ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 29 de juliol de 2020
Horari: de les 19 a les 22.35 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
▪ Eric Jareño Cifuentes, batle president
▪ Maria Francisca Lascolas Rosselló, Gabriel Rojo Rodríguez, Maria del Pilar Bonet Escalera i
Simó Adrover Llompart, pel Partit Popular
▪ Noemí Getino Pérez i Ginés Sáez González, per Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía
▪ Alexandro Gaffar i Eloy Crusat Horrach, per Llibertat Llucmajor
▪ Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
▪ Gregorio Estarellas Mas, Jaume J. Oliver Vallés, Bartomeu Tugores Vicens, Francisca
Almagro Peset i José Luís Huéscar Villar, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
▪ Maria Barceló Calviño i Miquel Àngel Serra Teruel, per MÉS per Mallorca – APIB
▪ Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, per Unides Podem
▪ Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes
▪ Raúl Domínguez Martín, del Grup Mixt
▪ José Miguel Pastor Cantallops, membre no adscrit;
▪ Catalina Munar Miquel, interventora
▪ 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 24
de juny de 2020, i atès que no s’hi fa cap objecció se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES SENSE CONTRACTE AMB OMISSIÓ
(EXP.2020/4780Q)
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que s'indiquen, que
tracten de despeses de serveis i subministraments que es presten sense el corresponent
contracte, i altres despeses que corresponen a contractes el termini d’execució dels quals s'ha
exhaurit i continuen prestant-se, i atès que es tracta d’una relació de factures que han estat
conformades pels tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita, com també que els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus
acordats, i que totes elles són necessàries i indispensables per el normal desenvolupament dels
distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.
Vistes les indicacions dels serveis d’Intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits, per a la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici, atès que s’ha omès la fiscalització prèvia, i amb la finalitat d’evitar un
enriquiment injust, d’acord amb el principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se
en detriment d’un altre, i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 22 de juliol, i
una vegada vist el dictamen el Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) anuncia el vot a
favor del seu grup, perquè sap que des de l’equip de govern s’està fent feina per regularitzar les
contractacions d’aquests serveis, obres i subministraments perquè no s’hagin de dur a l’aprovació
del Ple.
Seguidament, vist l’informe d’Intervenció 2020-263 d’omissió de la fiscalització de factures per
prestació de serveis i subministraments sense contracte, se sotmet el fons se l’assumpte a votació

i amb 10 vots a favor (PP, CS, ASI i LLIBERTAT LLUCMAJOR) i 11 abstencions (PSOE, MÉS,
UP, PI, GM i Sr. Pastor) per majoria s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar el Reconeixement extrajudicial de factures que s’adjunten i convalidar
l'omissió de la fiscalització de la intervenció.
Segon. Aprovar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en les quanties assenyalades
en la relació anterior.
NUM. Fact.

FECHA

CONCEPTO

NIF Tercero

NOMBRE

IMPORTE

1000463F2000003

31/03/2020

SERVEI DE NETEJA DE VIALS
DE S'ARENAL, SON VERÍ, SON
VERÍ NOU, CAL BLAVA,
BELLAVISTA Y LLUCMAJOR.
MARÇ 2020

OT-U5790286-8

UTE URBASER SA ROIG
OBRES SERVEI

3344500428

01/04/2020

MANTENIMENT ASCENSOR EDIFICI MULTIFUNCIONAL 2
TRIMESTRE 2020 - 3 EDAD

ES-A5000172-6

SCHINDLER SA

723,27

3344500427

01/04/2020

MANTENIMENT ASCENSOR EDIFICI MULTIFUNCIONAL 2
TRIMESTRE 2020 ADMINISTRACIO GENERAL

ES-A5000172-6

SCHINDLER SA

723,27

1000463F2000004

30/04/2020

SERVEI DE NETEJA DE VIALS
DE S'ARENAL, SON VERÍ, SON
VERÍ NOU, CAL BLAVA,
BELLAVISTA Y LLUCMAJOR.
ABRIL 2020

OT-U5790286-8

UTE URBASER SA ROIG
OBRES SERVEI

53.340,97

FA20-553

29/05/2020

Copias realizadas impresoras
Lexmark hasta Mayo 2020

ES-B5709493-0

SERVICI BALEAR DE LES
TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIO

311,68

1002251F2000013

31/05/2020

SERVEI DE RECOLZAMENT
DEL SERVEI DE NETEJA
VIÀRIA AL T.M. DE
LLUCMAJOR A DIFERENTS
ZONES URBANES - MAIG 2020

ES-A7952405-4

URBASER, S.A.

