
A continuació el Sr. Gregrorio Estarellas (PSOE), diu que li agradaria que constés en acta la
petició que va fer en el passat plenari el Sr. Crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR), demanant que
el Ple acabés aviat, perqu era el dia del seu aniversari, ja que la troben una anècdota
interessant. El Sr. Bernadí Vives (PI), fent referència al mateix tema diu que pensa que si el
Sr. Crusat ho digué una vegada iniciat el Plenari, era perquè tenia intenció que constés en
acta, si no ho hagués dit abans de començar aquest, pensa que això és una falta de
respecte cap al ciutadà i cap a aquesta Institució, com ja feren el dia del pregó, on els
membres de LLIBERTAT LLUCMAJOR es van anar a la meitat del pregó, perquè tenien taula
reservada a un restaurant, diu que actualment són els representants del poble i això no ho
poden fer.
El Sr. Eloy Crusat expressa al secretari que retira el que va dir en el Ple de desembre, perquè
no consti en acta.
El secretari explica que la seva obligació com a secretari de la Corporació és aixecar acta,
així com recollir un resum de les principals intervencions al Ple, i té un criteri personal de
discriminar aquelles coses no considera rellevants, altra cosa seria que es fes un diari de
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sessions, en el qual sí que s’hauria de posar punt per punt el que es diu, però no és el cas.
Diu que va ometre el comentari del Sr. Crusat perquè va trobar que no tenia res a veure
amb els punts de l’ordre del dia del Ple, si per una banda es demana que consti en acta, no
té cap inconvenient perquè es va dir, però si la persona que ho digué, avui diu que retira el
que va dir, també és lícit, casos com aquest també han passat en el Congrés dels Diputats i
s’ha adoptat que no consti en acta.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), referent al que ha dit el Sr. Vives que els
membres de Llibertat Llucmajor varen anar-se’n abans d’acabar el pregó, explica que el
motiu no era perquè tinguessin taula reservada a un restaurant, sinó que era per visitar i
donar suport a un conegut que havia estat operat de càncer i per descomptat això ho
consideren una prioritat, i diu que abans de dir les coses, convé demanar-les i sobretot per
respecte a la persona afectada.
El Sr. Guillermo Roig (ASI), diu que s’abstindrà a la votació d’aquest punt, ja que no va
assistir a l’anterior plenari i no pot votar, demana que es tengui constància. El secretari per
una banda diu que el fet de no assistir a una sessió no és un impediment legal per no poder
votar-la i per altra banda si el Sr. Roig està ocupant l’escó ha de donar el seu vot, sigui a
favor, en contra o abstenció, pel fet que està participant a la votació.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet a votació l’acta de la sessió anterior i amb
13 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, VOX, GM, MES I UP), 6 en contra (PSOE i
PI) i 1 abstenció (ASI), s’aprova per majoria.
APROVACIÓ DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que a es
relacionen, corresponen a exercicis anteriors o bé no se pot procedir a la seva aplicació
pressupostària a l’exercici 2019, 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 normal
desenvolupament dels distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per
l’Ajuntament de Llucmajor.
Vistes les indicacions dels serveis d’Intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost de
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2020, 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.
Vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 01/2020 i vist

l’informe 01/2020 d’intervenció amb objecció.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 24 de
gener i una vegada vist el dictamen i en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, VOX i GM) i 8
abstencions (PSOE, MES, PI i UP), per majoria s’adopta el següent acord:
Primer:- Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient
de Reconeixement Extrajudicial de crèdits de l’Ajuntament 01/2020, 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 01/2020 de Reconeixement Extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses d’acord amb la següent relació de factures amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent.
Factures per l’aprovació per Resolució.
Número 12019000496
NUM. Fact.

FECHA

EMIT-52

21/05/2019

APORTACIONS MUNICIPALS RECEPTES
BENEFICIÈNCIA MAIG 2019
APORTACIONS MUNICIPALS RECEPTES
21/05/2019
BENEFICIÈNCIA MAIG 2019
RETIRADA I/O ENTREGA MATERIAL
31/05/2019
PERILLOS - MAIG 2019
RETIRADA DE RESIDUS I MATERIALS
31/07/2019
PERILLOSOS JULIOL 2019

EMIT-51
004-40111
004-42167
41102150-57

L01070316
UFIS1912000001

EMIT-2002496
EMIT-2002499
EMIT-2002500

NIF Tercero
ES-074185122W
ES-074185122W

NOMBRE

IMPORTE

GOMIS HURTADO EVA

7,68

GOMIS HURTADO EVA

16,59

ES-B0704752-5

ADALMO S.L.

1.862,08

ES-B0704752-5

ADALMO S.L.

429,96

ES-A0703239-4

MALLORQUIMICA S.A.

56,43

31/10/2019 ANÁLISIS ARENAS PLAYAS

ES-B0790012-9

INSTITUT BIOTECNOLOGIC DE
LES ILLES BALEARS

134,16

05/12/2019 EXHIBICIONS ESTIU 2017

ES-G5791664-5

RITMICA SON VERI

363,00

11/11/2019

19719

EMIT-5

CONCEPTO

PINTURA CANERA

UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
03/12/2019 SERVEI TELEFÒNIC- (18/10/2019 - 17/11/2019) OT-U8699257-5
UTE CCCXVIII
28/09/19 CONCERT MOSTRA ASSOCIACIONS
A S'ARENAL. 30/11/19 SANTA CECILIA.
20/12/19 CONCERT DE NADAL A L'ESGLÉSIA
ESCUELA Y BANDA DE MUSICA
04/12/2019
ES-G0799962-6
DE BADIA GRAN. 21/12/19 CONCERT DE
DE S'ARENAL
NADAL A L'ESGLÉSIA DE LA LACTÀNCIA DE
S'ARENAL.
30/11/2019 CASAL DE JOVES BAHIAS
LLOGUER DE CATIFES PISCINES.
30/11/2019
NOVEMBRE 2019
LLOGUER DE CATIFES POLIESPORTIU.
30/11/2019
NOVEMBRE 2019

S1-11764

18/07/2019 SERVEI VETERINARI

S1-12555

10/10/2019 SERVEI VETERINARI

EMIT-548

04/12/2019 CENTRE DE FLORS DIFUND JERONI RIGO

19 -789

30/09/2019

7995919121

10/12/2019

A-191140

10/12/2019

19-687

31/08/2019

19-884

31/10/2019

Contracte menor de servei de recollida d'animals
a zones i via pública del municipi de Llucmajor
durant el mes de setembre 2019
INSPECCIÓ PERIÒDICA ASCENSOR RAE
29336. DATA D'INSPECCIÓ: 27/11/19 A JAUME
I, 7 LLUCMAJOR 2ª VISITA
STOCK DE MATERIAL ELÈCTRIC I
REPARACIÓ AL PARKING CARRER
MªANTONIA SALVA, 50
Contracte menor de servei de recollida d'animals
a zones i via pública del municipi de Llucmajor.
MES D'AGOST DEL 2019
Contracte menor de servei de recollida d'animals
a zones i via pública del municipi de Llucmajor
durant el mes d'octubre 2019.

87,12

3.692,28

ES-B0785450-8

CITY CLEAN,S.L.

8,69

ES-B0785450-8

CITY CLEAN,S.L.

26,06

ES-B0785450-8

CITY CLEAN,S.L.

17,38

DURAN MUNAR ANTONIO

227,60

DURAN MUNAR ANTONIO

50,58

ES-043065728-E

CERDA ARIAS MARIA ISABEL

50,00

ES-G5706860-3

FUNDACIO NATURA PARC

ES-A8439507-8

SGS INSPECCIONES
REGLAMENTARIAS S.A.

ES-043153885C
ES-043153885C

ES-B0769977-0 ELECTRICA ESTABLIMENTS S.L.

3.725,00
48,40
242,75

ES-G5706860-3

FUNDACIO NATURA PARC

3.725,00

ES-G5706860-3

FUNDACIO NATURA PARC

3.725,00
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19-969
19-970

7995919173

Contracte menor de servei de recollida d'animals
30/11/2019 a zones i via pública del municipi de Llucmajor, ES-G5706860-3
durant el mes de novembre 2019.
Contracte menor de servei de recollida d'animals
04/12/2019 a zones i via pública al municipi de Llucmajor.
ES-G5706860-3
Mes de desembre de 2019
INSPECCIÓ TÈCNICA ASCENSOR. RAE
28642. DATA INSPECCIÓ 19/12/19 AL CARRER
20/12/2019
ES-A8439507-8
TORD, 40 - CEIP URBANITZACIONS DE
LLUCMAJOR 2ª VISITA

FUNDACIO NATURA PARC

3.725,00

FUNDACIO NATURA PARC

3.725,00

SGS INSPECCIONES
REGLAMENTARIAS S.A.

