ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 3/2017
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 29 de març de 2017
Horari: de les 19 a les 20.30 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Bernadí Vives Cardona, batle president
 Gregorio Estarellas Mas, Jaume J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés, Bartolomé
Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet i Maria
Barceló Calviño, per MÉS per Mallorca - APIB
 Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Antonio Campos Cànaves, Cristina
Calafat Ferretjans, Joan Barros Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Eric Jareño
Cifuentes i M. Francisca Lascolas Rosselló, pel Partit Popular
 Juan Ramón Martín Cañas, per Sí Es Pot Llucmajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 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 22 de febrer de 2017, i atès que no s’hi fa cap objecció, s’aprova per assentiment de
tots els presents.
DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR
A continuació es veu l’expedient relatiu a la designació del jutge de pau titular del municipi
de Llucmajor, a partir dels següents
Antecedents
A. Arran de la vacant en el càrrec, produïda per la mort del Sr. Climent Moragues To màs, es va fer la corresponent convocatòria pública per a la presentació de candidatures aspirants al càrrec.
B. Durant en termini conferit a l’efecte, s’han presentat les següents candidatures:
o MPAF, amb RGE núm. 1.547, de 9 de febrer
o ATP, amb RGE núm. 1.899, de 16 de febrer
o i EMV, amb RGE núm. 1.991, de 17 de febrer
Fonaments de dret
I.
Les tres persones aspirants han manifestat que reuneixen les condicions de capacitat i compatibilitat per ocupar el càrrec. Una d’elles, però, la Sra. MPAF, no resideix
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II.

en el municipi de Llucmajor, la qual cosa no és un impediment per ser nomenada
per al càrrec, però hauria de justificar-se’n la justa causa i demanar la corresponent
autorització a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
L’elecció de la persona candidata al càrrec correspon al Ple de l’Ajuntament per
acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, d’acord
amb el que estableix l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de
pau (RJP).

L’assumpte es va sotmetre a la Comissió Informativa d’Interior de dia 22 de març passat, i
el batle comenta que l’equip de govern considera als tres candidats iguals de vàlids, i després d’haver-ho estudiat i valorat, proposa com a candidat a jutge de pau titular de Lluc major el Sr. ATP.
El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup donarà suport a la proposta del batle, ja que
considera que el Sr. ATP, atesa la seva condició actual de jutge de pau substitut, és qui té
més experiència per a aquest càrrec.
El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) diu que el seu grup troba que el Sr. ATP és la persona més
indicada per al càrrec de jutge de pau, atesa la seva experiència.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que està d’acord amb la proposta de l’equip de govern, ja
que troba que per la seva experiència i la seva persona, és el més adequat per al càrrec,
sense menysprear els altres dos candidats.
Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 20
vots a favor (PP, PSOE, MÉS, PI i ASI) i 1 abstenció (SSPLL), per majoria i, per tant, amb
el quòrum de votació exigit per la normativa aplicable, s’adopta l’acord següent:
Primer. Elegir el Sr. ATP, per al càrrec de jutge de pau titular del municipi de Lluc major, per considerar que, d’entre les tres persones que s’hi han presentat, és el candidat
idoni ja que, a més de complir les condicions de capacitat i compatibilitat exigides per la
normativa, pel seu tarannà i per com ha exercit les funcions de jutge de pau substitut, es
considera una persona totalment apta per ocupar aquest càrrec.
Segon. Traslladar el present acord a l’Oficina del Deganat Civil de Palma, a l’objecte del posterior nomenament per part de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justí cia de les Illes Balears.
Tercer. Comunicar, així mateix, a l’Oficina del Deganat Civil de Palma que, en cas
que prosperi dit nomenament, atesa la condició del Sr. ATP com a jutge de pau substitut
de Llucmajor, s’haurà d’iniciar la tramitació d’un expedient per nomenar dit càrrec.
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2017
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament
per a l’exercici 2017.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 22/02/2017, va aprovar inicialment el
Pressupost General Consolidat per a 2017, integrat pel Pressupost de l'Entitat Municipal, el
del Patronat de la Residència de Persones Majors i el del Consorci Pla-D Llucmajor,
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juntament amb les bases d'execució, la plantilla de personal i altra documentació requerida
legalment, de conformitat amb el que disposa l'article 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de Règim Local, i en el article 169 del RDL 2/2004 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’anunci d’exposició es va publicar al BOIB número
24 de data 25/02/2017.
En data 08/03/2017 (RGE núm. 2680) la Sra. VMP, en representació de Llibertat Llucmajor, i
en data 17/03/2017 (RGE núm. 3090) el Sr. ABG, en representació de la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), van presentar al·legacions contra el
pressupost. Ambdós escrits d’al·legacions han estat presentats dins termini.
L’informe d’Intervenció considera que l’al·legació de Llibertat per Llucmajor es refereix a la
política pressupostària, i la del CSI-CSIF als criteris de productivitat, i que ambdues entitats
estan legitimades per presentar al·legacions contra el pressupost, però les que han
presentat no s’ajusten a cap dels motius taxats a l’article 170 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, és a dir:
 No haver ajustat l’elaboració i aprovació del pressupost als tràmits establerts a la
llei.
 Ometre el crèdit necessari per al compliment de les obligacions exigibles a l’entitat
local.
 O per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació amb les despeses
pressupostades, o bé d’aquestes respecte de les necessitats per a les quals estiguin
previstes.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 22 de març, i una
vegada que el secretari ha llegit el dictamen corresponent, atès que no hi ha intervencions,
se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 10 vots
en contra (PP, ASI i SSPLL) per majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades per Llibertat Llucmajor i Central
Sindical Independiente y de Funcionarios, atès que no s’ajusten als supòsits taxats que
estableix l’article170.2 TRLRHL.
Segon. Aprovar definitivament el pressupost municipal per a l'exercici 2017 que,
resumit per capítols i per a cadascun dels organismes que l'integren, és el següent:
PATRONAT
AJUNTAMENT

RESUM PER CAPÍTOLS

TOTAL

Transferèncie
s

TOTAL

Internes

CONSOLIDAT

RESIDÈNCIA

CONSORCI

SENSE

PERSONES

PLA-D

CONSOLIDAR

ANY

MAJORS
ESTAT DE DESPESES
Cp1
Cp2
Cp3
Cp4
Cp5
Cp6
Cp7
Cp8
Cp9

Despeses de personal
Desp.corrents béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons Contingència
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

ESTAT D'INGRESSOS
Cp1
Imposts directes

2017

14.799.220,96
13.657.179,00
901.000,00
1.219.094,31
655.993,14
2.377.330,90
139.148,00
55.000,00
4.426.833,69
38.230.800,00

756.750,66
153.100,00
1.000,00
0,00
13.421,76
261.000,00
0,00
6.000,00
0,00
1.191.272,42

0,00
0,00
0,00
385.238,90
443.924,79

15.555.971,62
13.810.279,00
960.685,89
1.219.094,31
669.414,90
2.638.330,90
139.148,00
61.000,00
4.812.072,59
39.865.997,21

18.160.000,00

0,00

0,00

18.160.000,00
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0,00
0,00
58.685,89
0,00

876.258,31

139.148,00

1.015.406,31

15.555.971,62
13.810.279,00
960.685,89
342.836,00
669.414,90
2.638.330,90
0,00
61.000,00
4.812.072,59
38.850.590,90

18.160.000,00

Cp2
Cp3
Cp4
Cp5
Cp6
Cp7
Cp8
Cp9

Imposts indirectes
Taxes, Preus Pub.i altres ing.
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Venda d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

1.010.000,00
10.605.800,00
7.078.300,00
821.700,00
0,00
0,00
55.000,00
500.000,00
38.230.800,00

0,00
360.100,00
825.072,42
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
1.191.272,42

0,00
0,00
58.685,89
0,00
0,00
385.238,90
0,00
0,00
443.924,79

1.010.000,00
10.965.900,00
7.962.058,31
821.800,00
0,00
385.238,90
61.000,00
500.000,00
39.865.997,21

876.258,31

139.148,00

1.015.406,31

1.010.000,00
10.965.900,00
7.085.800,00
821.800,00
0,00
246.090,90
61.000,00
500.000,00
38.850.590,90

