ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 11/2016
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 29 de juny de 2016
Horari: de 19.00 a 19.51 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Jaume Tomàs Oliver, batle president
 Gregorio Estarellas Mas, Jaime J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés, Bartolomé
Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet i Maria Barceló Calviño, per MÉS
per Mallorca - APIB
 Bernardino Vives Cardona i Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Cristina Calafat Ferretjans, Antonio
Campos Cànaves, 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
 Matías Veny Orell, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen dels esborranys de les actes de les sessions anteriors,
realitzades el dia 25 de maig de 2016, amb caràcter ordinari, i el dia 30 de maig de 2016,
amb caràcter extraordinari, i atès que no s’hi fa cap objecció, s’aproven per assentiment de
tots els presents.
PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA
La presidència dóna compte de les resolucions de la Batlia del dia 16 de maig al dia 17 de
juny (del núm. 2016001123 al 2016001441). La Corporació en resta assabentada.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) fa menció del Decret 1237/2016, i diu que no li sembla bé que
paguin 3.600 € de productivitat a un funcionari, i encara que el batle digués que
l’Ajuntament hi va guanyar doblers ho dubta, i segueix mantenint que si un funcionari fa
bé la seva feina no hi ha motiu per pagar-li tant de doblers.
El batle diu que referent al que va dir que l’Ajuntament hi guanyava doblers es va
expressar malament. Ell volia dir que si haguessin hagut de donar el servei a fora hagués
costat més, i en aquest cas és el mateix, una funcionària que està fent la seva feina i a
més la d’una companya que està de baixa. No dubta que tots els funcionaris fan bé la seva
feina i per això tenen el seu sou, però hi ha casos puntuals com aquest que troba que sí
s’ha de donar aquest plus.
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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 2015.
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 2016, i atès que no hi ha intervencions quant al
fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació i per unanimitat s’aproven les factures
extrajudicials d’acord amb el detall següent:
TERCER
JMT
MEVL

N. FRA. DATA FRA. DESCRIPCIÓ
IMPORT TOTAL
LL-01/2015 03/05/2016 CURS FORMACIÓ POLICIA “REFORMA LLEI SEGURE
78,67 €
19 03/05/2016 CURS FORMACIÓ POLICIA “REFORMA LLEI SEGURE
81,45 €
TOTAL GENERAL EUROS
160,12 €

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
1164/2016

Data
19/05/16

Concepte
Factura de realització projecte amb famílies usuàries

1166/2016

19/05/16

Factures tasques de neteja de brossa i deixalles març i abril

1167/2016

19/05/16

Factures subministrament material d’oficina

1168/2016

19/05/16

Factura coordinació projecte sociolaboral quefer

1171/2016

19/05/16

Factura empresa municipal de transports urbans de Palma

1173/2016

19/05/16

Factures de servei socioeducatiu, educador de carrer març i abril

1175/2016

19/05/16

Factura serveis prevenció abril

1176/2016

19/05/16

Factures lloguer carrer Constitució, 32 d’abril i maig

1177/2016

19/05/16

Factures lloguer carrer Constitució, 34 d’abril i maig

1178/2016

19/05/16

Factura assegurança responsabilitat civil

1179/2016

19/05/16

Factura lloguer locals carrer Fira, maig

1180/2016

19/05/16

Factures Endesa de carrer Terral, 27 i 29

1189/2016

20/05/16

Factura de productes alimentaris per a la Residència

1191/2016

20/05/16

Factures de productes alimentaris per a la Residència

1194/2016

20/05/16

Factures de productes alimentaris per a la Residència

1196/2016

20/05/16

Factura de productes alimentaris per a la Residència

1197/2016

20/05/16

Factures de productes alimentaris per a la Residència
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1198/2016