NUM. FACTURAS:

23

IMPORTE TOTAL:

25.994,16

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.
APROVACIÓ DE FACTURES DE CAIXA FIXA D’EXERCICIS ANTERIORS
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que a es
relacionen, corresponen a exercicis anteriors o bé no se pot procedir a la seva aplicació
pressupostària a l’exercici 2019, 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 normal
desenvolupament dels distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per
l’Ajuntament de Llucmajor.
Vistes les indicacions dels serveis d’Intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost de
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2020, 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 a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 24 de
gener i una vegada vist el dictamen, vista la incoació de l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits 02/2020 i vist l’informe 02/2020 d’intervenció amb objecció, se sotmet
el fons de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR,
ASI, VOX i GM) i 8 abstencions (PSOE, MES, PI i UP), per majoria s’adopta el següent
acord:
Primer:- Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient
de Reconeixement Extrajudicial de crèdits de l’Ajuntament 02/2020, 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 02/2020 de Reconeixement Extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses d’acord amb la següent relació de factures amb càrrec a les

48,40

següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent.
Factures per l’aprovació per Resolució.
Número 12019000463

NUM. Fact.
180000556
180000366

FECHA

CONCEPTO

XUBASQUERO PER PERSONAL DE LA
31/10/2018
BRIGADA
MATERIAL PER INSTAL.LAR TRAMPILLES AL
15/10/2018 SÒTIL PELS AIRES ACONDICIONATS A
L'ESCOLETA FADA MORGANA

NIF Tercero

NOMBRE

ES-B0755420-7

CA'S SOCIS SL

12,04

ES-B0755420-7

CA'S SOCIS SL

43,22

NUM. FACTURAS:

2

IMPORTE TOTAL:

55,26

IMPORTE

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.
AUTORITZAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT QUE LES DADES PER A LA
GESTIÓ DE L’IVTM ARRIBIN DIRECTAMENT A L’ATIB
El 23 d’octubre de 2019, el Batle va designar com usuari autoritzat per a l’accés als fitxers
de dades MOVE-PADrón de l’Ajuntament de Llucmajor a l’ATIB.
L’objectiu d’aquesta designació va ser la millora en l’eficiència de la gestió tributaria de
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, funció que actualment dur a terme l’Agència
Tributaria de les Illes Balears.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 24 de
gener 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:
Únic. Autoritzar a la Direcció General de Trànsit – Prefectura Provincial de Trànsit en
Illes Balears a què les dades necessàries per a la gestió de l’impost de vehicles de tracció
mecànica que hauria de rebre aquest Ajuntament per a exercir la competència de la gestió
de l’impost de vehicles de tracció mecànica, atès que té una encomana de gestió a favor de
l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) es facin arribar les esmentades dades en lloc
d’aquest Ajuntament directament a l’ATIB.
SOL·LICITUD DEL REGIDOR DEL GRUP MIXT PEL MATEIX RÈGIM RETRIBUTIU
DELS PORTAVEUS I PERCEBRE L’ASSIGNACIÓ ECONÒMICA PREVISTA PER ALS
GRUPS POLÍTICS
El batle retira aquest punt de l’ordre del dia.
DESIGNAR UN CARRER DEL TERME MUNICIPAL DE LLUCMAJOR AMB EL NOM DEL
SR. PERE MAIMÓ CRESPÍ
Antecedents
1. Donat que es vol homenatjar al Sr. Pere Maimó Crespí, Oficial de la Policia Local de
Llucmajor, mort en acte de servei, el batle, mitjançant Providència de Batlia de data
30 de desembre de 2019, va disposar la incoació del corresponent expedient per tal
de designar un carrer amb el nom de l’esmentat Senyor.
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2. En data 8 de gener de 2020, l’inspector en Cap de la Policia Local va realitzar un
informe tècnic, en base al qual es justifica l’atorgament d’aquesta distinció al Sr.
Pere Maimó Crespí i que diu literalment:
« Desprès d’una trajectòria professional, exercint a la Policia Local de Llucmajor de
Policia, Oficial i Subinspector, sense cap expedient sancionador, complint i fent
complir sempre amb la normativa vigent de forma que era un exemple a seguir, el 26
de febrer de l’any 2013, el Sr. Maimó va escoltar per l’emissora policial que es
requeria la presència policial per una brega que s’estava produint a Cala Pi.
Aquell dia el Sr. Pere Maimó estava d’oficial Oscar 0, responsable del servei i com
era habitual
en ell, sense ser requerit expressament, però fent gala del compliment del punt 2 de
l’article 5 de la LO 2/86, de Forces i Cossos de Seguretat, de 13 de març i de la
responsabilitat que com a comandament li pertocava, va acudir sense demora cap el
servei amb la fatídica conseqüència de patir un accident mortal que va truncar la
seva carrera professional.
CONCLUSIÓ
Tenint en compte que fou el primer, i esperem que l’únic, agent mort en acte de
servei i que també era conegut com a “professor” per tenir la carrera de magisteri, es
parèixer d’aquesta Prefectura que sigui reconeguda la seva persona i figura
professional amb la retolació d’un vial, concretament el vial de l’institut de s’Arenal
que actualment no té nom.
Aquesta proposta també ha estat avalada pels representants sindicals en multitud
d’ocasions en diverses Meses Sectorials i inclús a alguna Mesa General de
Funcionaris.»
Fonaments de dret
I.
L’article 17 del Reglament de concessió d’honors i distincions de l’Ajuntament de
Llucmajor( BOIB núm. 124, de 18.08.15) estableix que el nomenament de carrers,
places, monuments i edificis públics és una manera de deixar constància pública dels
mèrits especials d’una persona, natural o vinculada amb Llucmajor, o d’un fet històric.
II.
La designació de carrers, places, monuments o edificis públics la farà el Ple de la
corporació mitjançant un expedient que comportarà una proposta, un informe tècnic, i
una memòria històrica, biogràfica i fotogràfica de la persona o col·lectiu que es vol
homenatjar. Per adoptar l’acord definitiu sobre la distinció, es requereix el vot
favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació (art. 29 de l’esmentat
Reglament).
III. Per materialitzar la distinció, el batle descobrirà la placa amb la designació del carrer,
plaça, monument o edifici de què es tracti, en el lloc corresponent, d’acord amb
l’establert a l’art. 35.2 del Reglament assenyalat.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 24 de gener i una vegada
vist el dictamen el batle diu que aquest és un tema que també demanaven els sindicats, es
va xerrar a les comissions i amb tots els grups polítics, per tant tots hi estan d’acord.
La Sra. Maria Barceló (MES), diu que el seu grup votarà a favor de la iniciativa que els hi
pareix bona, però volen aprofitar per traslladar a l’equip de govern el malestar que els ha fet
arribar la família del Sr. Maimó, pel que fa a la gestió de com se’ls hi ha fet arribar la
informació.