Tercer. Aprovar la plantilla de personal que s'annexa al pressupost de 2017.
Quart. Aprovar les Bases d'execució del pressupost general per a l'exercici 2017.
PARÀMETRES DE SEGUIMENT DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RSU
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació dels paràmetres de seguiment del Servei
de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Llucmajor i del
quadre de sancions associables a cada infracció, atenent a les previsions del Plec de
clàusules administratives particulars. El batle explica breument que el motiu d’aquesta
proposta és aclarir les condicions que posa l’Ajuntament a l’empresa de recollida de residus
i les penalitats que li poden recaure per incomplir-les. En el plec aprovat el 2015 no hi
sortia aquest punt i per això l’Ajuntament, l’empresa GRAM ILLES BALEARS 21, SL, i FCCSA
han arribat a un acord per fixar els actuals paràmetres.
Per Acord de Ple de data 25 de març de 2015 es va adjudicar el contracte de gestió del
servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Llucmajor a
l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
D’acord amb els articles 212.1, 279 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP) i 127 del Reglament de serveis de les corporacions locals, la clàusula 14 del Plec
de prescripcions tècniques i la clàusula 26.2 del Plec de clàusules administratives
particulars que regeixen el contracte de referència, es preveu que seran drets de
l'Ajuntament: “Fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquests efectes, exerceix la potestat
de control i inspecció del servei, de les instal·lacions i els béns afectes, així com de la
documentació relacionada amb l'objecte de la concessió, i pot dictar les ordres per
mantenir o restablir la prestació corresponent”. Així mateix, podrà “imposar les correccions
pertinents per raó de les infraccions que hagi comès en la prestació del servei, en relació
amb la clàusula 32 del plec”.
L’enginyer municipal en data 14/03/2017 ha emès un informe, i d'acord amb la
prerrogativa d'interpretar els contractes administratius, conferida a l'òrgan de contractació
per l'article 210 del TRLCSP, i segons el previst en la disposició addicional 2a, apartat 2a
del TRLCSP, es formula la present proposta d’acord.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 22 de març, i una
vegada vist el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup entén que és una
millora en el contracte signat fa un any i mig, i és veritat que les penalitzacions no venien
marcades en el plec de condicions, i que d’aquesta manera es millorarà el servei, per la
qual cosa hi votaran a favor.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
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Primer. Aprovar el quadre de paràmetres de seguiment i el quadre descriptiu de la
freqüència amb la qual es realitzaran les inspeccions de cada paràmetre, del contracte de
“Gestió del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de
Llucmajor” (Exp. 1/15), d'acord amb l'informe emès per l’enginyer industrial municipal, de
data 14.03.17, i com a concreció del previst en la clàusula 26.2 del Plec de clàusules
administratives particulars i en la clàusula 14.1 del Plec de prescripcions tècniques que
regeixen el contracte.
Segon. Aprovar el quadre de penalitats associades a cada infracció, del contracte
de “Gestió del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal
de Llucmajor” (Exp. 1/15), d'acord amb l'informe emès per l’enginyer industrial municipal,
de data 14.03.17, i com a concreció del previst en la clàusula 26.2 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, en relació amb la clàusula 32.2 i en la clàusula 14.1 del Plec de
prescripcions tècniques que regeixen el contracte.”
Tercer. Notificar el present acord als interessats.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS
A continuació es veu l’expedient relatiu a les despeses que a continuació es detallen i que
corresponen a exercicis anteriors, o bé a despeses que no es poden aplicar
pressupostàriament a l’exercici 2016.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 22 de març, i una
vegada vist el dictamen, el Sr. J. C. Jaume (PP) diu que el seu grup entén la dificultat de
factures d’exercicis anteriors que es presenten fora de termini, però també hi ha factures
que no tenien dotació pressupostària i s’han de pagar. Atès que la despesa està ben feta,
el seu vot serà favorable.
Un cop acabades les intervencions i vistes les indicacions del Departament d’Intervenció,
relatives a la necessitat d’un reconeixement extrajudicial dels esmentats crèdits per a la
seva efectiva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, se sotmet
l’assumpte a votació i amb 20 vots a favor (PSOE, MÉS, PI, PP i SSPLL) i 1 abstenció (ASI)
per majoria s’aproven les factures extrajudicials d’acord amb el detall següent:
TERCER
ATIB
ALMACENES FEMENIAS, S.A.
AMBISEINT AMBIENTACION E HIGIENE S.L
ASESORIA SERRA & FEMENIAS S.L.L.
ASOC. DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y BANDA DE S'ARENAL
BALEAR ACÚSTIC SL
MBG
RMBS
BREVA SOS FABIOLA
CA'N JANER S.A.

ACC

CAÑELLAS ROTGER S.L.

DESCRIPCIÓ
PUBLICACIÓ ANUNCI BOIB (CONCURS)
PUBLICACIÓ ANUNCI BOIB (CONCURS)
SUBMINISTRAMENTS MAT. CONSTRUCCIO G J BOSC MAJOR
SERVEI AMBIENTACIÓ/NEUTRALITZACIÓ TANATORI.
ASSESSORAMENT FISCAL I COMPTABLE ANUAL DE LA
CONCERTS DE STA CECÍLIA A S'ARENAL I DE NADAL A
FESTA HOLI A S'ARENAL. 01/07/16 - (BALLARINES I DJ
MATERIAL OFICINA DIVERS
MATERIAL OFICINA DIVERS
REPARACIÓ EMBARCACIÓ
APORTACIO MUNPAL RECEPTES FUNCIONARIS
SUBMINISTRES FERRETERIA ADMON GRAL
SUBMINISTRES FERRETERIA ESPORTS
SUBMINISTRES FERRETERIA MEDI AMBIENT
SUBMINISTRES FERRETERIA POLICIA
MATERIAL FERRETERIA. POLICIA
MATRIAL FERRETERIA. ESCOLETES
SUBMINISTRES DE FERRETERIA POLICIA
SUBMINISTRES DE FERRETERIA ESCOLETES
SUBMINISTRES FERRETERIA
REPARACIÓ VEH. POLICIA 6690-JHR
REPARACIÓ VEH. POLICIA 2697-FFT
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IMPORT
104,76
117,69
10,93
358,93
2.613,60
1.600,00
1.210,00
34,45
15,15
448,22
67,45
74,98
199,06
9,49
7,20
43,80
587,29
10,15
117,09
107,29
40,41
142,48

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE LES ILLES BALEARS
COMERCIAL BORDOY, SL

COMERCIAL GARCIAS Y SERVICIOS S.L.

COMERCIAL RAFAEL RIBAS S.L.

CONSORCI D'INFORMÀTICA LOCAL DE MALLORCA
MBQF

EDICIONS PERÒDIQUES ARA BALEARS, SL
EL BALNEARIO DE LA FOTOGRAFIA S.L.
ENDESA ENERGIA S.A.U

REPARACIÓ VEH. POLICIA 3216-CGN
REPARACIÓ VEH. POLICIA 6339-HTV
REPARACIÓ VEH. POLICIA 9463-BRW
REPARACIÓ VEH. POLICIA 9410-HPJ
REPARACIÓ VEH. POLICIA 6690-JHR
REPARACIÓ VEH. POLICIA 3804-FCL
REALITZACIÓ PROVES PSICOTÈCNIQUES
BOTELLES D'AIGUA ESCOLETA FADA-MORGANA
AIGUA EN BARRALS ESCOLETES DESEMBRE 2016
AIGUA EN BARRALS POLICIA LOCAL DESEMBRE 2016
RECANVIS LÀMPADES VEH POLICIA
MATERIAL FERRETERIA. G. JUVENIL BOSC MAJOR
MAQUINARIA. GARANTIA JUVENIL BOSC MAJOR
VESTUARI PROTECCIÓ CIVIL
VESTUARI PROGRAMA VISIBLES
VESTUARI GARANTIA JUVENIL BOSC MAJOR
2n TRIMESTRE’16 QUOTA CONSORCI D'INFORMÀTICA
3r TRIMESTRE’16 QUOTA CONSORCI D'INFORMÀTICA
NOTES REGISTRALS CADASTRALS
NOTES SIMPLES CADASTRALS
NOTES SIMPLES CADASTRALS
NOTES SIMPLES CADASTRALS
NOTES SIMPLES CADASTRALS
NOTES SIMPLES CADASTRALS
NOTES SIMPLES CADASTRALS
SUBSCRIPCIONS "ARA BALEARS"(c/ JAUME I, 7) 20/06/15
FOTOS, DÍPTICS, AMPLIACIONS I CÒPIES. FIRES 2016
ABONAMENT SUM GAS C/ S BARTOMEU(29/09-22/11/16)
SUB. GAS C/ SANT BARTOMEU 75 (26/07-26/09/16)
SUB. GAS C/S BARTOMEU(22/11-23/01/2017) COL·LEGI
ENERG. ELEC. C/ ANDALUSIA (31/10-30/11/16) SEGURETAT
ENERG ELECT SON GRANADA (25/11-30/12/2016) EP
ENERG ELECT AV EUROPA (30/11-31/12/2016) ESPORTS
ENERG ELECT C/ FRANCESC MORAGAS (30/11-31/12/2016)
ENERG ELECT C/ MATEU MONSERRAT (30/11-31/12/2016)
ENERG ELECT GALDENT- TANATORI (02/12-31/12/16)
ENERG ELECT C/ TERRAL (26/11-31/12/2016) CENTRE
ENERG ELECT PL. MAJOR (26/11-31/12/16) EP
ENERG ELECT PL. RUFINO CARPENA (30/11-31/12/16)
ENERG. ELECT. C/ ANDALUSIA (30/11-31/12/16) POLICIA
ENERG ELECT C/ TERRAL 41 (30/11-31/12/2016) MAGATZEM
ENERG ELECT C/ TERRAL (26/11-31/12/2016) EP
ENERG ELECT AV. EUROPA (30/11-31/12/2016) ESPORTS
ENERG ELECT C/ DRAGONERA COL.LEGI SON VERI (26/11ENERG ELECT C/ M. ANTONIA SALVA (26/11-31/12/2016)
ENEG ELECT AV. EUROPA (26/11-31/12/16) EP
ENERG ELECT C/ SANT BARTOMEU 67 (26/11-31/12/2016)
ENERG ELECT C/ MATEU MONSERRAT (30/11-31/12/2016)
ENERG ELECT C/ PINSÀ (30/11-31/12/2016) COL·LEGI
ENERG ELECT URB. VALLGORNERA (31/08-31/10/16) EP
ENERG ELECT AV. EUROPA (26/11-31/12/2016) ESPORTS
ENERG ELECT C/ SANT BARTOMEU, 75 (30/11-31/12/2016)
ENERG ELECT C/ ANDORRA (26/10-27/12/16) EP
ENERG ELECT C/BISBE TAIXEQUET (01/12-30/12/16) EP
ENERG ELECT GRUP ESCOLAR (01/12-30/12/2016) ESCOLETA
ENERG ELECT C/ ANTONI TORRANDELL, 10 (01/11/16ENERG ELECT C/ TORRENT (27/10/16-03/01/17) EP
ENER ELECT C/ PESCADORS (29/11-02/01/17) EP
ENERG ELECT URB. VALLGORNERA (01/12-04/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ MONESTIR (31/10/16-01/01/17) EP
ENERG ELECT PL. ESPANYA 61 (30/11-31/12/2016) ACCIO
ENERG ELECT C/ SANT FRANCESC, 3 (30/11-31/12/2016)
ENERG ELECT C/ COSTA I LLOBERA (18/11-20/12/16) EP
ENERG ELECT PL. ESPANYA (22/11-21/12/16) EP
ENERG ELECT AV. EUROPA (31/12-23/01/17) EP
ENERG ELECT C/ XALANA (24/12-25/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ FIGUERA (27/12/16-25/01/17) EP
ENERG ELECT C/ ALMIRALL VIERNA (23/12-25/1/2017) EP
ENERG ELECT PL. NAVEGACIÓ (24/12/16-25/01/2017) EP

6

137,94
237,41
20,45
160,63
596,06
1.401,37
95,00
31,59
105,11
149,16
38,99
889,60
2.041,90
205,70
1.789,08
1.595,80
3.454,26
3.454,26
225,57
92,39
35,04
35,04
35,04
92,39
92,39
390,00
1.714,69
-731,08
626,28
657,51
1.648,88
794,11
4.081,38
2.007,03
2.978,16
665,89
641,45
1.307,36
1.419,86
1.777,94
1.063,06
297,51
3.708,25
635,93
831,12
684,68
770,15
4.632,36
2.628,34
1.188,26
220,84
1.556,59
2.462,50
1.377,85
316,51
89,93
307,92
1.368,56
194,58
2.062,81
713,34
2.073,31
319,77
1.068,09
439,87
1.114,98
662,95
1.353,68
1.127,57

