ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 09/2019
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 29 de maig de 2019
Horari: de les 17 a les 17.15 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Gregorio Estarellas Mas, batle president
 Jaume J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés, Bartomeu Tugores Vicens i Francisca
Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel, Maria Barceló Calviño i Lluís Segura
Seguí, per MÉS per Mallorca – APIB
 Bernadí Vives Cardona i Maria Antònia Gil Clar, pel PI – Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Antoni Campos Cànaves, Cristina Calafat
Ferretjans, Joan Barros Oliver, Eric Jareño Cifuentes i M. Francisca Lascolas
Rosselló, pel Partit Popular
 Juan Ramón Martín Cañas, per Sí Es Pot Llucmajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
La Sra. Sandra Villamarín Rodríguez (PP) s’incorpora a la sessió una vegada començada.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors,
realitzades els dies 24 d’abril (ordinària) i 29 d’abril (extraordinària) de 2019, i atès que no
s’hi fa cap objecció s’aproven per assentiment.
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 1 i 30 d’abril de 2019 (de 2019001042 a 2019001400).
DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER
Tot seguit es dona compte del Pla anual de control financer d’Intervenció de l’Ajuntament de
Llucmajor 2018-2019 i la corporació es dona per assabentada.
RESOLUCIONS ADOPTADES PEL BATLE CONTRÀRIES A OBJECCIONS
Seguidament es dona compte de les resolucions adoptades pel batle contràries a les
objeccions efectuades el mes d’abril.
INFORME INTERVENCIÓ
(Control financer permanent)

LEGISLACIÓ APLICABLE
Reial decret legislatiu 2/2004, 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals (TRLRHL).
FONAMENTS DE DRET
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L’article 218.1 del TRLRHL disposa que l’òrgan interventor elevarà un informe al Ple de totes
les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions
efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria
d’ingressos. L’esmentat informe atendrà únicament aspectes i comeses pròpies de l’exercici
de la funció fiscalitzadora, sense incloure-hi qüestions d’oportunitat o conveniència de les
actuacions que fiscalitzi.
D’acord amb la normativa esmentada, s’adjunta la relació de resolucions en les quals el
batle ha aixecat objeccions:

DATA

22/03/19

EXPEDIENT

DECRET AIXECAMENT
OBJECCIÓ

CONCEPTE

2019-953

NÒMINA FUNCIONARIS MARÇ
2019

2019-951

NÒMINA PER.LABORAL MARÇ
2019

IMPORT

869.118,98€

2019/1950C

29/04/19

2019/3007L

2019-1366

CONTRACTE DE SERVEIS

2.407,79 €

29/04/19

2019/3066D

2019-1375

CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENTS

721,85 €

29/04/19

2019/2986K

2019-1371

CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENTS

12.224,15 €

29/04/19

2019/2992G

2019-1374

CONTRACTE DE SERVEIS

8.249,84 €

2019-1340

NÒMINA FUNCIONARIS ABRIL
2019

2019-1339

NÒMINA PER.LABORAL ABRIL
2019

26/04/2019

2019/2941E

993.220,72 €

TOTAL

1.885.943,33€

Seguidament la corporació es dona per assabentada.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que, sent avui el darrer
plenari ordinari que se celebra en el qual tenen veu i que fa 24 anys que està a la Casa, se li
fa estrany, ja que han estat 24 anys de moltes coses que li han passat a la vida i de servici a
aquest municipi. Són els millors que pugui haver passat una persona, per tant els trobarà a
faltar. Desitja molta sort a tota la Corporació nova que ha entrat, i afirma que més
democràtica que aquesta en coneix poques. També desitja molta sort al seu grup, el qual li
ha donat l’oportunitat de poder estar aquests anys aquí, i molt d’èxit als nous candidats, que
sap que ho faran molt bé. A tots els seus companys, que al llarg d’aquests 24 anys han estat
al seu costat, els demana disculpes si en algun moment els ha pogut ofendre. S’enduu molts
d’amics i els principals són els ciutadans d’aquest municipi. Diu que és veritat que ha tingut
moment difícils, però també s’ho ha passat molt bé. I ja per acabar afegeix que en tot
moment es posa a disposició d’aquest consistori pel que faci falta.