El batle agraeix el prec i diu que tal vegada ho haguessin pogut fer d’una altra manera, però
ja varen xerrar amb la família del Sr. Maimó.
El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) diu que l’anterior equip de govern també va cometre
alguns errors amb aquests aspectes, però vol recordar a la corporació que cada any el dia
de l’aniversari del Sr. Maimó, es reuneixen al cementiri alguns membres de la Policia Local i
els polítics i aquest és un acta que la família agreix, també diu que el seu grup faria un
allargament de la proposta, cosa que l’anterior equip de govern ho va intentar i seria
demanar a l’Ajuntament que intenti seguir amb les gestions perquè se li pugui concedir a títol
pòstum la medalla al mèrit policial, ja que havent mort en acta de servei troben que s’ho
mereix.
El batle diu que està d’acord amb el que ha proposat el Sr. Estarellas i demana al secretari
com s’ha de fer si ho volen incloure en aquesta proposta o com un prec al final del plenari,
perquè aquesta tasca que es va comença, es pugui seguir.
El secretari diu que el tema de les distincions en l’àmbit policial està molt reglamentat en la
seva normativa, i ara no recorda exactament els tràmits a seguir, però diu que si volen que el
Ple acordi iniciar l’expedient per sol·licitar el reconeixement, ho poden fer, a través d’una
Moció, perquè al final la distinció i participa la Conselleria d’Interior.
El batle diu que ara votaran la proposta i que la pròxima passa a fer pot ser un compromís
de tota la corporació de fer arribar l’assumpte a qui pertoqui, perquè el reconeixement i la
medalla al mèrit policial es pugui dur a terme.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup s’adhereix a la proposta que ha fet el PSOE i
també vol ressaltar la figura d’en Pere Maimó, amb qui va anar a l’escola durant molts
d’anys, diu que era un policia de vocació, va començar a estudiar magisteri, però el que volia
ser ja des de nin era policia, i es deixava la pell amb la seva feina i tal vegada va ser això el
causant de l’accident que li provocar la mort, per tot això està d’acord per començar les
gestions per sol·licitar la medalla al mèrit policial.
Una vegada acabades les intervencions i en conseqüència, a la vista dels antecedents i la
fonamentació que precedeix, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’adopta el següent acord:
Primer. Designar el carrer on s’ubica l’IES s’Arenal, via actualment sense nom, amb
el nom del Sr. Pere Maimó Crespí, Oficial de la Policia Local de Llucmajor, mort en acte de
servei, en reconeixement als mèrits justificats a l’expedient.
Segon. Traslladar el present acord a la Gerència Territorial del Cadastre i al Servei
de Correus.
INSCRIPCIÓ EN EL RMEC L’ENTITAT «DIMONIS DE L’INFRAMON»
Antecedents de fet
A) En data 17 de setembre, el Sr. Sergio Reyes Gari, en representació de DIMONIS DE
L’INFRAMON, va sol·licitar la inscripció de l’esmentada entitat en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes.
B) No es van detectar deficiències en la documentació presentada.
Fonaments de dret
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I.

La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del RD 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals (ROF), i als articles 19 a 28 del Reglament de Participació
Ciutadana (RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. L’entitat Agrupació de Ball de Bot Ben Ballat compleix amb els requisits d’inscripció
prevists a l’article 20 RPC, i en el termini concedit ha aportat la documentació exigida
als articles 236.4 ROF i 21 RPC.
III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 24 de gener i una vegada
vist el dictamen, examinada amb detall la sol·licitud i la documentació aportada, i d’acord
amb la normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’adopta el següent acord:
Primer. Inscriure al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes l’entitat DIMONIS DE
L’INFRAMON, i assignar-li el número 187.
Segon. Disposar la publicació al web de l’Ajuntament les dades generals de l’entitat,
en els termes previstos a l’article 27 del RPC.
Tercer. Comunicar al representant de l’entitat l’obligació establerta a l’article 23 i 25
del RPC, i a l’art. 236.4 del ROF, en el sentit d’haver de comunicar a l’Ajuntament la següent
informació:
 Qualsevol canvi de les dades incloses en la documentació que ha servit de
base per a la present inscripció, en el termini dels trenta dies següents al de
produir-se la modificació.
 Amb periodicitat anual, i abans del darrer dia del mes de febrer, una memòria
de les activitats i els esdeveniments realitzats en el transcurs de l’any anterior,
el nombre d’associats a data de 31 de desembre, i qualsevol altra modificació
que s’hagi pogut produir.
 En el mes de gener de cada any, el pressupost anual i el programa
d’activitats.
Quart. Advertir al representant de l’entitat que en cas de incomplir amb les
obligacions establertes a l’apartat anterior, s’iniciarà el procediment per a la cancel·lació de
la inscripció de l’entitat en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
PROPOSTA DE VOX PER IMPULSAR LA INSTAL·LACIÓ DE MINI CONTENIDORS DE
RECICLATGE
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons dades publicades per ECOEMBES, Balears és una de les regions més proactives a
l'hora de fomentar el reciclatge entra la població, si bé actualment generem residus d'ús
domèstic que resulten perillosos per al medi ambient a causa del seu potencial contaminant,
com són les piles i acumuladors de bateria, les bombetes, aparells elèctrics de petites
dimensions, etc.
Els ciutadans encara intentant reciclar no ho tenen fàcil, en molts casos no saben
exactament on dipositar cada residu, ni tampoc van al Punt Verd per a dipositar les piles o
un carregador vell d'un telèfon mòbil o uns CDS antics. Els mini contenidors de reciclatge
permeten acostar els punts de recollida d'aquest grup de residus als ciutadans.

Aquests sistemes ja s'estan utilitzant en diversos municipis de la geografia nacional i a les
Balears ja estan implantats a Sant Lluís, Sant Llorenç i actualment s'està estudiant la seva
implantació a Calvià i Andratx.
Estem parlant d'uns mini contenidors estèticament adaptats a l'entorn urbà amb un nombre
determinat de dipòsits (set en concret) que el propi ajuntament pot triar i personalitzar
Com a representants dels ciutadans tenim l'obligació de promoure i facilitar el
desenvolupament de polítiques mediambientals bones, accessibles i reals per a protegir
millor el nostre entorn.
Adjuntem imatge. Té un cost inicial que pot ser amortitzat i arribar a ser gratuït pER
l'ajuntament segons el que es reculli en el dipòsit.
Per tot això, el Grup Municipal de VOX LLUCMAJOR proposa per a la seva aprovació al Ple de
l'Ajuntament de Llucmajor el següent:
ACORD
Estudiar la possibilitat d'instal·lar estructures de mini contenidors en el municipi de Llucmajor
i si una vegada es tingui l'estudi els resultats són positius i factibles, procedir amb el menor
temps possible la instal·lació d'aquests mini contenidors en tot el municipi.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 24 de gener i una
vegada vist el dictamen el Sr. José Miguel Pastor (VOX), explica els detalls de la proposta
presentada.
Seguidament el batle diu que com ja varen comentar a la comissió informativa estan d’acord
en estudiar aquesta proposta, ja que és una cosa positiva i així com es varen iniciar els
tràmits de la recollida porta a porta, que per cert està funcionant molt bé i s’ha d’anar amb
aquesta línia, però s’ha d’estudiar la possibilitat d’implantació i per això tindrà el suport del
Grup Popular, ja que pensen que seria una eina més, per fer millor el reciclatge.
El portaveu del PSOE Sr. Gregorio Estarellas, diu que el seu grup de moment s’abstindran,
ja que es tracta d’un estudi, però l’hi ha preocupat la proposta del Sr. Pastor, perquè ha dit si
va bé l’estudi, ho farem, i demana si això vol dir que si s’aprova l’estudi, també s’aprova
directament la instal·lació dels contenidors o si una vegada aprovat l’estudi, es tornarà a dur
a Ple l’aprovació de la dita instal·lació, amb els seus pertinents costos i tot el que això pot
suposar.
El portaveu de LLIBERTAT LLUCMAJOR Sr. Alexandro Gaffar, diu que el vot del seu grup
serà favorable, ja que aquesta classe d’iniciatives són les que van bé per millorar el
reciclatge al municipi i aquest equip de govern segueix aquesta tendència.
El Sr. Eduardo Eugenio Zúñiga (UP), diu que el seu grup votarà a favor, ja que a la comissió
informativa es va discutir fer un estudi damunt la possibilitat de dur endavant aquesta feina i
a més ell va senyalar que tal vegada la proposta no estava actualitzada al segle XXI, però
l’estudi s’ha de fer per poder-lo dur a l’aprovació del Ple.
Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup també donarà suport a la proposta, pel fet que
el que es farà és un estudi per veure si és viable aquesta iniciativa, però hi ha una part
d’aquesta proposta que el fa content, i és que el Sr. Pastor fa uns mesos, va votar en contra
d’una iniciativa per l’emergència climàtica i ara està donant passes cap aquests temes.
El Sr. Pastor diu que aquest tema ja es va tractar a la comissió informativa i si l’estudi és
factible i està avalat per un tècnic de la Casa, suposa que es durà a terme i a més suposarà
uns ingressos per a l’Ajuntament, i en aquest cas, creu que no s’ha de tornar a dur a Ple,
però si la majoria troba que sí, així es farà.
El Sr. Estarellas diu que tot això li pareix correcte i entén que tot projecte necessita un
informe dels tècnics, però el PSOE com a partit volen saber el seu cost i poder estudiar
l’informe i després segons les seves idees polítiques decidiran si li donen suport o no, per
tant pensen que el que s’ha de votar avui, és l’impuls de la iniciativa, i sí després l’informe
del tècnic ès positiu, es tornarà a dur a Ple per votar la seva posada en marxa.
El Sr. Zúñiga explica breument la seva opinió i diu que el grup VOX que té l’equip de govern
a favor seu, no li costa res en el pròxim pressupost dur endavant aquesta iniciativa, i si el
que fan es dur l’estudi d’un informe, el que han de fer es dur-lo aquí i els altres membres de
la corporació li diran si hi estan d’acord o no, això és la diferència de dur endavant un estudi
en el qual els tècnics tenguin veu, però no vot.
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 DE VOX PER A LA DOTACIÓ DE CANVIADORS EN ELS BANYS PÚBLICS
DEL MUNICIPI
Tot seguit el Sr. José Miguel Pastor (VOX), llegeix la proposta de resolució presentada pel
seu grup i textualment diu el següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Canviar un bebè fora de casa no sempre és fàcil, jo com sabeu ara mateix ho he sofert en
les meves carns, per l'escassetat de banys dels edificis públics del municipi. Sent pare, més
encara, la majoria d'aquests dispositius es troben en els banys de dones i en aquest municipi
en molts casos ni això, deixant veure que la neteja del nen fos una labor exclusiva del sexe
femení.
A Espanya no existeix una normativa que obligui a col·locar els canviadors a llocs unisex, per
la qual cosa, la decisió d'on situar-los recau únicament en el propietari de l'edifici. Creiem
que cap pare o mare hauria d'haver de preocupar-se per trobar un lloc segur i higiènic. És
una proposta de sentit comú que fa als edificis municipals més acollidors per a les famílies i
ajuda a promoure la salut pública. Amb la creixent introducció de la dona en el món laboral
són molts els pares que han de quedar-se a cura dels seus fills i això és un pas més per a
aconseguir la igualtat real entre homes i dones.
Si bé la societat persegueix la igualtat entre homes i dones és la família, no és menys cert
que aquesta encara dista d'haver-se aconseguit d'una manera real i efectiva. Les
administracions públiques han de proporcionar els recursos necessaris perquè l'exercici