18.650,71

1002251F2000014

31/05/2020

SERVEI DE RECOLLIDA DE
RESIDUS SELECTIUS - MAIG
2020

ES-A7952405-4

URBASER, S.A.

9.639,33

012159670056
0267PMR001N0199325

08/05/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/BISBE
ROIG 65 A RESTAURANT
LOCAL DEL 31/03 AL 30/04 DEL
2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

155,07

999407910129
1161PMR001N0199136

08/05/2020

ENERGIA ELÈCTRICA
CULTURA C/POL. 46 517
COL.LEGI DEL 31/03 AL 30/04
DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

333,13

999407922624
1184PMR001N0199140

08/05/2020

ENERGIA ELÈCTRICA
ESCOLETA C/GRUP ESCOLAR
GUARDERIA INFANTIL DEL
31/03 AL 30/04 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

184,54

999407915526
1150PMR001N0199137

08/05/2020

ENERGIA ELÈCTRICA
CEMENTERI C/GALDENT TANATORI DEL 31/03 AL 30/04
DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

490,86

050002382271
0499SNR001N0080539

08/05/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/
POLIGON 12 9000 CEMENTERI
DEL 01/03 AL 04/05 DEL 2020

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

224,88

084006878831
0157SPR001N0190211

19/05/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/
SINDICAT 66 PB LOCAL DEL
18/04 AL 14/05 DEL 2020

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

20,44

050002045901
0791SPR001N0200126

25/05/2020

ENERGIA ELÈCTRICA EP
C/JUPITER DAVANT DOFINS
DEL 23/04 AL 20/05 DEL 2020

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

13,58

999407923039
1161PMR001N0194040

07/05/2020

ENERGIA ELÈCTRICA
C/DRAGONERA CO.LEGI SON
VERI DEL 31/03 AL 30/04 DEL
2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

411,16

55.119,00

050001970803
0602SNR001N0076488

05/05/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/PZA
D'ESPANYA 61 OFICINES DEL
31/03 AL 03/05 DEL 2020

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

29,25

999416486700
1119PMR001N0191290

06/05/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/SANT
BARTOMEU 67 COL.LEGI
S'ALGAR DEL 31/03 AL 30/04

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

494,15

084006827818
0199PNR001N0150642

06/05/2020

ENERGIA ELÈCTRICA C/ PARE
RIPOLL 2 CLAUSTRE DEL 31/03
AL 30/04 DE L 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