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

ENERG ELECT C/ ALMIRALL VIERNA (24/12-25/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ BOT (24/12-25/01/2017) ESCOLA
ENERG ELECT C/ ISAAC PERAL (24/12-25/01/2017)
ENERG ELECT C/ XIPRER (27/12-25/01/2016) EP
ENERG ELECT C/ ESCÓRPORA (24/12-25/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ SANT PAU (28/12-26/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ ROPIT (27/12-26/01/2017) EP
ENERG ELECT URB. ES PUIGDERRÓS (27/12-26/01/2017) EP
ENERG ELECT URB. ES PUIGDERRÓS (27/12-26/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ ANFÓS (30/11-31/12/2016) EP
ENERG ELECT C/ CONSTITUCIÓ, 6 (30/11-31/12/2016)
ENERG ELECT PL. STA. CATALINA THOMÀS (30/12-27/01/2017)
ENERG ELECT PL. ESPANYA, 12 (30/12-27/01/2017)
ENERG ELECT RDA. CARLES V (30/12-27/01/2017) EP
ENERG ELECT LG POLÍGON 46 (30/12-27/01/2017)
ENERG ELECT C/ ANTONI TORRANDELL (28/12-27/01/2017)
ENERG ELECT PG. JAUME III (28/12-27/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ ANTONI TORRANDELL (28/12-27/01/2017)
ENERG ELECT C/ FIRA, 14 (30/12-27/01/2017) A GRAL
ENERG ELECT C/ MIQUEL SALVA (30/12-27/01/2017) EP
ENERG ELECT PL. ESPANYA, 12 (30/12-27/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ CONSTITUCIO, 3 (30/12-27/01/2017) A GRAL
ENERG ELECT PL. MARE DE DÉU (31/10-31/12/2017) EP
ENERG ELECT C/ AMETLER (31/10-31/12/2017) EP
ENERG ELECT AV. REGNE DE MALLORQUES (24/11ENERG ELECT C/ BISBE TAIXEQUET(30/12-27/01/2017) EP
ENERG ELECT PL. ESPANYA (21/12-27/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ ACÀCIA (26/12-28/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ACÀCIA (26/12-28/01/2017) EP
ENERG ELECT PG. DAMES (26/12-28/01/2017) EP
ENERG ELECT CR ENDERROCAT (26/12-28/01/2017) EP
ENERG ELECT VIA AUGUSTA (26/12-28/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ JOAN ALCOVER (27/12-28/01/2017) EP
ENERG ELECT SON GRANADA (30/12-28/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ AMETLER (26/12-28/01/2017) EP
ENERG ELECT RAMBLA (27/12-28/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ OM (26/12-28/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ JÚPITER, 30-B (31/10-31/12/2016) EP
ENERG ELECT C/ SENADOR ANTONI (30/11-31/12/2016) EP
ENERG ELECT LG POLÍGON 43 (29/12-28/01/2017) AIGUA
ABONAMENT SUM GAS C/ SANT BARTOMEU (26/07-29/09/16)
ENEG ELECT C/ MARIA ANTÒNIA SALVÀ (31/10-30/11/16) EP
ENERG ELECT C/ ANTONI TORRANDELL (01/12/16-28/12/16)
ENERG ELECT C/ GUILLEM TERRASSA, 9 (01/12-28/12/2016)
ENERG. ELECT. C/ TERRAL (26/11-28/12/2016) EP
ENERG. ELECT. C/GALIOTA (23/11-29/12/2016) EP
ENERG ELEC C/ PERE DE SON GALL(01/12/16-3012/16) EP
ENERG ELECT C/ SANT PAU (30/11-31/12/2016) ESCOLETES
ENERG. ELECT. C/ MUNTANYA (26/11-31/12/2016) EP
ENERG ELECT MARIA ANTÒNIA SALVÀ (01/09-31/10/2016)
ENERG. ELECT. C/ BETLEM, 11 (30/11-31/12/2016) EP
ENERG ELECT C/ NOGUERA (01/12-31/12/2016) EP
ENERG ELECT C/ ANTONI CATANY (26/11/16-31/12/16) EP
ENERG. ELECT. URB. VALLGORNERA (31/08-31/010/2016) EP
ENERG ELECT C/ ANTONI MARIA ALCOVER (26/11ENERG. ELECT. URB. VALLGORNERA (01/09-31/10/2016) EP
ENERG. ELECT. URB. VALLGORNERA (01/09-31/10/2016) EP
ENERG ELECT C/ PICASSO (31/08-31/10/2016) EP
ENERG ELECT C/ GRAN I GENERAL (26/11-31/12/2016)
ENERG ELECT URB. VALLGORNERA (01/09-31/10/2016) EP
ENERG ELECT C/ SANT FRANCESC (31/08/16-01/11/16) EP
ENERG ELECT C/ CAMPOS (31/08/16-01/11/16) EP
ENERG ELECT C/ SANT FRANCESC, 29 (31/08/16-01/11/16) C.I.
ENERG ELECT C/ PARE RIPOLL (31/08-01/11/2016)
ENERG ELECT C/ MATEU MONSERRAT(31/08-01/11/2016)
ENERG. ELECT. C/ CORNETS (30/11-31/12/2016) EP
ENERG ELECT C/ MARINERS (30/11-31/12/2016) EP
ENERG. ELECT. C/ SOLLERIC (30/11-31/12/2016) EP
ENERG ELECT URB. ES PUIGDERRÓS (25/10-31/12/2016) EP
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615,32
1.375,96
1.129,62
527,25
176,91
791,15
711,04
769,46
1.104,50
872,40
1.408,50
110,65
659,16
1.011,73
548,67
581,27
1.236,72
563,57
773,41
313,14
201,80
606,00
1.599,58
781,53
1.066,11
1.292,58
1.310,96
793,42
670,74
469,66
579,63
536,37
266,68
630,05
973,89
520,76
800,58
1.837,70
602,53
239,81
-1.452,75
467,80
694,02
1.157,14
155,44
38,59
72,98
2.260,75
404,29
524,09
259,81
358,91
87,66
553,54
253,58
369,97
443,19
911,26
257,95
453,22
144,51
542,85
155,67
155,67
96,50
651,23
409,83
328,20
1.348,07
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EQUIPABOSLO,S.L.

FABRICA DE BANDERA C.B.
FACEBOOK IRELAND LIMITED
FAGOFARMA SA
FARMACIA M.PONS-B.PONS CB
FARMACIA MIR-GARCIAS, C.B.
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
SGF
GENERAL DE SERVICIOS ITV, S.A.
EGH

MAC INSULAR,S.L.
MALLORCLOWN

ENERG ELECT C/ ESCULLS (30/11-31/12/2016) EP
ENERG ELECT C/ GARONDA, 159 (30/11-31/12/2016) EP
ENERG ELEC C/ GIRONA (26/11-31/12/2016) EP
FACTURACIÓ DEL CONSUM
ENERG ELECT C/ NICOLAU TABERNER31/10/2016-01/01/2017)
ENERG ELECT PL. STA CATALINA (22/11-01/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ BAHíA BLANCA (31/10-01/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ CAMPOS (01/11/16-02-01/17) EP
ENERG ELECT C/ GRUP ESCOLAR (31/10-01/01/2017) EP
ENERG ELEC C/ SALUT (26/11-31/12/16) EP
ENERG ELECT C/ PARE RIPOLL, 2 (03/11-02/01/2017) EP
ENERG ELECT LG POLÍGON 12 (04/11-0301/2017)
ENERG ELECT C/ FLEMING (01/12-30/12/2016) EP
ENERG ELECT PL. REINA MARIA CRISTINA (18/11ENERG ELECT C/ TERRAL (28/12-23/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ PI, 2 AAVV LES PALMERES (26/12ENERG ELECT URB. TOLLERIC (26/12-25/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ ALMIRALL MORENO (26/12-25/01/2017)
ENERG ELECT C/ GARRIGA (27/12-25/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ GALIOTA, 2 (29/12-25/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ ISAAC PERAL (26/12-25/01/2017) AIGUA
ENERG ELECT C/ SANT LLUC (26/12-25/01/2017)
ENERG ELECT C/ ÀGUILA (26/12-25/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ JÚPITER (26/12-25/01/2017) EP
SUM. GAS C/ TERRAL, 41 (22/11-23/01/17)
ENERG ELECT C/ GARROVER (30/11-31/12/2016) EP
ENERG ELECT C/ GALIOTA (30/11-31/12/2016) EP
ENERG ELECT PL. LLUNA (30/11-31/12/2016) EP
ENERG ELECT C/ MERCURI (30/11-31/12/2016) EP
ENERG ELECT C/ PENYA-SEGAT (24/12-25/12/2017) EP
ENERG ELECT PERE DE SON GALL (30/12/16-27/01/17) EP
ENERG ELECT C/ MAJOR (28/12-2701/2017) EP
ENERG ELECT C/ RIPOLL (30/12-27/01/2017)
ENERG ELECT C/FLEMING (30/12-27/1/2017) EP
ENERG ELECT C/ GRÀCIA (28/12-2701/2017) EP
ENERG ELECT C/ MONGES, 6 (30/12-27/01/2017) CULTURA
ENERG ELECT C/ ANTONI CATANY (31/12/16-27/01/17) EP
SUM. GAS C/ SANT BARTOMEU 75 (21/11-31/12/16) ESCOLETA
ENERG ELECT C/ CALA PI (01/12-31/12/2017) EP
ENERG ELECT C/ STA. BÀRBARA (30/11-31/12/2016) EP
ENERG ELECT C/ SERRRETA (24/11-31/12/2016) EP
ENERG ELECT C/ BARCELONA (30/11-31/12/2016) EP
ENERG ELECTC/ MARIA ANTÒNIA SALVÀ (30/11-31/12/16))
ENERG ELECT C/ CREUETA (27/12-26/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ GUILLEM TERRASSA, 9 (28/12/16ENERG ELECT C/ SANT MIQUEL (28/12-27/01/2017) EP
ENERG ELECT C/ TAMARINDE (26/12-28/01/2017) EP
ENERG ELECT NOGUERA (29/12-28/01/2017) EP
ENERG ELECT C /NOGUERA (29/12-28/01/2017)
ENER ELECT C/ AMETLER (27/12-28/01/2017) EP
ABONAMENT SUBMINISTRAMENTS FERRETERIA POLICIA
SUBMINISTRAMENT FERRETERIA POLICIA
3 CAPSES DE 100 GUANTS NITRILO NEGRE. PQI MECÀNICA
MATERIAL DIVERS FERRETERIA - SOIB
20 BANDERES D'ESPANYA I BALEARS
PAGAMENT ANUNCIS AL FACEBOOK
PUBLICACIÓ ANUNCI BOIB (CONCURS)
4 MOTXILLES EMERGÈNCIES (POLICIA)
APORTACIÓ MUNICIPAL RECEPTES FUNCIONARIS
APORT. MUNPAL. RECEPTES FUNCIONARI SETEMBRESERVEI DE RECOLLIDA DE RSU DESEMBRE 2016
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DESEMBRE 2016
PRODUCTES FARMACÈUTICS ESCOLETES
INSPECCIÓ ITV 8800-CVW
RECEPTES MEDICAMENT OCTUBRE 2016
APORTACIÓ MPAL. RECEPTES FUNCIONARIS NOV. 16
APORTACIÓ MUNPAL. RECEPTES FUNCIONARIS DESEMBRE
SELECCIÓ RESIDUS DESEMBRE 2016
REALITZACIÓ DE L'ESPECTACLE DIVERMÀGIA. ESCOLETA
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481,53
357,37
307,80
17,33
70,64
59,97
140,70
370,85
723,83
539,19
2.052,61
446,03
20,49
88,90
133,86
41,71
699,61
84,22
331,87
39,41
703,84
377,69
29,90
15,17
24,30
315,08
599,39
414,79
502,59
421,42
78,55
434,46
39,91
19,49
134,46
640,38
75,98
568,71
128,42
394,76
80,94
380,99
528,60
378,14
1.366,38
533,40
176,07
540,81
278,28
254,73
-77,44
176,71
35,48
323,12
971,68
18,83
10,83
329,12
1.508,47
416,23
87.834,66
3.342,85
25,10
60,46
208,10
222,38
200,33
33.424,25
120,00
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MALLORQUIMICA, S.A.

MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
MMMB

PNEUMATICS SERVERA S.L.
PROMELMA, S.L.
SEGURIDAD Y LIMPIEZAS,S.A.
SERVICI BALEAR DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ,S.L.
SISTEMAS DE OFICINA D'ES PLA,S.A.

SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA

SOLRED S.A.
MALCUDIA RECICLATGES, S.L.
VODAFONE ESPAÑA S.A.U.
WORDPRESS
WÜRTH ESPAÑA S.A.

FACTURES RESIDÈ NCIA:
TERCER
ENDESA ENERGIA S.A.U

SUBMINISTRAMENTS MATERIAL DE PINTURA ESCOLETES
MATERIAL DIVERS PINTURA - PLATGES
MATERIAL DIVERS PINTURA - ESCOLETES
SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE PINTURA ADMÓ. GRAL.
SUBMINISTRAMENT DE PINTURA ADMÓ. GRAL
SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE PINTURA ESPORTS
ASSEGURANÇA ALUMNES PQI MECÀNICA
ACTUACIÓ MUCH XARANGA'S BAND ESTRUCADA
ACTUACIÓ MUCH XARANGA'S BAND A L'ESTRUCADA.
ACTUACIÓ MUCH XARANGA'S BAND A L'ESTRUCADA.
RECANVI I REPARACIÓ VEH. POLICIA
ENERGIA ELÈCTRICA LOCAL C/ FIRA 5
SUMBMINISTRAMENT DE NETEJA
FACT. S/CÒPIES REALITZADES DESEMBRE 2016
S/CÒPIES REALITZADES 30-11-16/05-01-17 POLICIA
FACT S/CÒPIES REALITZADES 30/11-17/01/17 CADASTRE
FACT S/CÒPIES REALITZADES 30/11-17/01/17 POLICIA
FACT S/CÒPIES REALITZADES 30/11-17/01/17 SERVEI
FACT S/CÒPIES REALITZADES 30/11-20/01/17 ESCOLETA
VIA PÚBLICA ESPANYA S/N , S/N LLUCMAJOR
VIA PÚBLICA ESPANYA S/N , S/N LLUCMAJOR
VIA PÚBLICA – CALA BLAVA CALA BLAVA S/N ,
VIA PÚBLICA - BADIA GRAN- BADIA BLAVA
VIA PÚBLICA - SA TORRE MAYOR , TORRE (SA)
VIA PÚBLICA - SON VERÍ NOU MAYOR S/N , SON
VIA PÚBLICA S'ARENAL MAYOR S/N, S'ARENAL
VIA PÚBLICA - BADIA GRAN- BADIA BLAVA
VIA PÚBLICA ESPANYA S/N , S/N LLUCMAJOR
SANTUARI DE GRÀCIA DE RANDA S/N ,
VIA PÚBLICA S'ARENAL MAYOR S/N , S'ARENAL
VIA PÚBLICA TOLLERIC MAYOR S/N
VIA PÚBLICA - MAIORIS MAYOR S/N , MAIORIS
VIA PÚBLICA - SON VERÍ NOU MAYOR S/N , SON
VIA PÚLICA - MAIORIS MAYOR S/N , MAIORIS
VIA PÚBLICA - S'ESTANYOL MEDITERRÀNIA
VIA PÚBLICA ESPANYA S/N , S/N LLUCMAJOR
VIA PÚBLICA - BADIA GRAN- BADIA BLAVA
VIA PÚBLICA - BADIA GRAN- BADIA BLAVA
VIA PÚBLICA – CALA BLAVA CALA BLAVA S/N ,
VIA PÚBLICA ESPANYA S/N , S/N LLUCMAJOR
DUO NÀUTIC 13/07/10
REPRESENTACIÓ ROMEO Y JULIETA SHAKESPEARE GRU
VARIETATS "ALMA SONORA" - "KM. 0" & ICE FIRE...
REPRESENTACIÓ RES DE 9 - BARTOLOMÉ TORRES OLIVER REPRES. 25/08/06 DUOS SUR CANAPE - MARC CAMOLETTI REPRESENTACIÓ LA MARE QUINA NIT – ASUNCION
REPRESENTACIÓ NO FRISSIS! ESTAM EN CRISI REPRESENTACIÓ - NO FRISSIS! ESTAM EN CRISI REPRESENTACIÓ - UN REVEILLON "SU DESCONFIADA E...."
COMBUSTIBLE PROTECCIÓ CIVIL. DESEMBRE 2016
COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA DESEMBRE
ENTRADA VIDRE. DESEMBRE 2016
SERVEI TELEFÒNIC. 15/12/16 A 14/01/17
DOMINI LLUCMAJOVE.WORDPRESS.COM
MATERIAL DIVERS DE FERRETERIA I MUNTATGE
TOTAL GENERAL EUROS

44,19 €
21,88 €
94,85 €
52,38 €
21,51 €
22,75 €
271,24 €
750,00 €
500,00 €
500,00 €
355,30 €
312,17 €
48,21 €
1.368,46 €
122,78 €
37,59 €
69,83 €
108,33 €
174,49 €
978,58 €
68,11 €
282,60 €
335,78 €
113,16 €
305,46 €
204,33 €
154,32 €
1.096,88 €
1.088,12 €
577,22 €
87,66 €
157,75 €
28,58 €
63,53 €
641,53 €
2.134,17 €
176,13 €
15,67 €
304,87 €
190,58 €
92,93 €
112,10 €
507,36 €
95,12 €
95,12 €
104,57 €
110,20 €
110,20 €
106,20 €
1.378,21 €
3.655,60 €
152,00 €º
3.440,45 €
99,00 €
491,50 €
296.435,48 €

DESCRIPCIÓ
ENERGIA ELÈCTRICA (30/11-31/12/16)

IMPORT
1.842,36 €

COST DEL SERVEI DE LA RECAPTACIÓ EXECUTIVA 3r TRIM.2016
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació del cost del servei corresponent a la
recaptació executiva del 3r trimestre del 2016 i la proposta.
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Vist el document remÈs per l’ATIB relatiu als ingressos cobrats en via executiva per part de
l’ATIB (Liquidació 2016-00202) corresponent al tercer trimestre de 2016 que a continuació
es detalla, i que va generar un cost del servei de recaptació d’acord amb el conveni firmat
entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’ATIB de 95.425,73 €,
Concepto

%

Resultado

Principal

Importe

Total

868.174,94

868.174,94

REC. DE APREMIO
con recargo al

20%

697.344,98

139.469,00

con recargo al

10%

43.645,97

4.364,60

con recargo al

5%

37.338,85

1.866,94

89.845,14

0,00

sense recarrec

145.700,54
Coste del Servicio
Recargo al

%

Convenio

Base

20%

12,50%

697.344,98

87.146,77

10%

10,00%

43.645,97

4.189,55

5%

5,00%

37.338,85

1.843,28

sin recargo

2,50%

89.845,14

2.246,13

145.498,85

Importe

COST SERVEI

-95.425,73
Importe

REC. PROV. IAE

1.769,49

GESTIO IBI

-1.769,49
0,00

Intereses demora

59.610,43

Cobros IVTM internet
Cobros directos ya recibidos

59.610,43

0,00

0,00

4.677,20

-4.677,20

Import Lliquid

971.411,80

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 22 de març, i una
vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte
a votació i amb 20 vots a favor (PSOE, MÉS, PI, PP i SSPLL) i 1 abstenció (ASI), per
majoria s’aprova la proposta anteriorment esmentada.
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE MEDI AMBIENT 24/2016
Tot seguit es veu l’expedient sancionador de Medi Ambient amb núm. 24/2016, dirigit al
Sr. ASR, com a denunciat per la infracció relativa a l’Ordenança reguladora de la tinença i
la protecció d’animals de companyia i potencialment perillosos al terme municipal de
Llucmajor (BOIB 135 de 13-09-12) i la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals
que viuen en l’entorn humà .