d'aquesta igualtat sigui inexcusable i que els comportaments d'homes i dones es
desenvolupin en aquestes condicions sense obstacles.
La cura dels bebès no és una activitat que hagi de ser realitzada en exclusiva per les mares o
dones de la família, ni tan sols de manera preferent, sinó que ha de formar també part de la
responsabilitat activa dels pares o uns altres familiars.
Des de VOX, defensem la família com a eix de la societat i la diversitat de les formes de
família en l'actualitat, a més, inclou altres tipologies, des de famílies monoparentals fins a les
formades per parelles del mateix sexe.
Des de les diferents institucions polítiques, s'han de prendre mesures per a facilitar i afavorir
aquests canvis cap a una societat més igualitària. En edificis públics i establiments privats de
Llucmajor sovint s'observa una falta de canviadors o zones habilitades per a les cures del
bebè i això dificulta alhora que pot incomodar als altres usuaris del local que han de
presenciar-lo. Aquest impediment s'agreuja en el cas que el que hagi de dur a terme aquesta
tasca sigui el pare, ja que la majoria de canviadors, si n'hi ha, es troben en les condícies de
dones, suposant un obstacle en el desenvolupament d'una societat igualitària.
Considerem important que l'Ajuntament de Llucmajor implementi mesures encaminades a fer
un pas més cap a la igualtat de gènere d'una manera efectiva i real, per tant, una d'elles és
aconseguir que els canviadors per als bebès es trobin accessibles per a tots,
independentment del sexe del pare o tutor, ja sigui perquè es col·loquen en zones comunes
o perquè existeixen tant en condícies de dones com d'homes.
Al mateix temps sol·licitar l'estudi de la possibilitat d'habilitar sales de lactància en els edificis
públics, així com l'estudi de l'ús compartit d'un vestuari en els edificis esportius del municipi
per a poder facilitar a pares i mares l'assistència als menors que utilitzen les instal·lacions
que actualment han de dutxar-se amb els pares, havent d'utilitzar les mateixes instal·lacions
que els adults i podent ocasionar rebuig pel pudor de mostrar-se davant altres home a nenes
petites i en sentit invers en el cas dels nens petits.
Per tot això, el Grup Municipal de VOX LLUCMAJOR proposa per a la seva aprovació al Ple de
l'Ajuntament de Llucmajor el següent acord:
Únic. Encarregar un estudi per determinar la viabilitat de la implantació de les
següents mesures en el municipi de Llucmajor:
1. Instal·lar, almenys, un canviador en cadascun dels edificis públics municipals, sent
accessibles tant per a dones com per a homes.
2. Que en la instal·lació de canviadors en locals privats sigui inclosa en la línia de
crèdits reintegrable al petit empresari i comerç, present en els pressupostos
municipals a partir del 2021.
3. Que l'ordenança relativa a la concessió de llicències de funcionament de locals de
nova obertura es contempli la possibilitat de l'obligatorietat de la instal·lació de
canviadors per a bebès en els serveis de tots dos sexes.
4. L'Ajuntament de Llucmajor realitzarà campanyes de conscienciació en el sector
privat del municipi perquè se sumin a la instal·lació dels canviadors sense cap
discriminació, tant en lavabos de dones com en lavabos d'homes, com també en
lavabos adaptats per a diversitat funcional.
5. Que, una vegada efectuades les acciones derivades de la implantació del present
acord, se n’informi a les entitats i associacions del municipi , i es traslladi a mitjans de
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comunicació local, TV, ràdio, i xarxes socials.
6. L'Ajuntament de Llucmajor estudiarà la possibilitat d'habilitar sales de lactància en
centres públics municipals per a facilitar els inconvenients que sorgeixen quan s'està
alletant al bebè fora de casa.
7. L'Ajuntament de Llucmajor estudiarà la possibilitat d'habilitar en els vestuaris
municipals de sales o cubicles on els pares o mares puguin canviar sense problemes
als petits quan van plegats al gimnàs o piscina.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa de Serveis Públics de dia 24 de gener i
una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que com ja han fet en
l’anterior proposta el seu grup donarà suport a l’estudi i després ja veuran el que passa, però
diu que els preocupa el tema del sector privat, ja que en aquest cas seran més complicades
les gestions per fer l’estudi, però la iniciativa és bona.
El batle diu que ja varen xerrar a la comissió informativa que aquest tema és una
problemàtica que tenen i que han de resoldre sobretot en els edificis municipals, per altra
banda diu que com ha comentat el Sr. Estarellas, el Sr. Pastor ha xerrat de futures obertures
de llicències i no les que hi ha ara, però creuen que pot ser un problema exigir-ho com un
requisit més, així i tot es solidaritzen amb les persones que es troben amb aquest problema,
per tant el seu grup donarà suport perquè es faci un estudi i que en els edificis municipals ja
es posi en marxa, i pels altres cassos, ja es veuran els informes tècnics al respecte.
La Sra. Noemí Getino (CS), diu que el seu grup donarà suport a la proposta, ja que es va
modificar en el sentit de fer un estudi, ja que a pesar que pensen que és una bona idea i el
futur ha d’anar cap aquest sentit, és veritat que les idees quan s’han de dur a la pràctica en
les administracions públiques o exigir a l’empresa privada certes limitacions és necessari fer
un estudi per tenir ben clar el camí a seguir.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el seu grup votarà a favor de la
proposta, ja que és un assumpte de competència d’aquest Ajuntament i es podrà fer un
estudi per veure la seva viabilitat almenys a les instal·lacions públiques on sigui possible, ja
que algunes tenen problemes d’espai.
El Sr. Eduardo Eugenio Zúñiga (UP), diu que el vot del seu grup serà favorable i dóna
l’enhorabona al grup VOX, ja que a l’anterior proposta es dóna una passa cap a l’ecologisme
i en aquesta proposta una passa cap al feminisme.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que volen recalcar que és amb un estudi que s’ha de fer tot
aquest tema, ja que tècnicament ho veuen bastant complicat, sobretot pel que ja han dit els
altres portaveus pel fet que s’implica a l’empresa privada. Diu que en la comissió va
recomanar que es fes una enquesta als pares o mares amb bebès, per saber si es troben
amb aquestes necessitats, però mentre sigui un estudi el seu grup s’adherirà a la proposta.
Per altra banda li diu al Sr. Pastor que les propostes que el seu grup presenta avui al Ple, els
hi dóna una alegria, ja que el seu contingut no té res a veure amb les idees que tenen els
seus líders a escala nacional.
El Sr. Pastor diu que moltes de les idees que té la majoria de gent dels dirigents de VOX o
del que és VOX com a partit, és per la mala informació i pel mal que han fet els medis per
voler deixar a VOX a un nivell que no és el seu.