717,06

050008291817
0962SPR001N0172317

08/05/2020

ENERGIA ELÈCTRICA
C/MONGES 6 SERVEIS
MUNICIPALS DEL 31/03 AL
30/04 DEL 2020

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

277,54

I006-I006/24

01/06/2020

SERVEI D'ALARMES JUNY 2020
C.E.I.P. SA MARINA

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

69,10

I006-I006/26

01/06/2020

SERVEI D'ALARMES JUNY 2020
C.E.I.P. S' ALGAR INFANTIL

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

42,30

I006-I006/19

01/06/2020

SERVEI D'ALARMES JUNY 2020
COL.LEGI PUBLIC BADIES

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

65,00

I006-I006/20

01/06/2020

SERVEI D'ALARMES JUNY 2020
ESCOLETA PENYA-SEGAT

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

60,09

I006-I006/22

01/06/2020

SERVEI D'ALARMES JUNY 2020
COL.LEGI PÚBLIC PUIG DE
ROS URBANIZACIONS

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

61,83

I006-I006/21

01/06/2020

SERVEI D'ALARMES JUNY 2020
C.P. URBANIZACIONS

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

11,05

I006-I006/23

01/06/2020

SERVEI D'ALARMES JUNY 2020
ESCOLETA FADA MORGANA

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

42,31

I006-I006/25

01/06/2020

SERVEI D'ALARMES JUNY 2020
CLAUSTRE SON
BONAVENTURA

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

47,34

I006-I006/27

01/06/2020

SERVEI D'ALARMES JUNY 2020
C.E.I.P. S'ALGAR PRIMARIA

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

42,30

I006-I006/28

01/06/2020

SERVEI D'ALARMES JUNY 2020
C.E.I.P. SON VERI

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

46,08

I006-I006/30

01/06/2020

SERVEI D'ALARMES JUNY 2020
COL.LEGI PÚBLIC - C/ Rufino
Carpena

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

32,37

I006-I006/31

01/06/2020

SERVEI D'ALARMES JUNY 2020
COL. REI JAUME III

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

51,46

I006-I006/29

01/06/2020

SERVEI D'ALARMES JUNY 2020
ESCOLETA TRENCADORS

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

46,08

1000463F2000005

31/05/2020

SERVEI DE NETEJA DE VIALS
DE S'ARENAL, SON VERÍ, SON
VERÍ NOU, CAL BLAVA,
BELLAVISTA Y LLUCMAJOR.
MAIG 2020

OT-U5790286-8

UTE URBASER SA ROIG
OBRES SERVEI

55.119,00

9-2020

01/06/2020

Instal.lació detectors volumètrics
en edificis varis

ES-043117227R

PUIGSERVER RAMIS
SEBASTIAN

1.523,56

0C88822M

31/05/2020

MANTENIMENT ASCENSOR C/
MARIA ANTONIA SALVA, 50.
MAIG 2020

ES-A2801115-3

ZARDOYA OTIS SA

LA20-11

31/05/2020

REPOSICIÓ PUNT DE
RECÀRREGA ELÈCTRIC

ES-A0707796-9

URBIA INTERMEDIACION
INGENIERIA Y SERVICIOS
SA

5.687,39

LA20-12

31/05/2020

ACTUACIONS VÀRIES DINS EL
MES DE MAIG. CANVI LED
EDIF. AJUNTAMENT

ES-A0707796-9

URBIA INTERMEDIACION
INGENIERIA Y SERVICIOS
SA

68,78

201098

03/06/2020

VARIS CARTUTXOS DE TONER
I TINTA

ES-A0729591-8

SISTEMAS DE OFICINAS D
´ES PLA S.A.

2.738,84

1439

01/06/2020

LLOGUER LOCAL RONDA
PONENT 10 - JUNY 2020

ES-041367015C

SALVA ROS MATIAS

1.734,00

439,73

31/05/2020

MATERIAL DE MANTENIMENT
ESCOLES I ESCOLETES - MAIG
2020

OT-U5788134-4

UTE ESCOLES
LLUCMAJOR

2020-74

08/06/2020

Servei d'assistència tècnica
ambiental per a la millora de la
recollida selectiva. Coordinació i
execució de la campanya
informativa. Mes de maig de
2020

ES-B5737047-0

GRAM ILLES BALEARS 21
S.L.

4.824,00

FV2014831

01/06/2020

PILONS PRIMERA LINEA

ES-A4350135-2

TECNOL SA

1.087,79

02F1-00006136

27/05/2020

ALQUILER LIMPIAFONDOS
ULTRA-250 - PISCINA
S'ARENAL

ES-B0766394-1

FUTURQUIMIA SL

EMIT-16271

31/05/2020

SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN - MAYO 2020

ES-B0762389-5

SAICA NATUR BALEARES,
S.L.

2004513

04/06/2020

vestuari personal manteniment

ES-B0776584-5

PLAÇA 18 S.L.

352,81

20-180

31/05/2020

ALQUILER CONTENEDORES
MENSUAL - MAIG 2020

ES-B5756737-2

AVANZA CONFIDENTIAL
DESTRUCTION S L

50,00

A-2020/A/90282

31/05/2020

MATERIAL DE CONSTRUCCIO MANTENIMENT

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES
FORQUES SL

467,70

A-2020/A/90283

31/05/2020

MATERIAL CONSTRUCCIO SERVEIS ESPORTIUS

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES
FORQUES SL

160,10

FV20000861

27/04/2020

MÀ D'OBRA I DESPLAÇAMENT
VARIS

ES-B0706185-6

LEVEL ELECTRONICS, S.L.