20/05/16

Factura de productes alimentaris per a la Residència

1199/2016

20/05/16

Factura de productes alimentaris per a la Residència

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ECOVIDRIO
Tot seguit es veu la Proposta d’acord de Ple d’adhesió a les condicions econòmiques i la
resta de condicions previstes al Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i
Ecovidrio.
Atès l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local,
i l’article 29.2.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, segons el qual la recollida de residus sòlids urbans és competència dels
municipis de Mallorca.
Atès que la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic del
Govern de les Illes Balears va renovar l’autorització com a entitat gestora del Sistema
Integrat de Gestió d’Envasos de Vidre a la Sociedad Ecológica para el Reciclado de Envases
de Vidrio (Ecovidrio) el 16 de juny de 2015, concedida per 5 anys, és a dir, vigent fins al
16 de juny de 2020.
Atès que el 8 febrer de 2011 es va signar un conveni marc entre la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i Ecovidrio, i que segons l'estipulació cinquena s'entén prorrogada la
vigència d'aquest Conveni Marc.
Atès que el 29 de novembre de 2012 es va signar un conveni de col·laboració entre el
Consell de Mallorca i Ecovidrio, el qual ha quedat renovat automàticament d'acord amb la
clàusula sisena, pendent de la tramitació i signatura d'un nou conveni marc i un nou
conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio.
Atès que el punt 11è de l’annex I d’aquest Conveni expressa la possibilitat que les entitats
locals de l’illa de Mallorca que no tenguin encomanada la gestió de la recollida selectiva de
la fracció vidre i envasos de vidre al Consell de Mallorca puguin adherir-se a les condicions
econòmiques i a la resta de condicions previstes al present Conveni mitjançant un acord de
ple de la corporació municipal i la notificació a tal efecte al Sistema Integrat de Gestió.
Atès que en data 30 de maig de 2016 ha finalitzat el conveni de col·laboració entre aquest
Ajuntament i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les fraccions
de paper-cartró, vidre i envasos lleugers.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Urbanisme de 22 de juny, i una
vegada vist el dictamen, s’obre el torn d’intervencions amb el Sr. Miquel Àngel Serra
(MÉS), que diu que des de l’1 de juny la recollida selectiva d’envasos lleugers, paper,
cartró i vidre passa a esser gestionada per l’Ajuntament, i per això es proposa adherir-se al
conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio referent a les condicions
econòmiques, perquè a partir d’ara Ecovidrio facturarà a l’Ajuntament la recollida del
material dels contenidors municipals.
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El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que en el Plenari dels pressuposts ja va comentar que el
Consell de Mallorca estava deixant serveis que prestava a l’Ajuntament i que són serveis
que pertoquen al mateix Ajuntament i no hi ha res a dir, però en aquest cas en concret
considera que a meitat d’any deixar-nos fora servei no està bé. Haurien pogut esperar 6
mesos més, per poder preparar un plec de condicions per a aquesta recollida, perquè l’any
que ve s’haurà de treure un concurs per a la dita recollida. Anuncia que el seu vot serà
d’abstenció en els dos punts.
El Sr. Serra explica que a finals de l’any passat el Consell de Mallorca es va posar en
contacte amb el nostre i altres ajuntaments per veure quins eren els que estaven disposats
a prorrogar els serveis que fins ara prestava el Consell i la realitat va ser que molts pocs
ajuntaments tenien la voluntat de seguir i que així no era factible. Per aquesta raó es va
plantejar que per juny acabaria aquesta gestió, i explica que l’equip de govern ha estat
treballant per al manco poder empatar les despeses, però confia que amb el nou contracte
el cost serà zero o fins i tot pot haver-hi benefici per a l’Ajuntament.
El Sr. Jaume diu que comprèn el Sr. Serra però creu que l’Ajuntament hauria pogut fer un
poc més de pressió al Consell de Mallorca per acabar aquests 6 mesos i així evitar haver de
fer un contracte menor per aquest temps, ja que l’equip de govern ha anunciat un canvi de
servei de recollida selectiva per al 2017.
El batle afegeix que en el tema del conveni amb els Bombers, en què els demanaren incidir
en aquest assumpte, informa que si no hi ha res de nou s’aconseguirà una nova subvenció
de quasi un milió d’euros dins el Pla d’obres i serveis.
Una vegada acabades les intervencions, se sotmet a votació el fons de l’assumpte i amb 12
vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 abstencions (PP i ASI) per majoria s’adopta el
següent acord:
Primer. Adherir-se a les condicions econòmiques i a la resta de condicions
previstes en el Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio de 29 de
novembre de 2012 (conveni de col·laboració que s’adjunta al present acord).
Segon. Notificar el present acord al sistema integrat de gestió, Ecovidrio.
CONVENI D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC AMB ECOEMBES
Seguidament es veu la proposta d’aprovació del Conveni d’adhesió al Conveni Marc firmat
entre el Govern de les Illes Balears i Ecoembes, que diu el següent:
Atès l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local,
i l’article 29.2.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, segons el qual la recollida de residus sòlids urbans és competència dels
municipis de Mallorca.
Atès que el Govern de les Illes Balears, en data 6 d’abril de 2016, va firmar el Conveni
Marc amb Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), operador del Sistema Integrat de Gestió
dels Envasos Usats i Residus d’Envasos.
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Atès que mitjançant Resolució de la directora general de Medi Natural, Educació Ambiental
i Canvi Climàtic d’11 de novembre de 2014 es va renovar l’autorització atorgada a
Ecoembes com a entitat gestora d’un sistema integrat de gestió de residus d’envasos i
envasos usats a les Illes Balears.
Atès que l’article 9.2 del RD 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al
desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus
d’envasos, estableix que cada una de les comunitats autònomes que tengui aprovat un pla
de residus urbans haurà d’acordar un conveni marc amb aquelles entitats constituïdes i
autoritzades com a sistema integrat de gestió de residus d’envasos, en què s’inclouran les
condicions generals a aplicar a tots els municipis de la comunitat autònoma, al qual
aquests es podran adherir de manera voluntària; la qual cosa apareix recollida en l’apartat
vuitè de la Resolució d’11 de novembre de 2014, de renovació de l’autorització atorgada a
Ecoembes.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Urbanisme de 22 de juny, i una
vegada vist el dictamen, 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) per
majoria s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar el Conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Llucmajor al Conveni
marc firmat entre el Govern de les Illes Balears i Ecoembalajes España, SA, operador del
Sistema Integrat de Gestió dels Envasos Usats i Residus d’Envasos.
Segon. Notificar a Ecoembes i a la Conselleria de Medi Ambient l’adopció d’aquest
acord.
Tercer. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar aquest
acord.
INSCRIPCIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPALS D’ENTITATS
Seguidament es veu la proposta d'acord relativa a la inscripció d’una associació en el
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes que diu el següent:
Antecedents de fet
1. En data 14/04/2016, la Sra. RMS, en representació del CLUB GIMNÀSTIC S’ALGAR,
va sol·licitar la inscripció de l’esmentada entitat en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes.
2. Atès que es van detectar deficiències en la documentació presentada, es va
concedir un termini per esmenar-les, durant el qual es va aportar nova
documentació.
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 RD 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
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II.
III.