La Sra. Antònia Suñer (PP) diu que també es vol acomiadar. Fa 24 anys que està en
aquesta Casa. Va començar de molt tendra i en tot aquest temps ha anat aprenent. Vol
agrair l’oportunitat que se li ha donat per poder estar aquí tants d’anys, primer de tot al seu
partit. Ha crescut aquí com a política i com a persona, ha nascut a Llucmajor i estima aquest
municipi com molts dels presents i farà que el seu fill senti el mateix que ella. També vol
donar les gràcies a tot el personal d’aquesta Casa, i sobretot als llucmajorers i llucmajoreres.
Diu que segur que ha pogut ofendre gent en segons quines actuacions durant aquests anys,
però ho ha fet sempre defensant allò que creia que era just. S’ha sentit moltes vegades
estimada i per tant això és el millor per ella. És el record que s’enduu, i seguirà sent la
mateixa i disposada a ajudar en el que la necessitin.
El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) diu que ja que els han donat l’oportunitat d’acomiadar-se en
aquest darrer ple ordinari, així ho fan. Hi ha membres d’aquesta corporació que no
continuaran en la pròxima legislatura, als quals dona les gràcies per la seva col·laboració,
tant als de l’equip de govern com als de l’oposició, ja que han estat 8 anys que per a segons
quines coses han passat molt aviat i per a altres no tant, i han tingut molt bona relació en
l’àmbit personal. Gràcies a tots.
El Sr. Bernadí Vives (PI) diu que les paraules que han expressat els companys que han
intervingut són els sentiments generals de tots, sentiments bons i a vegades no tant. També
diu que en aquests anys ha fet bons amics, tant amb els membres de l’equip de govern com
amb els de l’oposició. De fet té un sentiment d’amistat i si algun dia es necessiten sap que
es trobaran. Per altra banda, el personal de la Casa en línies generals és fantàstic i l’objectiu
principal que tenen tots els que són avui aquí és fer les coses en benefici del municipi.
Gràcies a tots.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que està un mica trist, ja que quan va entrar en aquesta
Casa, on Joan C. Jaume era batle, tingueren aferrades i desavinences, un poc de tot, però
que segueixen sent el mateixos i que l’amistat que han tingut sempre continuarà. Sap que
sempre el trobarà, ja que la política és un món on estan de passada. També s’acomiada dels
que no hi seran la pròxima legislatura, i diu que si alguna vegada els ha pogut ofendre, els
demana disculpes. I per acabar vol afegir, com ha dit el Sr. Vives, que s’han d’unir tots per al
bé del poble.
A continuació, i per tancar la sessió, el batle en primer lloc vol felicitar els que han fet feina
amb ell a l’equip de govern durant aquests 4 anys. Per desgràcia hi haurà algú que ja no els
podrà acompanyar i que és una llàstima perdre’l com a company de feina. Ara que acaba
aquesta legislatura pot dir que no ha estat fàcil la feina amb els tres partits, però s’ha
debatut, s’ha arribat a acords i creu que aquests acords han estat en benefici del municipi.
Per altra banda, opina que tots els regidors han creat escola i que molta gent li ha dit que el
municipi de Llucmajor ha donat una imatge de pau i seny, de lleialtat institucional i de
responsabilitat. Per tant vol donar l’enhorabona als 20 regidors, que han estat imatge a molts
de pobles per la sensatesa, i això no tothom ho sap fer. Espera que els propers 4 anys,
passi el que passi, es pugui seguir tenint aquest ambient de lleialtat, seny i responsabilitat.
Per acabar explica que quan el varen nomenar batle va dir que el seu equip de govern han
estat 11 amics i ara se’n va dient que en aquest Ajuntament han estat 21 amics. Gràcies a
tots i enhorabona. També ho diu pels funcionaris de la Casa, ja que sense ells l’Ajuntament
no funciona i són grans professionals.
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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