527,84

CBF2020-70425

09/06/2020

ACCÉS BÀSIC INTERNET MAIG
2020

ES-B5733360-1

SOLUCIONES
CORPORATIVAS IP, SL

42,35

V-FAUT+FA2005664

31/05/2020

AIGUA EN BARRALS
CEMENTERI

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

24,86

V-FAUT+FA2005665

31/05/2020

AIGUA EN BARRALS OFICINES
DE S'AJUNTAMENT

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

210,42

V-FAUT+FA2005774

31/05/2020

AIGUA EN BARRALS
MANTENIMENT I BRIGADA

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

86,12

V-FAUT+FA2005775

31/05/2020

AIGUA EN BARRALS PUNT
VERD

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

49,72

V-FAUT+FA2005842

31/05/2020

AIGUA EN BARRALS POLICIA

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

376,44

V-FAUT+FA2005818

31/05/2020

AIGUA EN BARRALS PISCINES
MUNICIPALS

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

62,15

UFIS2006000001

04/06/2020

SERVEI TELEFÒNIC Del
18/04/2020 al 17/05/2020 JUNIO
2020

OT-U8699257-5

UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS UTE CCCXVIII

87,12

20-B181256

13/06/2020

REVISIÓ D'EXTINTORS

ES-B5798740-6

INNOVATEC BALEAR 2016
SL

344,85

FA20-577

12/06/2020

Manteniment aplicacions

ES-B5709493-0

SERVICI BALEAR DE LES
TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIO

3.029,67

ALQUILER EMIT152

12/06/2020

LLOGUER LOCAL C/FIRA 22 5/06 A 5/07/2020

ES-041386027B

SALVA BARCELO
JOAQUINA

752020199000200
05309

16/06/2020

ASSEGURANÇA FUNCIONARIS
JUNY 2020 (MPAL)

ES-A2814193-5

MAPFRE ESPAÑA
COMPAÑIA DE SEGUROS
Y REASEGUROS S A

6.935,00

CI0916351441

15/06/2020

SERVEI TELEFONIC - 15/05 A
14/06/2020

ES-A8090739-7

VODAFONE ESPAÑA SAU

4.312,60

CI0916333614

15/06/2020

SERVEI TELEFONIC - 15/05 A
14/06/2020

ES-A8090739-7

VODAFONE ESPAÑA SAU

151,49

5285015739

06/01/2020

Subscripció paper Anual ARA

ES-B5780676-2

EDICIONS PERIODIQUES

195,00

20-8

547,07

158,39

2.450,62

252,89

Balears núm.428571 06/01/20 a
5/01/21

ARA BALEARS, S.L.

5285015740

06/01/2020

Subscripció en paper Anual ARA
Balears núm.428573 06/01/20 a
05/01/21

ES-B5780676-2

EDICIONS PERIODIQUES
ARA BALEARS, S.L.

195,00

5285015742

06/01/2020

Subscripció en paper Anual ARA
Balears núm.428572 6/01/20 a
5/01/21

ES-B5780676-2

EDICIONS PERIODIQUES
ARA BALEARS, S.L.

195,00

AY2020-160

30/04/2020

SERVEI TRANSPORT BUS EMT
- ABRIL 2020

ES-A0715251-5

EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTS URBANS DE
PALMA, S

1.224,66

AY2020-200

31/05/2020

SERVEI TRANSPORT BUS EMT
- MAIG 2020

ES-A0715251-5

EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTS URBANS DE
PALMA, S

3.923,12

0020123489

19/06/2020

LLOGUER VESTUARI C.M.
ESPORTS S'ARENAL. MAIG
2020

ES-B2887119-2

ALGECO
CONSTRUCCIONES
MODULARES S.L.U.

773,67

A-2020/A/90614

15/06/2020

Material de construcció

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES
FORQUES SL

20,99

A-2020/A/90613

15/06/2020

Material de construccio manteniment

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES
FORQUES SL

1.208,17

FA20-614

19/06/2020

Renovación Lenovo System
X3650 M4

ES-B5709493-0

SERVICI BALEAR DE LES
TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIO

1.731,15

10000-399511

16/05/2020

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS
COL.LECTIVA. USUARIS
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
DE LLUCMAJOR I S'ARENAL

OT-V0710341-9

MUTUALIDAD PREVISION
DE BALEAR

1.572,68

EMIT-323

12/06/2020

RECANVIS MAQUINARIA
MANTENIMENT

ES-B4054529-5

HERVAS SOLUTIONS SL

1.101,10

3952008852020

23/06/2020

MANTENIMENT
CLIMATITZACIO - 1
TRIMESTRE 2020

ES-A0705058-6

HUMICLIMA EST, S.A.