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.
PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre els
dies 2 i 30 de desembre de 2019 (de 2019004424 a 2019004898).
DONAR COMPTE DE LES OBJECCIONS DE L’EXERCICI 2019
Tot seguit es dóna compte de les resolucions adoptades per al reconeixement de diverses
obligacions de l’exercici 2019 a les quals el Departament d’Intervenció ha formulat
objeccions i la corporació es dóna per assabentada.
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.
En conseqüència, 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:
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR:

DATA

EXPEDIENT

DECRET
AIXECAMENT
OBJECCIÓ

43523,00

2019/767E

2019-626

CONCEPTE

IMPORT

NÒMINA PERSONAL
LABORAL
FEBRER 2019
NÒMINA FUNCIONARIS
43522,00

2019/767E

2019-573

FEBRER

43740,00

2019/7710 F

2019-3360

CONTRACTES DE SERVEIS

23.834,83

43740,00

2019/7345 X

2019-3359

CONTRACTES DE SERVEIS

21.866,59

43742,00

2019/7136P

2019-3391

CONTRACTES DE SERVEIS

11.700,00

43742,00

2019/7402 K

2019-3393

CONTRACTES DE SERVEIS

1.028,39

43742,00

2019/7544 W

2019-3392

CONTRACTES DE SERVEIS

547,50

43742,00

2019/7136 P

2019-3391

CONTRACTES DE SERVEIS

11.700,00

43742,00

2019/7866 W

2019-3389

CONTRACTES DE SERVEIS

17.827,18

43747,00

2019/7318 Y

2019-3486

CONTRACTES DE SERVEIS

815,56

43747,00

2019/7298 D

2019-3489

CONTRACTES DE SERVEIS

544,02

43748,00

2019/7533 Z

2019-3522

CONTRACTES DE SERVEIS

3.981,28

43748,00

2019/7344 D

2019-3533

CONTRACTES DE SERVEIS

2.515,59

43748,00

2019/7342 F

2019-3521

CONTRACTES DE SERVEIS

4.750,00

43753,00

2019/7550 P

2019-3551

CONTRACTES DE SERVEIS

388,41

43754,00

2019/7419 S

2019-3564

CONTRACTES DE SERVEIS

1.244,71

43754,00

2019/7494 K

2019-3565

CONTRACTES DE SERVEIS

1.213,14

2019,00
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43759,00

2019/7771 E

2019-3666

CONTRACTES DE SERVEIS

587,52

43766,00

2019/7152R

2019-3759

CONTRACTES DE SERVEIS

335,05

43766,00

2019/7273F

2019-3761

CONTRACTES DE SERVEIS

8.689,57

43767,00

2019/7687F

2019-3801

CONTRACTES DE SERVEIS

999,46

43767,00

2019/7683A

2019-3796

CONTRACTES DE SERVEIS

24.877,77

43546,00

2019/1950C

2019-951

NÒMINA PERSONAL
LABORAL
ABRIL 2019

869.118,98

NÒMINA FUNCIONARIS
43546,00

2019/1950C

2019-953

MARÇ

43532,00

2019/2076P

2019-0737

CONTRACTES DE SERVEIS

9.528,90

43532,00

2019/1952E

2019-0740

CONTRACTES DE SERVEIS

31.593,49

43532,00

2019/1764H

2019-0734

CONTRACTES DE SERVEIS

52.871,67

43539,00

2019/1279Q

2019-0843

CONTRACTES DE SERVEIS

161.057,43

43539,00

2019/2113E

2019-0849

CONTRACTES DE SERVEIS

9.320,72

43535,00

2019/1279Q

2019-0753

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

48.113,84

43539,00

2019/1868F

2019-0866

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

11.032,83

43539,00

2019/2060S

2019-0850

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

10.544,66

2019,00

NÒMINA PERSONAL
43581,00

2019/2941 E

2019-1339

LABORAL
ABRIL 2019

993.220,72

NÒMINA FUNCIONARIS
43581,00

2019/2941 E

2019-1340

43584,00

2019/2986K

2019-1371

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

12.224,15

43584,00

2019/2992G

2019-1374

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

8.249,84

43584,00

2019/3066D

2019-1375

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

721,85

43584,00

2019/3007L

2019-1366

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

2.407,79

43614,00

2019/3804 B

2019-1750

ABRIL
2019,00

NÒMINA PERSONAL
LABORAL
MAIG 2019
NÒMINA FUNCIONARIS
43614,00

2019/3804 B

2019-1749

MAIG

43608,00

2019/4124D

2019-1689

CONTRACTES DE SERVICIS

43608,00

2019/4121Y

2019-1686

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

43643,00

2019/4785 A

2019-2140

2019,00

NÒMINA PERSONAL
LABORAL
JUNY 2019
NÒMINA FUNCIONARIS
43643,00

2019/4785 A

2019-2138

JUNY
2019,00

9.502,17
165.965,46

43619,00

2019/4587N

2019-1818

CONTRACTES DE SERVEIS

19.811,13

43619,00

2019/4584D

2019-1822

CONTRACTES DE SERVEIS

1.692,65

43619,00

2019/4502L

2019-1815

CONTRACTES DE SERVEIS

104.076,17

43621,00

2019/4685H

2019-1857

CONTRACTES DE SERVEIS

160.619,28

43642,00

2019/5348ZL

2019-2116

CONTRACTES DE SERVEIS

60.120,57

43619,00

2019/4634J

2019-1819

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

54.002,48

43619,00

2019/4512Y

2019-1814

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

28.011,45

43621,00

2019/4585D

2019-1864

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

741,70

43621,00

2019/4684V

2019-1870

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

26.375,29

43629,00

2019/4985L

2019-1981

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

726,00

43642,00

2019/4988E

2019-2106

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

9.169,42

43642,00

2019/5347J

2019-2112

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

32.011,88

43670,00

2019/5615M

2019-2485

NÒMINA PERSONAL
LABORAL
JULIOL 2019
NÒMINA FUNCIONARIS
43670,00

2019/5615M

2019-2477

JULIOL

43650,00

2019/5200G

2019-2220

CONTRACTES DE SERVEIS

2.191,74

43650,00

2019/5261L

2019-2224

CONTRACTES DE SERVEIS

22.142,16

43651,00

2019/5298X

2019-2234

CONTRACTES DE SERVEIS

33.168,16

43663,00

2019/5958A

2019-2390

CONTRACTES DE SERVEIS

1.480,02

43663,00

2019/5403T

2019-2374

CONTRACTES DE SERVEIS

7.753,48

43675,00

2019/5371Z

2019-2509

CONTRACTES DE SERVEIS

3.287,61

43663,00

2019/5164Z

2019-2389

CONTRACTES DE SUBMINISTRES

145,54

43668,00

2019/5981A

2019-2452

CONTRACTES DE SUBMINISTRES

1.256,07

43678,00

2019/6094R

2019-2604

CONTRACTES DE SERVEIS

12.516,82

43678,00

2019/6035B

2019-2613

CONTRACTES DE SERVEIS

351,23

43678,00

2019/6009P

2019-2612

CONTRACTES DE SERVEIS

1.455,50

43682,00

2019/5408M

2019-2654

CONTRACTES DE SERVEIS

3.161,50

43682,00

2019/6166G

2019-2638

CONTRACTES DE SERVEIS

86.619,84

43682,00

2019/5463Z

2019-2658

CONTRACTES DE SERVEIS

3.576,54

43682,00

2019/6029M

2019-2622

CONTRACTES DE SERVEIS

2.758,44

43682,00

2019/5464S

2019-2621

CONTRACTES DE SERVEIS

4.201,88

43682,00

2019/5380T

2019-2641

CONTRACTES DE SERVEIS

6.091,28

43682,00

2019/6097G

2019-2624

CONTRACTES DE SERVEIS

4.801,10

43683,00

2019/5453G

2019-2665

CONTRACTES DE SERVEIS

2.209,70

43683,00

2019/6216P

2019-2667

CONTRACTES DE SERVEIS

13.113,70

43682,00

2019/6158L

2019-2626

CONTRACTES DE SUBMINISTRES

10.604,70

43682,00

2019/6046E

2019-2620

CONTRACTES DE SUBMINISTRES

1.257,30

43683,00

2019/6234A

2019-2668

CONTRACTES DE SUBMINISTRES

6.005,25

43712,00

2019/7026J

2019-2945

CONTRACTES DE SERVEIS

6.551,05

43714,00

2019/6728Z

2019-2981

CONTRACTES DE SERVEIS

70.523,05

2019,00
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43718,00

2019/6944T

2019-3028

CONTRACTES DE SERVEIS

3.287,61

43718,00

2019/6744F

2019-2997

CONTRACTES DE SERVEIS

932,12

43718,00

2019/6711C

2019-3023

CONTRACTES DE SERVEIS

17.354,61

43718,00

2019/6689K

2019-2999

CONTRACTES DE SERVEIS

74.019,30

43720,00

2019/6368E

2019-3042

CONTRACTES DE SERVEIS

69.726,11

43720,00

2019/6039 S

2019-3051

CONTRACTES DE SERVEIS

7.795,68

43720,00

2019/6273L

2019-3052

CONTRACTES DE SERVEIS

8.262,88

2019/6649G

2019-2947

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

22.421,94

43714,00

2019/7012E

2019-2982

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

6.410,40

43714,00

2019/6266N

2019-2980

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

3.644,70

43718,00

2019/6658J

2019-3027

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

13.993,67

43718,00

2019/7129R

2019-3002

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

3.265,74

43719,00

2019/7078L

2019-3045

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

205.839,95

43720,00

2019/6755H

2019-3046