jurídic de les entitats locals (ROF), i en els articles 19 a 28 del Reglament de
Participació Ciutadana (RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
El CLUB GIMNÀSTIC S’ALGAR compleix amb els requisits d’inscripció prevists en
l’article 20 RPC, i en el termini concedit ha aportat la documentació exigida en els
articles 236.4 ROF i 21 RPC.
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 veure en la Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans i Participació
Ciutadana de 22 de juny, i una vegada vist el dictamen, se sotmet a votació el fons de
l’assumpte i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Inscriure en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes l’entitat CLUB
GIMNÀSTIC S’ALGAR, i assignar-li el número 175.
Segon. Disposar la publicació al web de l’Ajuntament de les dades generals de
l’entitat, en els termes previstos a l’article 27 del RPC.
Tercer. Comunicar a la representant de l’entitat l’obligació establerta en 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 a la representant de l’entitat que, en cas d’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.
PREU PÚBLIC PER SERVEIS PRESTATS A LES OFICINES DE TURISME
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’aprovació de preu públic per serveis prestats a les
oficines de turisme.
Atès que a les oficines de turisme d’aquest Ajuntament està previst oferir els serveis que
seguidament es detallen, dirigits a la promoció turística del municipi:
 Gestió de reserves hoteleres, restauradors, venda de tiquets d'excursions,
esdeveniments i similars, i
 Venda d'articles de marxandatge de promoció del municipi;
l’import dels quals s’ha fixat aplicant un increment sobre el preu de cost d’aquests en
funció dels preus de mercat.
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L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans i Participació
Ciutadana de 22 de juny, i una vegada vist el dictamen la Sra. Lucía Escribano (PSOE)
explica que hi ha tres oficines de turisme, dues de fixes i una de mòbil, situada a
l’avinguda de Miramar de s’Arenal, i les dues de s’Arenal es gestionen a través d’una
empresa privada, i comenta que la idea és, per una part, poder vendre marxandatge
(tasses, clauers, etc.) a les dues oficines, i a més poder vendre excursions. Així es dóna un
millor servei, ja que els turistes ho demanen, i amb això s’obté un benefici econòmic per
compensar la despesa de la gestió d’aquestes oficines. La idea és també poder vendre
excursions dins el nostre terme municipal a través d’agències de viatges, amb el conveni
previ amb l’Ajuntament, i que tenguin en regla tota la documentació jurídica, i així donar
facilitats perquè tant la gent de Mallorca com la de defora pugui realitzar aquestes
excursions i donar a conèixer el nostre municipi.
El Sr. Joan Jaume (PP) diu que no dubta de la voluntat de la promoció del terme municipal
i que és una de les competències que té aquest Ajuntament. Troba que està bé que es
pugui vendre productes de marxandatge per promocionar el terme, però no veu bé el
tema de venda d’excursions, ja que les oficines de turisme no s’han de convertir en una
espècie d’operadora, sinó que la seva funció és informar i fomentar la promoció del nostre
municipi.
La Sra. Escribano contesta que s’ha informat bé i que ja hi ha més municipis que tenen
aquest projecte en marxa, i ho fan perquè hi ha demanda. Només es farà venda
d’excursions amb empreses estructurades, les quals podran posar el seu fullet en un altre
taulell i el cost de l’Ajuntament serà zero. Ha parlat amb la majoria d’hotelers del municipi i
amb diverses agències de viatges importants i tots hi estan d’acord, i no s’ha creat cap
tipus de competència.
El Sr. Jaume insisteix que ells veuen bé que es promocioni el municipi, però no el tema de
les excursions i les rutes programades, ja que troben que es podria entrar en competència
amb sectors que no són els d’una oficina de turisme.
La Sra. Escribano diu que les empreses són les que proposen les rutes, però amb la
condició que han d’incloure almenys una ruta dins el municipi de Llucmajor.
Un cop acabades les intervencions, se sotmet a votació el fons de l’assumpte, i amb 12
vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL), 8 vots en contra (PP) i 1 abstenció (ASI), per
majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar els següents preus públics per als serveis prestats a les oficines de
turisme:
 Per gestió de reserves hoteleres, restauradors, venda de tiquets d'excursions,
esdeveniments i similars: el 10% de cada reserva/venda efectuada.
 Per venda d'articles de marxandatge de promoció del municipi (preus IVA
inclòs):
Clauer:
Llapis:

1,50 €
1,00 €
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Bolígraf:
1,00 €
Imant nevera: 1,50 €
Tassa:
3,00 €
L'obligació al pagament d’aquests preus públics neix en el moment d'efectuar les
reserves/vendes o en el moment de l'adquisició dels esmentats articles.
El pagament d’aquests preus públics s’efectuarà:
 En relació amb les reserves hoteleres, restauradors, venda de tiquets
d'excursions, esdeveniments i similars, la gestió de les reserves/vendes
s'efectuarà mitjançant la signatura d’un conveni, i s'emetrà una liquidació
mensual de les reserves gestionades.
 En relació amb els articles de marxandatge, el pagament del preu públic
s'efectuarà mitjançant pagament en efectiu.
Segon. Donar publicitat al present acord mitjançant la publicació d’un anunci al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 001156/2016
Seguidament es dóna compte del Decret núm. 001156, relatiu a la modificació de
competències a la Junta de Govern Local, i el batle explica breument el seu contingut. I
atès que no hi ha objeccions, la Corporació es dóna per assabentada.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes, el Sr. Joan C. Jaume diu que ha tingut queixes, i ja
n’hi havia abans, de les bardisses i branques que sobresurten d’algunes façanes per les
zones d’urbanitzacions, que dificulten el pas dels vianants per les voravies. Demana si
podrien fer-hi més incidència i que els veïnats ho puguin tenir en bones condicions. El Sr.
Bernadí Vives contesta que també li arriben aquestes queixes i que ja hi han fet feina,
sobretot per la zona des Pas i Vallgornera. Segueixen fent feina als llocs puntuals on tenen
les queixes, però dins el terme de Llucmajor hi ha devers 4.000 solars buits i no poden
esser pertot.
El Sr. Juan Ramón Martín demana quins plans d’actuació tenen per als joves del municipi,
perquè no hi ha cap local on es puguin reunir per fer-hi diverses activitats. Diu que en el
programa del pacte de govern deia que es duria a terme l’obertura d’aquests locals, però
ha passat un any i de moment no n’hi ha cap.
La Sra. Francisca Almagro diu que és veritat que en l’actualitat no hi ha cap casal de joves
en el nostre terme municipal. També diu que hi ha molta feina a fer i que en aquests
moments no disposen de llocs ni de pressupost per poder habilitar els dits casals. Comenta
que la Regidoria de Joventut ha posat en marxa un programa de dinamització que, si tot
va bé, començarà a funcionar per setembre, i esperen que a poc a poc també es puguin
obrir locals per als joves tant a Llucmajor com a Urbanitzacions.
El Sr. Guillermo Roig:
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Demana qui són els jardiners que fan feina a s’Estanyol, perquè ha tingut
queixes de veïns que moltes vegades a les 10.30 ja no hi són.
Diu que ha tingut queixes de veïnats del carrer del Grup Escolar pel tema de
la grua que hi ha. Vol saber què es farà en aquest sentit.
Demana si es podria posar un senyal un poc abans d’arribar al col·legi
s’Algar de s’Arenal que avisi de la seva existència, per evitar possibles
accidents.
Vol deixar clar que ell és un representant d’un partit polític minoritari, però
que defensa els interessos dels ciutadans. El mes passat va fer unes
preguntes sobre protecció civil i la setmana següent es va tancar aquest
servei. Diu que hi ha hagut gent que l’ha culpat d’aquest tancament quan ell
només trasllada al ple les queixes que li diuen els ciutadans. Demana el
perquè d’aquest tancament de protecció civil.
Demana explicacions de per què l’Ajuntament deixa fer la festa de l’espuma
en els col·legits el dia de fi de curs i quan ho demanen per fer-ho al camp
de futbol per les festes de fi de temporada pels al·lots dels esports els ho
deneguen
Demana si es podrien podar els arbres i recollir el albercocs que cauen a la
voravia del carrer de les Escoles, per evitar que es pugui patinar.