1.649,81

0D16920M

30/06/2020

MANTENIMENT ASCENSOR C/M.A.SALVA 50 - JUNY 2020

ES-A2801115-3

ZARDOYA OTIS SA

2006C01122519

26/06/2020

SISTEMA ANTI-INHIBICION
ALARMES

ES-A2610601-3

SECURITAS DIRECT
ESPAÑA SAU

FA20-631

30/06/2020

Copias realizadas impresoras
Lexmark hasta Junio 2020

ES-B5709493-0

SERVICI BALEAR DE LES
TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIO

05984000000620F

30/06/2020

SERVEI SOCIOEDUCATIU
LLUCMAJOR JUNIO 2020

ES-B0741159-8

ENEQUIP SERVEIS
INTEGRALS SL

13.966,81

20-9

30/06/2020

70ª CERT. MANTENIMENT
PREVENTIU, NORMATIU I
CORRECTIU D'ESCOLES I
ESCOLETES. JUNY 2020

OT-U5788134-4

UTE ESCOLES
LLUCMAJOR

14.265,78

LA20-13

30/06/2020

CONSERVACIO ENLLUMENAT
PUBLIC - JUNY 2020

ES-A0707796-9

URBIA INTERMEDIACION
INGENIERIA Y SERVICIOS
SA

24.252,76

V-FAUT+FA2005040

30/04/2020

AIGUA EN BARRALS - POLICIA
- ABRIL 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

1000463V2000001

30/06/2020

Servei de neteja de S'Arenal, Son
Verí, Son Verí Nou, Cala Blava,
Bellavista y Llucmajor. Juny 2020

OT-U5790286-8

UTE URBASER SA ROIG
OBRES SERVEI

53.340,97

F20-192

30/06/2020

GESTIÓ COMUNICACIÓ JUNY
2020

ES-B5763733-2

VIRTUAL THINK
COMUNICACION SL

2.178,00

084006276081
0742SNR001N0095211

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA ANTONI
TORRANDELLESQ.CEMENTER 30/04 A
31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

257,83

050002338674
0667SNR001N0094845

02/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
MEROLA-E.T.CALA PI; 3/05 A
31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

14,08

439,73
0,97

688,22

221,24

050006204811
0652SNR001N0094855

02/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
CAMPOS-JUNTO Nº 100; 2/05 A
31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

187,91

050002026404
0601SNR001N0109932

22/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
C/TERRAL 27 20/05 A 18/06/20
(920)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

17,21

050002369654
0895SNR001N0111749

25/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
C/TERRAL 29 25/05 A 22/06/20
(920)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

36,14

331-2020

01/07/2020

MENUS A LES ESCOLETES JUNY 2020

ES-B5787969-4

RONA COMIDAS
PREPARADAS SL

816,75

2007C01016481

01/07/2020

ALARMA ANTI-INTRUSION - 3
TRIMESTRE 2020 - ESPORTS

ES-A2610601-3

SECURITAS DIRECT
ESPAÑA SAU

246,84

2007C01102767

01/07/2020

SISTEMA ANTI-INHIBICION JULIOL 2020 - ESPORTS

ES-A2610601-3

SECURITAS DIRECT
ESPAÑA SAU

2,42

2007C01111054

01/07/2020

ALARMA ANTI-INTRUSION Y
ANTI-INHIBIDORES - 3
TRIMESTRE 2020 - ESPORTS

ES-A2610601-3

SECURITAS DIRECT
ESPAÑA SAU

136,13

2007C01112602

01/07/2020

ALARMA ANTI-INTRUSION Y
ANTI-INHIBIDORES - 3
TRIMESTRE - ESPORTS

ES-A2610601-3

SECURITAS DIRECT
ESPAÑA SAU

133,71

2006C01119075

26/06/2020

ALARMA ANTI-INTRUSION Y
ANTI-INHIBIDORES 26/02 A
30/06/20 - ESPORTS

ES-A2610601-3

SECURITAS DIRECT
ESPAÑA SAU

183,97

2006C01113609

26/06/2020

ALARMA ANTI-INTRUSION Y
ANTI-INHIBIDORES - JUNY
2020 - ESPORTS

ES-A2610601-3

SECURITAS DIRECT
ESPAÑA SAU

44,17

S20-408

30/06/2020

MANTENIMENT
INSTAL·LACIONS PISCINES MAIG 2020

ES-B6253822-8

LLOP GESTIO ESPORTIVA
SL

5-200221

01/07/2020

Quota mensual APP Ajuntament
Llucmajor -

ES-B5771404-0

UNIVERS DINAMIC SL

59,29

050002034048
0929SPR001N0212850

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
SERRETA S/N S'ESTANYOL
30/04 A 1/06/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

89,52

050002635111
0917SPR001N0211365

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA MAJORLLUCMAJOR 30/04 A 31/05/20
(165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