La proposta de l’expedient sancionador de Medi Ambient núm. 24/2016 diu:
FETS:
I. Examinada la denúncia de la Policia Local de data 30-01-2016 a les 19:30 hores, contra
el senyor ASR, que literalment transcrita diu el següent:
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«... En ruta por la Ma 6014 Km 4, se observa a la altura del lugar un perro de raza Braco con nº
microchip 982000189375595, que había sido atropellado con resultado de muerte...
En ese momento se observa a unos 10 mts en el arcén del lado contrario otro perro tipo Espagneul
Breton con nº microchip 956000004098213, tumbado però con vida, el cual no puede moverse. Al
parecer también víctima de un atropello. Se traslada al vehículo policial para despejar el arcén,
debido a la falta de visibilidad...
Una vez aparecido el operario de la perrera, se ha hecho cargo de los perros....
El servicio de base nos informa que se han puesto en contacto con el titular de los perros a través
de la información reflejada en los chips de ambos, respondiendo la persona titular «no quiero ir a
buscar al animal herido ni hacerme cargo del muerto» e indicándole al perrero que «sacrifica al otro
perro», el cual presentaba heridas en las patas traseras...»

II. Una vegada consultat el Registre d’animals de companyia de la CAIB els números de
microxip. 956000004098213 i 982000189375595, hi figura com a propietari el senyor ASF.
II. En data 25-02-2016 es va incoar procediment sancionador pels fets descrits
anteriorment, amb l’advertència que en cas de no efectuar al·legacions sobre el contingut
de la iniciació del procediment sancionador en el termini de quinze dies, es considerarà
proposta de resolució amb els efectes dels articles 13, 14 i 15 del RPS de la CAIB.
III. En data 14-03-2016 es va notificar a l’interessat, el qual ha presentat al·legacions dia
22-03-2016 amb RGE.: 2931, que ha considerat oportunes per a la defensa, si bé aquestes
no contradiuen els fets descrits en la denúncia contra el senyor ASF.
D’acord amb aquests fets són d’aplicació les següents
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:
PRIMER. L’article 22 de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia de
Llucmajor, així com els articles 29.2 de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels
animals que viuen a l’entorn humà, estableixen que es considerarà que un animal està
abandonat, encara que vagi proveït d’identificació, si circula lliurement, sense la companyia
de cap persona.
SEGON. L’article 37 d) de l’Ordenança de tinença d’animals de companyia qualifica com a
infracció greu l’abandó no reiterat d’un animal, la qual podrà ser sancionada en virtut del
que disposa l’article 39 de l’ordenança esmentada, en concordança amb els articles 46.2 e)
i 48 de la Llei 1/1992, amb una sanció de 300,51 a 1.502,53 €.
TERCER. En virtut de l’article 52 de la Llei 1/1992, de protecció dels animals, l’òrgan
competent per la resolució de les infraccions considerades greus és el Ple de la corporació
local.
QUART. La Comissió Informativa de Medi Ambient ha emès informe favorable dels termes
següents:
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L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 22 de març. Una
vegada vist el dictamen i a la vista de tot l’anterior, atès que no hi ha intervencions se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Únic. Declarar responsable el senyor ASF de la infracció de l’article 29.2 de la Llei
1/1992, per l’abandonament de dos cans, tipificat com a greu en funció de l’article 46.2.e
d’aquesta, per la qual cosa, d’acord amb l’article 48, s’imposa una sanció de 300,51 € cada
una d’elles, per la qual cosa el total, en tractar-se de dos cans, és de 601,02 €.
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE MEDI AMBIENT 28/2016
Tot seguit es veu l’expedient sancionador de Medi Ambient amb núm. 28/2016, dirigit a la
Sra. SS, com a denunciada per la infracció relativa a l’Ordenança reguladora de la tinença i
la protecció d’animals de companyia i potencialment perillosos al terme municipal de
Llucmajor (BOIB 135 de 13-09-12) i la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals
que viuen en l’entorn humà .

La proposta de l’expedient sancionador de Medi Ambient núm. 28/2016 diu:
FETS:
I. Examinada la denúncia de la Policia Local de data 11-2-2016 contra la senyora SS,
per la circulació d’un ca sense anar acompanyat per cap persona pel passeig
d’Alfons XIII davant el núm. 31, el qual ha defecat a la via pública.
II. En data 3-03-2016 es va incoar procediment sancionador pels fets descrits
anteriorment, amb l’advertència que en cas de no efectuar al·legacions sobre el
contingut de la iniciació del procediment sancionador en el termini de quinze dies,
es considerarà proposta de resolució amb els efectes dels articles 13, 14 i 15 del
RPS de la CAIB.
III. En data 29-3-2016 es va notificar a la interessada, sense que hagi presentat
al·legacions dins el termini i en la forma legal a la incoació de l’expedient.
D’acord amb aquests fets són d’aplicació les següents
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:
PRIMER. L’article 22 de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia de
Llucmajor, així com els articles 29.2 de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels
animals que viuen a l’entorn humà, estableix que es considerarà que un animal està
abandonat, encara que vagi proveït d’identificació, si circula lliurement, sense la companyia
de cap persona.
SEGON. L’article 37 d) qualifica com a infracció greu l’abandó no reiterat d’un animal, la
qual podrà ser sancionada en virtut del que disposa l’article 39 de l’ordenança esmentada,
en concordança amb els articles 46.2 e) i 48 de la Llei 1/1992, amb una sanció de 300,51 a
1.502,53 €.
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TERCER. En virtut de l’article 52 de la Llei1/1992, de protecció dels animals, l’òrgan
competent per la resolució de les infraccions considerades greus és el Ple de la Corporació
Local.
QUART. La Comissió Informativa de Medi Ambient ha emès informe favorable dels termes
següents:
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 22 de març. Una
vegada vist el dictamen i a la vista de tot l’anterior, atès que no hi ha intervencions se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Únic. Declarar responsable la senyora SS de la infracció de l’article 29.2 de la
Llei 1/1992, per l’abandonament d’un ca, tipificat com a greu en funció de l’article 46.2.e
d’aquesta, per la qual cosa d’acord amb l’article 48 s’imposa una sanció de 300,51 €.
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE MEDI AMBIENT 29/2016
Tot seguit es veu l’expedient sancionador de Medi Ambient amb núm. 29/2016, dirigit a la
Sra. RMFA, com a denunciada per la infracció relativa a l’Ordenança reguladora de la
tinença i la protecció d’animals de companyia i potencialment perillosos al terme municipal
de Llucmajor (BOIB 135 de 13-09-12), i la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels
animals que viuen en l’entorn humà.
La proposta de l’expedient sancionador de Medi Ambient núm. 29/2016 diu:
FETS:
I. Examinada la denúncia de la Policia Local de data 23-12-2015 contra la senyora
RMFA, que literalment transcrita diu el següent:
«... En ruta pel carrer Passeig de les Dames s’observa enfront del núm. 23 un ca de raça
Terrier de color blanc i amb un jersei de llana vermella, que es trobava sense fermar i
estava defecant.
Que s’ha cridat el ca i hem pogut agafar-lo i s’ha requerit la presència de l’agent de Medi
Ambient, que se n’ha fet càrrec.
Que posteriorment l’agent de Medi Ambient ha facilitat el núm. de xip:967000000989102.
La seva propietària era la persona A (RMFA)...»

II. En data 24-02-2016 es va incoar procediment sancionador pels fets descrits
anteriorment, amb l’advertència que en cas de no efectuar al·legacions sobre el
contingut de la iniciació del procediment sancionador en el termini de quinze dies,
es considerarà proposta de resolució amb els efectes dels articles 13, 14 i 15 del
RPS de la CAIB.
III. En data 18-03-2016 es va notificar a la interessada, que no hi ha presentat
al·legacions dins el termini i en la forma legal a l’expedient sancionador.
D’acord amb aquests fets són d’aplicació les següents
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:
PRIMER. L’article 22 de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia de
Llucmajor, així com els articles 29.2 de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels
animals que viuen a l’entorn humà, estableixen que es considerarà que un animal està
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abandonat, encara que vagi proveït d’identificació, si circula lliurement, sense la companyia
de cap persona.
SEGON. L’article 37 d) de l’Ordenança de tinença d’animals de companyia qualifica com a
infracció greu l’abandó no reiterat d’un animal, la qual podrà ser sancionada en virtut del
que disposa l’article 39 de l’ordenança esmentada, en concordança amb els articles 46.2 e)
i 48 de la Llei 1/1992, amb uns sanció de 300,51 a 1.502,53 €.
TERCER. En virtut de l’article 52 de la Llei1/1992, de protecció dels animals, l’òrgan
competent per la resolució de les infraccions considerades greus és el Ple de la corporació
local.
QUART. La Comissió Informativa de Medi Ambient ha emès un informe favorable dels
termes següents:
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 22 de març. Una
vegada vist el dictamen i a la vista de tot l’anterior, atès que no hi ha intervencions se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Únic. Declarar responsable la senyora RMFA de la infracció de l’article 29.2 de la
Llei 1/1992, per l’abandonament d’un ca, tipificat com a greu en funció de l’article 46.2.e
d’aquesta, per la qual cosa d’acord amb l’article 48 s’imposa una sanció de 300,51 €.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE S’ARENAL
Tot seguit es veu l’expedient per cancel·lar la inscripció de l’Associació de Veïns de s’Arenal
de Llucmajor en el Registre municipal d’entitats ciutadanes.
Antecedents de fet
1. En data 25 de juliol de 2016, es va comunicar a la Sra. ADP, en representació de
l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE S’ARENAL DE LLUCMAJOR, un termini per presentar la
documentació exigida en el Reglament de participació ciutadana (RPC) i en el RD
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2
RPC, mitjançant una notificació entregada dia 21 de novembre de 2016.
3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.
Fonaments de dret
I.
La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre municipal d’entitats ciutadanes s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC)
de l’Ajuntament de Llucmajor.
II.
Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació preceptiva, un cop exhaurit el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre municipal d’entitats ciutadanes,
amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei
14

III.