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

16.260,20

43713,00

NÒMINA FUNCIONARIS
43766,00

2019/7791 L

2019-3780

I PERSONAL LABORAL

1.031.030,28

OCTUBRE
2019,00
43740,00

2019/7710 F

2019-3360

CONTRACTES DE SERVEIS

23.834,83

43740,00

2019/7345 X

2019-3359

CONTRACTES DE SERVEIS

21.866,59

43742,00

2019/7136P

2019-3391

CONTRACTES DE SERVEIS

11.700,00

43742,00

2019/7402 K

2019-3393

CONTRACTES DE SERVEIS

1.028,39

43742,00

2019/7544 W

2019-3392

CONTRACTES DE SERVEIS

547,50

43742,00

2019/7136 P

2019-3391

CONTRACTES DE SERVEIS

11.700,00

43742,00

2019/7866 W

2019-3389

CONTRACTES DE SERVEIS

17.827,18

43747,00

2019/7318 Y

2019-3486

CONTRACTES DE SERVEIS

815,56

43747,00

2019/7298 D

2019-3489

CONTRACTES DE SERVEIS

544,02

43748,00

2019/7533 Z

2019-3522

CONTRACTES DE SERVEIS

3.981,28

43748,00

2019/7344 D

2019-3533

CONTRACTES DE SERVEIS

2.515,59

43748,00

2019/7342 F

2019-3521

CONTRACTES DE SERVEIS

4.750,00

43753,00

2019/7550 P

2019-3551

CONTRACTES DE SERVEIS

388,41

43754,00

2019/7419 S

2019-3564

CONTRACTES DE SERVEIS

1.244,71

43754,00

2019/7494 K

2019-3565

CONTRACTES DE SERVEIS

1.213,14

43759,00

2019/7771 E

2019-3666

CONTRACTES DE SERVEIS

587,52

43766,00

2019/7152R

2019-3759

CONTRACTES DE SERVEIS

335,05

43766,00

2019/7273F

2019-3761

CONTRACTES DE SERVEIS

8.689,57

43767,00

2019/7687F

2019-3801

CONTRACTES DE SERVEIS

999,46

43767,00

2019/7683A

2019-3796

CONTRACTES DE SERVEIS

24.877,77

43742,00

2019/7316 G

2019-3390

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

436,36

43745,00

2019/7538 L

2019-3431

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

33,62

43747,00

2019/7414 X

2019-3493

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

2.527,96

43747,00

2019/7513 V

2019-3492

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

1.902,17

43747,00

2019/7525 Y

2019-3491

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

74,65

43748,00

2019/7424 C

2019-3523

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

3.536,13

43766,00

2019/7145V

2019-3760

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

2.698,89

43766,00

2019/7271M

2019-3762

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

32.140,56

43769,00

2019/7640Y

2019-3841

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

598,85

43769,00

2019/8062Z

2019-3840

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

1.468,94

43795,00

2019/8554T

2019-4329

CAIXA FIXA

711,00

43773,00

2019/7489 Q

2019-3865

CONTRACTES DE SERVEIS

695,93

43773,00

2019/7490 V

2019-3855

CONTRACTES DE SERVEIS

372,68

43773,00

2019/7492L

2019-3857

CONTRACTES DE SERVEIS

10.652,51

43773,00

2019/7300B

2019-3854

CONTRACTES DE SERVEIS

1.998,93

43773,00

2019/8325R

2019-3858

CONTRACTES DE SERVEIS

132.295,06

43774,00

2019/7294M

2019-3875

CONTRACTES DE SERVEIS

24.252,76

43775,00

2019/7738 N

2019-3892

CONTRACTES DE SERVEIS

378,00

43775,00

2019/7542T

2019-3898

CONTRACTES DE SERVEIS

1.107,15

43775,00

2019/7810S

2019-3895

CONTRACTES DE SERVEIS

378,00

43776,00

2019/7502R

2019-3907

CONTRACTES DE SERVEIS

9.946,85

43776,00

2019/7547M

2019-3908

CONTRACTES DE SERVEIS

163,45

43776,00

2019/7548Y

2019-3909

CONTRACTES DE SERVEIS

6.021,57

43780,00

2019/7823M

2019-3983

CONTRACTES DE SERVEIS

55,77

43780,00

2019/7783B

2019-3977

CONTRACTES DE SERVEIS

1.633,50

43780,00

2019/7114D

2019-3980

CONTRACTES DE SERVEIS

108,28

43780,00

2019/7343P

2019-3979

CONTRACTES DE SERVEIS

1.195,44

43780,00

2019/6174N

2019-3976

CONTRACTES DE SERVEIS

1.936,00

43780,00

2019/7628V

2019-3966

CONTRACTES DE SERVEIS

1.138,02

43780,00

2019/7108A

2019-3978

CONTRACTES DE SERVEIS

1.362,64

43787,00

2019/7837L

2019-4102

CONTRACTES DE SERVEIS

226,54

2019/7727R

2019-4161

CONTRACTES DE SERVEIS

2.536,98

2019/7733F

2019-4160

CONTRACTES DE SERVEIS

9.107,84

43789,00

2019/7764S

2019-4156

CONTRACTES DE SERVEIS

3.494,48

43789,00

2019/7799G

2019-4155

CONTRACTES DE SERVEIS

5.951,74

43789,00

2019/7801Y

2019-4154

CONTRACTES DE SERVEIS

1.700,94

43789,00

2019/7845G

2019-4153

CONTRACTES DE SERVEIS

1.331,00

43789,00

2019/7493C

2019-4165

CONTRACTES DE SERVEIS

891,92

43789,00

2019/7841T

2019-4166

CONTRACTES DE SERVEIS

5.499,01

43789,00

2019/7523G

2019-4188

CONTRACTES DE SERVEIS

70.642,34

43789,00

2019/7728W

2019-4162

CONTRACTES DE SERVEIS

1.683,64

43789,00

2019/7835V

2019-4163

CONTRACTES DE SERVEIS

1.919,58

43789,00

2019/7726T

2019-4150

CONTRACTES DE SERVEIS

917,89

43798,00

2019/8438E

2019-4397

CONTRACTES DE SERVEIS

51.710,35

43798,00

2019/8639Q

2019-4401

CONTRACTES DE SERVEIS

58.597,07

43798,00

2019/8679X

2019-4398

CONTRACTES DE SERVEIS

6.103,23

43798,00

2019/7987P

2019-4396

CONTRACTES DE SERVEIS

153.643,54

43798,00

2019/8268J

2019-4377

CONTRACTES DE SERVEIS

14.472,95

43789,00
43789,00
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43773,00

2019/7491H

2019-3856

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

2.927,61

43774,00

2019/7231B

2019-3874

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

51.355,71

43774,00

2019/7296F

2019-3876

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

749,48

43774,00

2019/7295Y

2019-3873

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

2.466,08

43774,00

2019/7299Y

2019-3869

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

694,16

43775,00

2019/7850D

2019-3893

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

3.326,46

43775,00

2019/7812V

2019-3894

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

1.766,43

43775,00

2019/7526F

2019-3896

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

397,15

43776,00

2019/7688P

2019-3905

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

3.734,00

43776,00

2019/7690X

2019-3906

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

402,98

43780,00

2019/7871F

2019-3975

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

534,92

43780,00

2019/7870Y

2019-3974

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

836,23

43780,00

2019/7784N

2019-3984

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

1.970,74

43780,00

2019/7831J

2019-3982

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

329,51

43787,00

2019/7792C

2019-4100

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

364,87

43789,00

2019/7734P

2019-4158

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

313,90

43789,00

2019/7730G

2019-4159

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

130,14

43789,00

2019/7869M

2019-4152

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

445,28

43789,00

2019/7761M

2019-4157

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

288,68

43789,00

2019/7917F

2019-4189

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

646,35

43789,00

2019/7732Y

2019-4192

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

361,40

43789,00

2019/8310D

2019-4403

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

905,01

43789,00

2019/7725E

2019-4151

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

1.282,54

43795,00

2019/8075G

2019-4340

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

1.650,82

43795,00

2019/8117T

2019-4339

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

627,56

43795,00

2019/7678K

2019-4330

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

1.282,54

43798,00

2019/8290N

2019-4378

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

1.157,33

43798,00

2019/8172D

2019-4376

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

4.485,06

43798,00

2019/8641H

2019-4400

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

59.838,63

43798,00

2019/8425D

2019-4402

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

6.454,37

43798,00

2019/8657B