El Sr. Gori Estarellas diu, sobre el tema de la senyalització al col·legi S’Algar, que el Sr.
Roig té tota la raó i que gràcies a l’existència d’un un pas de vianants i de la policia local
que regula el trànsit no hi ha hagut res de nou, però es mirarà què es pot fer. Referent al
tema del tancament de protecció civil, explica que ell va nomenar un càrrec de confiança
per dirigir aquest servei i per una sèrie de motius ha perdut la confiança en el dit càrrec, ja
que no anava pel camí que ell volia. Per això va decidir prendre aquesta decisió, i confia en
un futur tornar a posar en marxa aquest servei, ja que hi ha molts de voluntaris.
El Sr. Bartolomé Tugores, referent al tema del camp de futbol, diu que s’han posat en
contacte amb les persones perjudicades i s’intentarà que hi hagi més ordre enviant la
policia local més sovint. I quant al tema de les festes de fi de curs, explica que hi ha la Llei
7/2013 que regula totes aquestes activitats i que si el serveis tècnics informen
desfavorablement, no serà l’equip de govern qui els digui el contrari.
El Sr. Bernardí Vives diu que no hi ha jardiners destinats només a s’Estanyol, sinó que hi
ha dos jardiners per a les urbanitzacions de Cala Pi, es Pas, Vallgornera i Son Bieló, i si un
dia no són a les 10 a s’Estanyol és perquè fan una altra feina a una d’aquestes altres
urbanitzacions. Sobre el tema de l’albercoquer i dels arbres del carrer de les Escoles diu
que ho mirarà.
El batle diu que sobre la grua que hi ha al carrer del Grup Escolar ho varen estar mirant i
cada mig any passa un control de seguretat i uns tècnics ens en certifiquen la seguretat, i
que mentre tinguem aquests informes no tenim potestat per fer-la retirar.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.

9

Vist i plau
El batle

El secretari
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