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
municipal d’entitats ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 22 de
març. Una vegada vist el dictamen en conseqüència, una vegada examinat amb detall
l’expedient, i d’acord amb la normativa aplicable, i atès que no hi ha intervencions es
sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE S’ARENAL DE LLUCMAJOR.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT SARAU I FESTA EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per a la cancel·lació de la inscripció de l’entitat Sarau i Festa
en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Antecedents de fet
1. En data 28 de juliol de 2016, es va comunicar a la Sra. CI, en representació de SA RAU I FESTA, un termini per presentar la documentació exigida en el Reglament de
participació ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2
RPC, mitjançant una notificació entregada dia 22 de novembre de 2016.
3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.
Fonaments de dret
I.
La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC)
de l’Ajuntament de Llucmajor.
II.
Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació preceptiva, un cop exhaurit el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes,
amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
III.
L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el ma teix règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
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L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 22 de
març. Una vegada vist el dictamen en conseqüència, una vegada examinat amb detall
l’expedient, i d’acord amb la normativa aplicable i atès que no hi ha intervencions, se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat SARAU I FESTA.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE L’ASOCIACIÓN DE JÓVENES DE S’ARENAL EN EL RMEC
Tot seguit es veu l’expedient per cancel·lar la inscripció de l’Asociación de Jóvenes de
s’Arenal en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Antecedents de fet
1. En data 21 de juliol de 2016, es va comunicar a la Sra. MERC, en representació de
l’ASOCIACIÓN DE JÓVENES DE S’ARENAL, un termini per presentar la documentació exigida en el Reglament de participació ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals (ROF).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst en l’article 25.2
RPC, mitjançant una notificació entregada dia 21 de novembre de 2016.
3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.
Fonaments de dret
I.
La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes s’estableix en l’article 232 i següents del ROF, i en els articles 19 a 28 del (RPC)
de l’Ajuntament de Llucmajor.
II.
Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la documentació preceptiva, un cop exhaurit el termini per esmenar deficiències, determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes,
amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
III.
L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el ma teix règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 22 de
març. Una vegada vist el dictamen en conseqüència, una vegada examinat amb detall
l’expedient, i d’acord amb la normativa aplicable, i atès que no hi ha intervencions se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat ASOCIACIÓN DE JÓVENES DE S’ARENAL.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
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DESIGNACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LLEMSA
Seguidament el secretari llegeix la proposició de Batlia referent a la designació dels òrgans
de govern de Llemsa.
L’Ajuntament Ple en sessió de dia 25 de juliol de 2015, constituït en Junta General de la
societat mercantil Llucmajor Empresa Municipal de Serveis, SAU, (LLEMSA), va nomenar
consellers i president del Consell d’Administració les persones següents:
- Vocals: Srs. Jaume Tomàs Oliver, Jaime Julián Oliver Vallés, i Bernadí Vives Cardona.
- President: el Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle de l’Ajuntament de Llucmajor, que actuarà com a president del Consell d’Administració.
Dia 17 de juliol de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Llucmajor, constituït en Junta General de
LLEMSA, acordà el següent:
“Que a tenor de l’establert en els Estatuts de LLEMSA, el secretari de l’Ajuntament i
l’interventor ho seran també de la Junta General i del Consell d’Administració; en els
moments actuals ocupats respectivament pel Sr. RMB, titular de Secretaria, i el Sr. CLH com
a interventor accidental.”

En data 25 de març de 2015 la Sra. Catalina Munar Miquel, va prendre possessió del càrrec
d’interventora d’aquesta corporació, i en data 8 de gener de 2016 el Sr. Marc Rigo
Manresa, va prendre possessió del càrrec de secretari general d’aquesta corporació,
ambdós com a funcionaris amb habilitació nacional, els quals es mantenen en els
respectius càrrecs en el dia d’avui, i han estat les persones que han realitzat les funcions
d’interventora i de secretari, respectivament, en tot el procés d’absorció i extinció de
LLEMSA.
En la sessió plenària extraordinària de dia 15 d’octubre de 2016 el Sr. Bernadí Vives
Cardona va ser elegit batle de l’Ajuntament de Llucmajor i va prendre possessió del càrrec.
Tant els òrgans de govern de LLEMSA com el Ple de l’Ajuntament han adoptat tots els
acords necessaris per dur a terme el procés d’absorció i extinció de l’entitat. No obstant
això, la notaria, per tal de poder elevar a públics els esmentats acords i poder inscriure la
cancel·lació en el Registre Mercantil, ens acaba de comunicar que és necessari actualitzar
els noms de les persones que ocupen els càrrecs directius i de control i fiscalització.
Per tant, aquest assumpte no es va poder sotmetre a la comissió informativa corresponent,
tota vegada que les mancances plantejades per la notaria no es van conèixer fins després
d’haver-se reunit les comissions informatives. Per altra banda, per tal de no dilatar en el
temps la culminació del procés d’extinció i liquidació de LLEMSA, és convenient no demorar
l’aprovació d’aquest acord al plenari ordinari del mes d’abril.
Primerament se sotmet a votació la inclusió d’aquesta proposició de Batlia dins l’ordre del
dia, la qual amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 abstencions (PP i ASI),
prospera per majoria.
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Seguidament i atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 abstencions (PP i ASI), s'adopta l’acord
següent:
Primer. Nomenar el Sr. Bernadí Vives Cardona, en la seva condició de batle de
l’Ajuntament de Llucmajor i president de la Junta General de LLEMSA, president del Consell
d’Administració de dita entitat, de forma que l’esmentat Consell d’Administració queda
integrat de la manera següent:
President: Sr. Bernadí Vives Cardona;
Vocals: Srs. Jaume Tomàs Oliver, Jaime Julián Oliver Vallés i Bernadí Vives
Cardona.
Segon. Nomenar el secretari de l’Ajuntament de Llucmajor, Sr. Marc Rigo Manresa,
secretari de la Junta General i del Consell d’Administració de LLEMSA.
Tercer. Nomenar la interventora de l’Ajuntament de Llucmajor, Sra. Catalina Munar
Miquel, interventora de la Junta General i del Consell d’Administració de LLEMSA.
Quart. Elevar el present acord a escriptura pública als efectes de la posterior
inscripció de la liquidació i extinció de LLEMSA en el Registre Mercantil de Palma, i la
posterior cancel·lació de la inscripció de dita entitat en el Registre.
PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA
Tot seguit la presidència dóna compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre dia 1
de febrer i dia 28 de febrer de 2017 (2017000307 a 2017000651).
DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016
Seguidament es dóna compte del Decret núm. 638/2017-GENINTER, de data 28/02/17,
relatiu a la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor de l’exercici
2016 i la corporació es dóna per assabentada.
DONAR COMPTE DE L’INCOMPLIMENT ANUAL DEL PLA DE SANEJAMENT
Tot seguit es dóna compte de l’incompliment anual del Pla de sanejament i remissió de
l’informe a l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals, i la
corporació es dóna per assabentada.
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 dóna compte al Ple de l’Ajuntament de les resolucions adoptades per al reconeixement
de diverses obligacions a les quals el Departament d’Intervenció ha formulat objeccions.
Aquestes resolucions són les següents:
Resolució
0608/2017