2019-4399

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

10.414,94

43829,00

2019/7748E

2019-4887

SUBVENCIÓ

43818,00

2019/9369X

2019-4754

CONTRACTES DE SERVEIS

15.573,43

43819,00

2019/10249B

2019-4786

CONTRACTES DE SERVEIS

47.505,00

43819,00

2019/10373C

2019-4797

CONTRACTES DE SERVEIS

2.026,00

43819,00

2019/10341B

2019-4795

CONTRACTES DE SERVEIS

24.518,38

43822,00

2019/9723L

2019-4830

CONTRACTES DE SERVEIS

6.284,00

43822,00

2019/9965P

2019-4832

CONTRACTES DE SERVEIS

8.105,00

43822,00

2019/10106Y

2019-4826

CONTRACTES DE SERVEIS

25.497,69

43822,00

2019/10151M

2019-4834

CONTRACTES DE SERVEIS

43.634,00

43822,00

2019/10409X

2019-4827

CONTRACTES DE SERVEIS

1.492,63

43826,00

2019/10471A

2019-4863

CONTRACTES DE SERVEIS

2.598,00

43826,00

2019/10494A

2019-4862

CONTRACTES DE SERVEIS

10.626,00

43826,00

2019/10476P

2019-4864

CONTRACTES DE SERVEIS

2.500,00

43826,00

2019/7834Q

2019-4849

CONTRACTES DE SERVEIS

27.658,40

43829,00

2019/7392B

2019-4868

CONTRACTES DE SERVEIS

18.625,00

43829,00

2019/10301V

2019-4870

CONTRACTES DE SERVEIS

33.517,00

43829,00

2019/9512S

2019-4869

CONTRACTES DE SERVEIS

69.498,15

43829,00

2019/9761B

2019-4888

CONTRACTES DE SERVEIS

1.796,00

43829,00

2019/10465C

2019-4889

CONTRACTES DE SERVEIS

9.320,00

43829,00

2019/9927Q

2019-4831

CONTRACTES DE SERVEIS

-6.604,67

43801,00

2019/9203M

2019-4433

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

470,25

43812,00

2019/7297P

2019-4631

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

5.500,18

43812,00

2019/8393T

2019-4633

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

22.603,07

43812,00

2019/7425K

2019-4632

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

495,82

43812,00

2019/9558S

2019-4629

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

4.416,16

43818,00

2019/9423H

2019-4751

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

62.157,26

43819,00

2019/10211L

2019-4791

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

23.495,00

43819,00

2019/10101R

2019-4785

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

10.288,00

43819,00

2019/10293D

2019-4794

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

12.553,00

43819,00

2019/10214E

2019-4792

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

54.381,00

43819,00

2019/10357G

2019-4796

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

28.364,00

43819,00

2019/8022C

2019-4783

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

59.565,13

43822,00

2019/10247D

2019-4833

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

4.197,00

43822,00

2019/9767V

2019-4831

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

11.335,00

43822,00

2019/9614W

2019-4829

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

14.515,79

43822,00

2019/10410B

2019-4825

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

7.089,00

43822,00

2019/10400R

2019-4835

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

3.842,00

43822,00

2019/10383F

2019-4816

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

5.628,52

43826,00

2019/10173G

2019-4865

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

82.476,00

43829,00

2019/9425C

2019-4873

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

20.779,68

43829,00

2019/7729A

2019-4892

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

1.077,45

43829,00

2019/7785J

2019-4886

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

1.198,71

43829,00

2019/9927Q

2019-4890

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

1.667,00

43829,00

2019/10296N

2019-4874

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

57,64

43829,00

2019/10424W

2019-4876

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

2.842,01

43829,00

2019/10432X

2019-4871

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

52,99

43829,00

2019/10446R

2019-4875

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

2.083,17

RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS DE LLUCMAJOR:

DATA

EXPEDIENT

DECRET
CONVALIDACIÓ
OMISSIÓ

CONCEPTE

IMPORT
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27/02/2019

2019/1333 R

2019-0610

CONTRACTES DE SERVEIS

3.528,20 €

27/02/2019

2019/1354 E

2019-0609

CONTRACTES DE SERVEIS

12.539,91 €

15/03/2019

2019/2437R

2019-0848

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

7.045,27 €

30/07/2019

2019/5460B

2019-2560

CONTRACTES DE SERVEIS

833,13 €

31/07/2019

2019/6112L

2019-2574

CONTRACTES DE SERVEIS

2.653,82 €

29/07/2019

2019/6206K

2019-2542

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

1.637,21 €

29/07/2019

2019/6131S

2019-2554

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

29.883,76 €

29/07/2019

2019/5425E

2019-2552

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

2.719,51 €

31/07/2019

2019/5466V

2019-2590

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

1.272,35 €

31/07/2019

2019/5449T

2019-2588

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

2.564,01 €

31/07/2019

2019/5439J

2019-2587

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

3.358,28 €

31/07/2019

2019/5422L

2019-2569

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

582,35 €

01/08/2019

2019/5477M

2019-2602

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT

3.514,46 €

05/09/2019

2019/6217D

2019-2946

CONTRACTES DE SERVEIS

2.316,41 €

10/09/2019

2019/6643K

2019-3001

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

10.758,32 €

04/10/2019

2019/7133M

2019-3401

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

855,72 €

19/12/2019

2019/9765S

2019-4759

CONTRACTES DE SERVEIS

666,00 €

19/12/2019

2019/9424L

2019-4753

CONTRACTES DE SERVEIS

404,23 €

23/12/2019

2019/10274J

2019-4818

CONTRACTES DE SERVEIS

6.578,00 €

23/12/2019

2019/9701C

2019-4819

CONTRACTES DE SERVEIS

1.288,00 €

13/12/2019

2019/9594M

2019-4628

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

38.772,80 €

13/12/2019

2019/8500S

2019-4630

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

131,89 €

18/12/2019

2019/10238T

2019-4715

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

2.318,72 €

27/12/2019

2019/10306E

2019-4850

CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS

7.315,00 €

DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE 2019
A continuació es dóna compte de l’informe de Tresoreria relatiu a la morositat del quart
trimestre de 2019 del qual la corporació es dóna per assabentada.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Oliver (PSOE), diu que vol manifestar al plenari
dues peticions que els hi han fet arribar els ciutadans, una es tracta que en les escales del
carrer Terral de s’Arenal hi ha gent que constantment hi deixa menjar pels moixos i ja s’ha
convertit amb un problema diari, demanen que es faci alguna cosa. L’altra és que hi ha un
patinet nàutic o el que s’utilitza per dur les barques amb el remolc del cotxe, aparcat a un
carrer de Son Bieló, i ja fa bastant de temps, demanen que es facin les gestions pertinents
per retirar-lo. També vols expressar que tots estan d’enhorabona, perquè s’ha posat en
marxa el servei de recollida selectiva i volen donar l’enhorabona als ciutadans de Llucmajor
pel bon comportament que estan tenint, ja que aquest projecte a estat un poc de tots,
l’anterior equip de govern el va iniciar i l’actual equip de govern l’ha finalitzat, i per la
constància que tenen no hi ha hagut queixes i tothom està satisfet de com es va
desenvolupant. Demana que hi hagi una continuïtat amb aquest projecte, perquè en un futur
es pugui dur a terme a la reste del terme municipal.
El batle pel que fa al problema del carrer terral diu que és veritat que tenen algun indret un
poc descontrolat, ja que les persones que poden donar menjar als moixos han d’estar