Data
24/2/17

Nòmina mes de febrer 2017

Concepte

0704/2017

06/03/17

Factures material d’oficina de distints departaments

0706/2017

06/03/17

Factura lloguer 2 locals c/ Fira, gener 2017

MOCIÓ SOBRE EL REFINANÇAMENT D’UN PRÉSTEC DE LA SOCIETAT
COOPERATIVA COL·LEGI SON VERÍ NOU
Fora de l’ordre del dia es veu la moció relativa a la sol·licitud presentada per la Societat
Cooperativa Col·legi Son Verí Nou per tal d’obtenir la conformitat per part de l’Ajuntament
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a la subscripció d’un crèdit amb BMN sobre la concessió administrativa que en el seu dia
els va concedir l’Ajuntament per construir i explotar un centre d’ensenyament sobre un
solar de titularitat municipal. Es tracta de la renegociació dels crèdits hipotecaris ja
existents i, en definitiva, d’una operació de refinançament amb un nou crèdit hipotecari
que suposarà la cancel·lació de tots els anteriors. El batle fa una breu exposició de
l’assumpte i es veu la proposta.
Antecedents de fet
A. L’Ajuntament de Llucmajor, en sessió plenària de data 26.06.2002, aprovà el “Pliego de condiciones que hubiere de regir para la concesión administrativa de un solar
de la Urbanización Son Verí para la construcción y explotación de un centro de enseñanza.” Es tractava del solar del c/ del Ficus, núm. 2, de la urbanització Son Verí
Nou, amb una superfície de 10.232 m 2, i referència cadastral
7815702DD7771N0001LS, propietat de l’Ajuntament.
B. Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 26/09/2002, es va adjudicar a la “Cooperativa de Trabajo Asociado Balear Son Verí Nou” la concessió administrativa de l’es mentat solar per a la construcció i explotació d’un centre d’ensenyament, per a un
període de 50 anys. Per tant, tot i que el nom social de l’entitat ha canviat, cal entendre que es tracta de la mateixa persona jurídica.
C. L’Ajuntament Ple en sessió de dia 30/06/2004 va autoritzar la constitució d’un crèdit hipotecari sobre l’esmentada concessió administrativa, amb l’especificació que
l’eventual execució hipotecària només podria abastar la concessió administrativa,
però no els terrenys sobre els quals es va atorgar, ja que són de titularitat municipal.
D. Per acord plenari de data 26/10/2011 es va autoritzar la concertació d’un nou crèdit
hipotecari sobre la concessió, per tal de refinançar el deute que la concessionària
tenia amb la Caixa de Balears “Sa Nostra”.
E. I per acord plenari de data 30/04/2014 es va concedir una nova autorització per a
la concertació d’una nova operació hipotecària per refinançar els deutes de la con cessionària.
F. El secretari de la corporació en data 28/03/2017 ha emès informe favorable a la
present sol·licitud.
Fonaments de dret
I. La normativa aplicable en el moment d’adjudicar la concessió demanial sobre
l’esmentat solar (07/10/2002) venia constituïda bàsicament pels articles 126 a 128
del Decret 1.022/1964, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text articulat de la Llei de
bases del patrimoni de l’Estat, i especialment pel RD 1.372/1986, de 13 de juny, pel
que s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals (RBEL).
II. En particular, l’art. 78 RBEL subjecta a concessió administrativa l’ús privatiu dels
béns de domini públic, i assenyala que s’atorgaran després de la licitació prèvia, i
d’acord amb la mateixa normativa del RBEL i amb la normativa reguladora de la
contractació de les corporacions locals. En aquest sentit, el RD Legislatiu 2/2000,
de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques (vigent en el moment de l’adjudicació), en el seu article
114 estableix que els drets i les obligacions que dimanen del contracte podran ser
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cedits a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no
hagin estat raó determinant de l’adjudicació, i es requereix, entre d’altres requisits,
que l’òrgan de contractació autoritzi expressament i amb caràcter previ la cessió.
És evident que la constitució d’un dret hipotecari sobre la concessió demanial
equival a una cessió de drets sobre ella a un tercer en l’eventual supòsit que
s’acabés executant la hipoteca.
III. Per la seva banda, la vigent Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
administracions públiques, tot i que no estava vigent en el moment de l’adjudicació,
ja preveu específicament la possibilitat de constituir el dret d’hipoteca sobre una
concessió demanial (art. 98.2), tot i que exigeix també l’autorització de l’autoritat
competent per atorgar la concessió.
La present sol·licitud es va presentar a l’Ajuntament dia 21 de març, però Secretaria no va
tenir coneixement del seu contingut fins dia 23, i el secretari no ha pogut emetre el
corresponent informe fins dia 28 d’aquest mes, de manera que no es va poder sotmetre
l’assumpte a comissió informativa, ni incloure’l en l’ordre del dia del ple.
Per altra banda, des de l’entitat sol·licitant han demanat la màxima celeritat per tramitar la
petició, ja que, per un procés de fusió de l’entitat bancària concedent del crèdit, necessiten
disposar de l’autorització municipal abans de dia 31 de març o, en cas contrari, els obligarà
a fer una segona escriptura de constitució del préstec hipotecari.
Primerament se sotmet a votació la urgència de la moció, la qual amb 20 vots a favor
(PSOE, MÉS, PI, PP i ASI) i 1 abstenció (SSPLL), prospera per majoria.
Seguidament i atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
amb 20 vots a favor (PSOE, MÉS, PI, PP i ASI) i 1 abstenció (SSPLL) per majoria s’adopta
l’acord següent:
Primer. Autoritzar la Societat Cooperativa Col·legi Son Verí Nou, amb CIF
F82804733, titular de la concessió demanial per a la construcció i explotació d’un centre
d’ensenyament sobre el solar de titularitat municipal ubicat al carrer del Ficus, núm. 2, de
Son Verí Nou, per concertar una operació de crèdit hipotecari amb el BMN per refinançar el
seu deute i cancel·lar tots els préstecs hipotecaris anteriors.
Segon. Determinar que l’autorització es refereix específicament a la concertació del
préstec hipotecari sobre la concessió demanial, de tal manera que en cap cas no pot anar
referida al solar, el qual és de titularitat municipal.
Tercer. Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant als efectes pertinents.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes, el Sr. Jaume diu que hi ha hagut una sèrie de queixes
dels veïns de la zona de s’Arenal per problemes circulatoris a causa del torneig de vela
Reina Sofia que hi ha aquests dies. És un esdeveniment al qual s’ha de donar suport per la
importància i prestigi que suposa per al municipi, però pensa que s’hauria de mirar més
pels ciutadans, a pesar que saben que és complicat.
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El Sr. Estarellas contesta al Sr. Jaume que s’hauria de veure d’on vénen les queixes, ja que
ells han rebut moltes felicitacions de veïnats. Es va parlar amb Prefectura de Policia, des
d’on es va controlar durant un dia i es van adonar del bon resultat i que amb els
aparcaments creats per a l’ús dels regatistes, i també utilitzats pels ciutadans, per primera
vegada s’ha aconseguit evitar l’aparcament damunt la platja. Creu que les noves mesures
han anat molt bé i per a l’any que ve es preveu que només hi hagi una via de sortida. De
totes maneres ja se sap que quan es posa una nova mesura sempre hi ha gent a favor i
detractors.
El Sr. Martín demana com està el tema de les piscines municipals, ja que la concessió
acaba el dia 31 d’aquest mes. Demana també si s’ha fet un estudi sobre les tarifes, ja que
els preus estan bastant elevats en comparació amb altres ajuntaments. En el ple anterior
va fer una sèrie de preguntes derivades de l’Associació de Veïns d’Amics de s’Arenal, sobre
la devolució amb caràcter retroactiu des del 2015 del 50 % de bonificació de l’IBI per a
famílies nombroses amb dos fills, un d’ells amb discapacitat, i l’altre sobre les beques de
llibres pendents del curs 2015-2016, i li van dir que el regidor d’Hisenda els faria arribar la
informació. S’interessa per una proposta de resolució aprovada en el Ple de desembre del
2015 sobre transparència, i també per una altra aprovada en el Ple de novembre del 2016
sobre la presència d’amiant en llocs públics i privats. Per acabar, demana com estan les
actuacions sobre una proposta de resolució aprovada en el Ple de setembre del 2016
referent a la transparència de comptes.
El batle respon que aquesta setmana s’han firmat uns quants contractes i tots són públics i
a tots hi ha tres o més pressupostos, llevat de casos concrets on, per diversos motius,
només es presenta una empresa. Recorda al Sr. Martín que com a regidor pot demanar
assistir a les meses de contractació i així en veurà el funcionament. Referent a la proposta
de l’amiant, l’equip de govern no es va comprometre a fer el que el seu partit demanava,
ja que tècnicament és impossible fer un informe de l’amiant que hi ha dins tot el terme
municipal, que és el més gran de Balears en extensió. Respecte a les sol·licituds que feren
l’Associació de Veïns d’Amics de s’Arenal, l’equip de govern es va reunir amb ells fa dues
setmanes per xerrar dels punts que demanaven, i va quedar aclarit. Quant al tema de les
beques dels llibres, no és competència municipal, però aquest Ajuntament sí que les vol
donar i per aquest motiu es va reservar una partida de 20.000 €. Per això primer es va
demanar permís a la Conselleria, que el va concedir, i després es va demanar permís al
Ministeri d’Hisenda, que el va denegar perquè no es complia amb el període mitjà de
pagament. I una vegada complit, es va tornar demanar i es va denegar per la ràtio
d’endeutament. Ara, una vegada abaixat el ràtio, es tornarà demanar i s’haurà d’esperar si
definitivament es concedeix l’autorització.
El Sr. Miquel Àngel Serra, referent al portal de transparència, dóna la raó al Sr. Martín i
explica que en aquestes altures de mandat la seva intenció era que estigués molt més
avançat, però a causa d’altres prioritats i a la falta de personal, la situació és la que és. Fa
uns dies ha començat a fer feina una persona qualificada, que estarà a l’Ajuntament 9
mesos, i confia poder avançar notablement. A pesar de tot, el nostre és un ajuntament
transparent, amb una pàgina web on es pot trobar moltíssima informació i on hi ha totes
les actes plenàries aprovades, cosa que no hi havia hagut mai, i la seva intenció és seguir
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en aquesta línia. Confia que a final d’any estigui complet i amb la màxima informació
possible, però demana una mica de paciència.
El Sr. Jaume Oliver dóna la raó al Sr. Martín en el tema de les piscines, i diu que la intenció
d’aquest equip de govern era canviar al model de les piscines municipals per un altre de
més social i més sostenible i que, a més, no fos tan costós per a les arques municipals. Els
tècnics hi fan feina i el nou plec està pràcticament acabat i a punt de posar-se a exposició
pública. S’ha arribat a un acord amb l’empresa, que es formalitzarà abans de dia 31 per
prorrogar la concessió actual un termini màxim de 6 mesos o fins que s’hagi adjudicat el
nou contracte, de manera que els ciutadans no se sentiran perjudicats pel tancament de
les piscines.
El Sr. Guillermo Roig fa un prec en nom dels veïns afectats perquè s’asfalti un tram d’uns
300 m del camí de Son Conill. Demana també si els llocs de feina destinats a conserge dels
distints edificis municipals estan destinats a persones amb alguna discapacitat. També
comenta que a aquesta Plenària es va dur la petició de compatibilitat de l’anterior cap de la
Policia Local per poder impartir classes a la universitat, i ara hi ha una funcionària que, a
més de la seva feina en aquesta Casa, també fa classes, i demana per què en aquests
casos no s’ha dut a Ple. S’interessa també per una instància de data 8 de juny del 2016
que encara no s’ha contestat, i comenta també que l’entrada a les actuals oficines del
Jutjat de Pau no és accessible per a discapacitats i creu que s’hauria de cercar una solució.
Comenta també que la Conselleria d’Esports ha fet arribar un escrit a tots els clubs de
futbol d’aquest municipi perquè no es desenganxin les porteries, ja que és un perill per als
al·lots que juguen per la zona, i demana que se li recordi en concret al club que ho fa, i en
aquest sentit es queixa del descontrol que hi ha tant al camp de futbol de Llucmajor com
al de s’Arenal. També demana al regidor d’Hisenda en què s’han gastat els 150.000 € de la
partida destinada a participació ciutadana d’Urbanitzacions, s’Arenal i Llucmajor. Finalment,
recorda que va demanar que posessin una altra persona a Intervenció, atesa la feina
endarrerida que hi ha, i acaba demanat si hi ha novetats sobre el nou PAC de Llucmajor.
El batle contesta que l’asfaltat del camí de Son Conill es durà a terme en poder. Explica
que, a pesar de la dificultat de tenir una gran quantitat de quilòmetres de camins per la
gran extensió del terme, s’hi han afegit els 37 dies de pluja que hi ha hagut en els mesos
de novembre i desembre, cosa que malmena molt el paviment, però s’hi està fent feina i
en pren nota. Respecte als conserges, la designació es fa considerant les necessitats que
requereixen les tasques a realitzar, ja que hi ha llocs on es necessita poder conduir per
poder portar documentació a distints organismes, i altres llocs que basta que estiguin
darrere una taula, i en aquests casos s’intenta que sigui una persona amb alguna
discapacitat perquè es pugui sentir útil i valorada. Quant a la compatibilitat de la feina
d’una funcionària de la Casa amb la docència, no en té constància, però no té cap
inconvenient a parlar del tema i aclarir-ne els detalls. Referent a les instàncies presentades
als distints departaments, s’intenta contestar-les al més aviat possible, però n’hi ha moltes
i potser en alguna ocasió es fa amb retard, però s’intentarà solucionar. Pel que fa a
l’accessibilitat al Jutjat de Pau, és cert que la del carrer de Sant Francesc no compleix la
normativa sobre barreres, però hi ha l’entrada del carrer de Fra Joan Garau que sí que ho
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fa. Ja li agradaria que la del carrer de Sant Francesc també estigués adaptada, però la
configuració del portal, la voravia i el carrer ho fan inviable.
En aquest moments s’absenta de la sessió per un termini d’un minut el Sr. Joan Barros.
El batle continua dient que en el tema de les porteries del camp de futbol la seva obligació
és avisar a tots els clubs de futbol, i que després són els dirigents i entrenadors dels
distints clubs els que s’han de fer responsables dels seus actes, encara que el regidor
d’Esports hi estigui al damunt. Respecte als expedients endarrerits, creu que n’hi havia un,
però s’ha contestat dins el termini establert. De totes maneres si el Sr. Roig en coneix
algun altre, li demana que li facin arribar per poder respondre-li.
El regidor d’Hisenda, Sr. Oliver, sobre el tema dels 50.000 € de la partida de participació
ciutadana a urbanitzacions, convida el Sr. Roig a assistir a alguna reunió que es fa per
tractar aquest tema i veurà la quantitat de coses que es demanen. Per altra banda, la
partida destinada a urbanitzacions s’ha complit al 100 % en tot el que van demanar. Quant
al Departament d’Intervenció, hi ha molta feina a fer, el personal fa moltes hores i fa una
feina exemplar, com tots els altres departaments. És conscient que s’han de reforçar la
majoria de les àrees, i d’ençà que hi ha aquest equip de govern, ja es va començar a fer
aquesta tasca, però el que no permet al Sr. Roig és que digui que en el departament
d’Intervenció hi ha un caramull d’expedients pendents, perquè no és veritat.
El regidor d’Urbanisme, Sr. Tomàs, referent al PAC diu que en el seu moment ja va explicar
que tenien una ubicació que podria anar bé i seria factible amb un pla parcial, però dins
aquests darrers mesos el Consell de Mallorca ha considerat que s’hauria de fer una revisió
del Pla general, cosa que implica, a més d’una gran inversió i molta feina, uns terminis de
5 o 6 anys, per la qual cosa s’han cercat alternatives. S’ha pogut contactar amb l’advocat
del propietari d’un dels terrenys interessants, i la setmana que ve hi tindran una reunió. A
mesura que hi hagi avanços anirà informant.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Tot seguit es dóna inici al torn de participació ciutadana. El batle explica que aquest punt
es per donar veu als ciutadans perquè puguin expressar les seves inquietuds.
Comença el torn amb l’exposició de la Sra. NG, com a portaveu de Ciudadanos-Partido
de la Ciudadania, que agraeix l’oportunitat d’intervenir en aquest plenari i diu que el
tema que volen tractar és la problemàtica que hi ha a s’Arenal a la temporada d’estiu.
Seguidament llegeix una sèrie de titulars que sortiren a la premsa escrita del que va passar
l’estiu passat (“un jove es precipita per un penya-segat a Llucmajor durant la celebració
d'un macrobotellón”, “es cremen una desena d'ombrel·les de la platja de s’Arenal”, etc.), i
diu que no ha estat gaire difícil trobar aquestes notícies. Si parlen amb els veïns els poden
contar més casos de violència, festes a la platja i renou a la nit, i per aquests motius estan
molt enfadats. Després tot això surt per les xarxes socials i fins i tot a la premsa
internacional, fet que dóna una molt mala imatge del nostre municipi, que creuen que no
interessa a ningú. El model de turisme que ve a s’Arenal no dóna cap benefici, sinó tot el
contrari, i creu que s’hauria de cercar una solució perquè tots els veïns de s’Arenal puguin
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viure millor i que a tots els altres veïns de les altres urbanitzacions del municipi els resulti
atractiu anar a la platja de s’Arenal, i que els turistes que vénguin s’ho passin bé, però
respectant el municipi que els obre les portes per poder gaudir de les seves vacances. Per
tot això, Ciudadanos - Partido de la Ciudadania en Llucmajor considera que les
administracions públiques han de posar el mitjans perquè no es torni a repetir el que va
succeir l’any passat. És una tasca complicada, i si des de la seva humil posició els poden
ajudar en res, estan disposats a fer-ho, però s’ha de fer immeditament. Per aquests motius
demana quines són les accions que fan comptes emprendre per millorar aquesta situació i
quins mitjans té l’Ajuntament perquè aquestes accions es duguin a terme i que aquest
estiu no es repeteixi el mateix que a l’estiu passat.
En aquests moments s’absenta de la sessió per un termini d’un minut el Sr. Jaume J.
Oliver.
El batle agraeix la intervenció de la Sra. NG i recorda que en els plenaris d’aquest
Ajuntament poden intervenir-hi quan vulguin els ciutadans, ja que a l’inici d’aquest mandat
l’equip de govern va decidir que la ciutadania pogués exposar la seva opinió i fer les
proposicions pertinents, per així poder ajudar-los en les diverses tasques municipals.
Respecte al tema que es tracta avui sobre s’Arenal, sempre ha preocupat molt al consistori
llucmajorer i creu que el turisme que tenim a s’Arenal de moment és el que hi ha, però
confia que amb l’esforç que fan conjuntament els hotelers, les forces de seguretat i
l’Ajuntament, a poc a poc es pugui millorar la situació. No serà d’un any per l’altre, ja que
és una situació que ja ve d’enrere i és complicada. Enguany serà difícil que no torni a
passar el mateix que cada any, ja que els turistes vénen per passar-ho bé i alguns fins i tot
es boten les normes, però l’esperança que té és que hi ha hotels de prestigi i qualitat que
segueixen apostant per les nostres platges, i confia que per aquests motius vendrà un altre
tipus de turisme. S’ha d’intentar que els veïns de s’Arenal puguin conviure com a residents
amb el turisme, cosa que no és fàcil, però aquest és l’objectiu.
El regidor de la Policia Local, Sr. Estarellas, primerament vol agrair a Ciudadanos Llucmajor la seva participació en aquest plenari i a més amb una pregunta i un interès que
creuen que és bastant important. La qüestió seria tractar de combinar el dret que té el
resident per poder viure tranquil·lament i el dret que té el turista que ens visita per poder
gaudir d’unes bones vacances. També vol destacar el treball que fa la Policia Local en
aquest aspecte, ja que fins ara ho han fet tots sols, però a partir d’enguany serà distint
perquè ja tindran la col·laboració de la Guàrdia Civil gràcies a un acord a què han arribat
amb una sèrie de reunions. Va poder comprovar de primera mà un vespre de guàrdia amb
la policia i és molt complicat. Fins ara han fet falta eines legals, com pot esser una
ordenança cívica, però ja s’està finalitzant un nou projecte o esborrany, i aviat es podrà
dur a plenària i, si tot va bé, enguany la nostra policia tindrà una ordenança per poder
castigar i sancionar, sobretot els casos més conflictius i els mals comportaments cívics.
Varen tenir una reunió amb la Guàrdia Civil i amb el seu nou capità, per les mesures a
prendre per a aquest estiu i les conclusions són positives, però això no servirà perquè tot
es pugui solucionar de cop, però si a poc a poc es van aconseguint millores, creu que es
poden donar per satisfets.
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Seguidament es dóna el torn de participació ciutadana al Sr. EC en representació de
Llibertat Llucmajor, el qual comença la intervenció dient que ve en representació de
nombrosos veïns de Llucmajor i que el primer que vol demanar és que aquest consistori
deixi de fer propaganda amb la paraula participació ciutadana, ja que simplement és un
eslògan polític, perquè no té cap sentit que puguin intervenir al final de la sessió, quan
totes les decisions debatudes en el ple ja han estat votades i decidides. Diu que a aquest
equip de govern pareix que li interessa més sortir per la premsa que l’opinió dels ciutadans
i que avui s’han aprovat els pressuposts del 2017 i amb bastant de retard. Però el que no
diuen als veïns és que avui s’han negat a votar per la realitat econòmica, la justícia social i
el benestar de tot el poble, fent referència a les 6 esmenes que varen presentar als
pressuposts del 2017, les quals han estat desestimades. Diu que el regidor de
Comunicació, el Sr. Serra, els va comunicar tant la celebració d’aquest plenari com la
desestimació de les esmenes a través de les xarxes socials i no de manera oficial, i això diu
molt poc a favor d’aquest consistori. Afirma que la desestimació és a causa de la
incompatibilitat amb la Llei reguladora de les entitats locals. El Sr. EC diu que això és fals i
que els pressuposts són irreals i no es podran complir, que pel camí que duen tornarem a
la senda d’endeutament que hi havia en el passat.
El batle interromp el Sr. EC per dir-li que si tant coneix les normatives, hauria de saber que
la participació ciutadana al ple té un temps de 3 minuts per exposar els casos, quan ja en
du quasi 5, i li demana que vagi acabant.
En aquets moments s’absenta de la sessió la Sra. Francisca Almagro per un termini de tres
minuts.
El Sr. EC continua dient entre altres coses troben que el 59 % del pressupost destinat a
turisme és insuficient, i que vol llegir una carta en nom d’una sèrie de veïns sobre Llemsa,
on afirmen que els agradaria saber per què s’han creat 6 llocs de capatassos, que
casualment han estat per a 6 peons tots pertanyents als sindicats, i amb quins criteris
s’han basat per donar aquestes places.
El batle contesta a la intervenció del Sr. EC i diu que d’entrada ja ha començat emprant un
to de falta de respecte a aquesta Casa. Diu que participació ciutadana no és això, que es
nota que no s’ha llegit el reglament i que va equivocat en tots els aspectes, referent als 6
llocs de capatassos. S’han creat perquè no n’hi havia cap i eren necessaris, i explica que el
que s’ha fet és delegar una tasca a un personal que, en gran nombre, ja feia aquesta
feina, i d’aquí a 5 mesos es traurà aquesta plaça a concurs i podran presentar-se tots els
empleats que vulguin. Respecte al tema del turisme, diu que feia molts d’anys que no s’hi
dedicava tant com ara i que no només és el 59 % del pressupost, també hi ha les
despeses de la recollida dels fems, la neteja dels carrers i els dispositius de la policia, que
tot això augmenta en temporada d’estiu. Referent a les esmenes que han presentat, diu
que s’haurien d’informar bé, ja que són il·legals. Explica que en aquesta sala els qui
debaten i voten els temes a tractar són els partits que tenen representació ciutadana, però
el punt de participació ciutadana és perquè es puguin dur propostes o tractar temes que
siguin d’interès per a la ciutadania. Per acabar dóna les gràcies a Ciudadanos i Llibertat
Llucmajor i els convida a tornar a participar en voler.
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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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