acreditades i des de l’àrea de Medi Ambient s’hi està fent feina. Referent al tema del patinet
nàutic també es faran les gestions pertinents.
En referència a la recollida selectiva diu que ell sempre ha dit que és una feina de tots i
siguin uns partits o uns altres els que governen és un tema que sempre s’ha de dur
endavant, es veritat que en el principi sempre es fan algunes errades i també els hi hagués
agradat tenir més hores al dia per poder arribar millor als comerços, ja que alguns s’han
queixat per no rebre la informació de la manera que des de l’Ajuntament els hagués agradat,
de totes maneres han de ser positius amb aquest aspecte i confiar que tot anirà bé. També
diu que la setmana que ve o l’altra podran tenir alguna data de com està funcionant i,
xerrant amb els operaris de la recollida ha sabut que majoritàriament els ciutadans ho estan
fent segons les normes establertes i per això també els hi dóna l’enhorabona.
La Sra. Barceló (MES), diu que el seu grup s’adhereix al que ha dit el Sr. Oliver, ja que ells
tampoc han tingut cap queixa del servei de recollida selectiva, sinó tot el contrari, la gent
està col·laborant de forma positiva i és així com s’ha de seguir. També s’interessa quines
passes s’han fet en el tema del canvi dels carrers dels fills il·lustres que es va aprovar a
plenari recentment.
El batle diu que no sap si s’ha enviat alguna cosa des de Secretaria a Memòria Històrica
Democràtica, però en tot cas ell s’ha de reunir amb el Sr. Jurado la setmana que ve i entre
altres, és una de les coses de les quals xerraran i després, ja veuran els tràmits que s’han de
fer des de l’Ajuntament.
El Sr. Crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR), vol recordar tant als membres de la corporació com
al personal de l’Ajuntament i al públic present que continua obert el termini per respondre a
una proposta que s’ha enviat al correu de tot el personal i el ciutadà ho pot veure en les
xarxes socials i a cartells repartits pel municipi per començar a renovar la base de
Participació Ciutadana.
El Sr. Pastor (VOX), recorda que en el mes de juny es va fer una neteja a la baixada de
Bahia Gran on veren uns desperfectes, demana si s’ha fet alguna gestió al respecte. El batle
diu que té constància que el Sr. Pastor li va fer arribar aquest problema, però en aquests
moments no li pot dir com es troba l’assumpte, ho miraran i l’informaran de la situació per
escrit.
El Sr. Zúñiga (UP), diu que el seu grup també s’adhereix a les paraules del Sr. Oliver sobre el
tema de la recollida selectiva, ja que el municipi ha respost de forma molt positiva. Diu que
té un parell de veïns que li han fet arribar algunes queixes referent a l’empresa que fa la
recollida, per una banda diuen que a vagades passen a les 4 de la matinada i els operaris
fan molt de renou i per altra banda en alguns carrers deixen bosses de fems tirades a terra,
cosa que ell ha vist ara en el carrer Major i dóna molt mala imatge.
El batle diu que com ja ha cometat abans, no són perfectes i els operaris tampoc, la posada
en marxa de tot aquest assumpte no serà fàcil, però si el percentatge de les queixes és tan
baix com el que es diu, poden estar contents. Pel que fa al tema dels renous, és la primera
notícia que tenen, però de totes maneres ho miraran i sí n’hi hagués més, ja donarien part a
l’empresa.
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El Sr. Vives (PI), diu que a la comissió que varen tenir, ja va agrair als veïns la bona
predisposició que han tingut, però vol afegir l’agraïment al personal de la Casa, ja que els
darrers dies abans de començar el servei varen fer una feinada, la qual cosa és d’agrair. Pel
que fa al tema que s’ha xerrat a l’inici del plenari, sobre les paraules que va dir el Sr. Crusat
l’anterior Ple sobre el seu aniversari, diu que està d’acord amb el que ha dit el secretari, que
les actes han de reflectir l’esperit del que es diu i també vol agrair al personal que fan les
actes, per la seva feina, ja que solen reflectir molt millor l’esperit del que han volgut dir els
regidors, que la manera que ho diuen realment, per això li diu al secretari que traslladi
l’enhorabona a la persona encarregada de fer les actes, ja que no li posen gens fàcil.
Comenta que el Sr. Crusat va dir que tenia una reunió amb el Govern Balear durant el mes
de gener, pel tema de la Via Verda, voldria saber si aquesta reunió s’ha duit a terme. Diu
que va comentar a la comissió el tema de la canera municipal, ja que dels dos treballadors
que hi ha, un no ha tingut vacances des del 2019 i l’altre es jubila d’aquí a uns mesos, ho diu
perquè la canera no pot quedar desatesa i no tothom serveix per ocupar aquest lloc de
treball.
Vol aclarir que l’anterior Consistori no volia contractar una empresa de sospitosa legalitat per
dur la canera, cosa que s’ha dit per part del Sr. Gaffar, sinó el que volia fer era treure a
concurs sa canera, que és molt diferent, demana que es mesurin les paraules, perquè poden
ser motiu de males interpretacions per part de la gent.
Per acabar demana al batle si té constància d’un escrit del grup ASI, on li diu que té una
empleada a la Casa que no compleix amb el seu horari de feina i que a més fa alguns actes
que pot anar més enllà de la il·legalitat, i creu que s’hauria de posar remei. Per altra banda
vol expressar la seva opinió sobre aquest assumpte ja que és un tema delicat i
desagradable, diu que tot funcionari que hi ha a la Casa ha passat un procés selectiu i això
ja s’ha de respectar, per altre banda el sou és totalment legal i també creu que no era el
moment més adequat per treure aquest tema, per les circumstàncies personals d’aquesta
persona i li diu al Sr. Roig que el seu grup té una assessora que ni ha passat un procés
selectiu, ni l’ha elegida ningú i té un sou que també li ha aprovat aquest equip de govern. Ha
volgut expressar tot això perquè ho troba un tema desagradable i ho fa en nom seu i
d’alguns companys de l’oposició.
El batle diu en nom seu i de tot el consistori que es volen afegir al reconeixement que ha fet
el Sr. Vives sobre el personal de la Casa per la feina que varen fer els darrers dies, abans
d’iniciar el servei de recollida selectiva, ja que no varen posar cap pega en cap moment i
varen complir amb la seva feina.
Pel que fa al tema de la canera, diu que és un problema que tenen amb els horaris i
vacances del personal, hi estan fent feina i quan trobin la solució li faran arribar, i referent a
l’aclariment que ha fet el Sr. Vives sobre el tema de la contractació d’una empresa per dur la
canera, diu que ell el temps que va estar a l’oposició no varen veure, ni dir res de cap
il·legalitat i tampoc a vist les declaracions que ha dit que s’han fet, de totes formes troba
correcte que el Sr. Vives faci aquesta aclariment. En referència a l’escrit del grup ASI sobre
una funcionaria de la Casa, diu que no l’ha llegit, però es veritat que si algú té alguna sospita
sobre alguna cosa o persona el que ha de fer és denunciar-ho, una altra cosa és la política
que fa cada partit fora d’aquest plenari.
El Sr. Crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR), pel que fa al tema de la Via verda, diu que la data
que va dir de la reunió amb el Govern, venia d’un comentari que li va fer el Director General,
després li va tornar a recordar aquest compromís de la seva part i precisament avui, vent
que no prenien ells la iniciativa, ha sol·licitat ell la reunió amb el Director General.

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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