151,54

050001958277
0808SPR001N0240840

22/06/2020

ENERGIA ELECTRICA AGUILA
S/N LOC-14 BADIA BLAVA,
20/05 A 18/06/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

20,12

999414224898
1120SLR001N0023964

02/06/2020

ENERGIA ELECTRICA SANT
PAU-9157915 ESC. SA TORRE,
30/04 A 31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

1.459,39

050001980674
0902SPR001N0211174

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA MARIA
ANTONIA SALVA-. S'ARENAL,
3/05 A 31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

160,11

050001979844
0915SPR001N0212368

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA ANTONI
MARIA ALCOVER S/N,
S'ARENAL 30/04 A 31/05/20
(165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

97,53

050001975704
0937SPR001N0210256

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA GRACIA
S/N LLUCMAJOR 30/04 A
31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

32,61

050002062014
0918SPR001N0210449

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
NOGUERA S/N LLUCMAJOR
30/04 A 31/05/20

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

224,30

050002626619
0952SPR001N0210460

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
BARCELONA-JUNTO Nº 5 . SA,
TORRE 30/04 A 31/05/20

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

209,40

050001970803
0617SNR001N0094662

02/06/2020

ENERGIA ELECTRICA PLAZA
ESPANYA 61-OFICI, 3/05 A
30/05/20 (920)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

31,38

050001992648

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI

125,90

6.021,57

0921SPR001N0211167

MUNTANYA S/N S'ARENAL
30/04 A 31/05/20

COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

050002290217
0806SPR001N0210458

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA UR
TOLLERIC-ET EL DORADO
ALDO, 30/04 A 31/05/20

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

108,62

050002003531
0921SPR001N0212347

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA SALUT
S/N S'ARENAL 30/04 A 31/05/20
(165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

155,61

050002042004
0801SPR001N0211473

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA ISAAC
PERAL S/N BADIA BLAVA,
30/04 A 31/05/20 (161)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

280,45

050007137617
0929SPR001N0210269

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
MARINERS-JT ET 18165,
S'ESTANYOL 30/04 A 31/05/20
(165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

309,94

050002050919
0929SPR001N0210447

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
CORNETS S/N ET 3193
S'ESTANYOL, 30/04 A 31/05/20
(165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

229,54

050002057004
0944SPR001N0213139

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA PENYASEGAT-LDO. E.T-268 4,
TOLLERIC 30/04 A 1/06/20
(165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

165,59

050002054037
0932SMR001N0059520

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA CALA PI
CALA PI-S/N RESTAURT, 30/04
A 31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

275,53

050002241663
0777SPR001N0212923

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
PICASSO-E.T. N 4 ALDO.
PBLIC, 30/04 A 1/06/20

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

275,37

050002047494
0948SPR001N0210258

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
MERCURI S/N BADIA BLAVA
30/04 A 31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

166,67

050002466726
0808SPR001N0211533

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
GALIOTA-S/N ARMARI
MAIORIS, 30/04 A 31/05/20
(165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

230,05

050007881395
0700SPR001N0240845

22/06/2020

ENERGIA ELECTRICA UR PUIG
ROS-ALDO.SECT.1 PUIG DE
ROS 20/05 A 18/06/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

196,66

050002568933
0772SPR001N0240028

22/06/2020

ENERGIA ELECTRICA SANT
LLUC-ESQ STA MARG SA
TORRE 20/05 A 17/06/20

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

168,54

050002036674
0929SPR001N0212851

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA RIPOLLE.T. 11261 JTO. N.56, 30/04 A
1/06/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

24,45

050002241678
0631SPR001N0208293

02/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
URBANIZAC. VALLGORNERAE.T. N, 3 02/05 A 30/05/20

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

200,48

050002373118
0627SPR001N0208909

02/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
URBANIZAC. VALLGORNERASECTOR, V 02/05 A 31/05/20

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

124,45

050001983654
0919SPR001N0212384

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA REINA
MARIA CRISTINA 30/04 A
31/05/20

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

205,83

050002054358
0952SPR001N0214693

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
SOLLERIC-. CALA PI 4/05 A
1/06/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

81,34

050002315344
0904SPR001N0212348

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA GRAN I
GENERAL JTO-E.T.CONSELL,
30/04 A 31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

101,08

084006927365
0057SMR001N0061936

08/06/2020

ENERGIA ELECTRICA PENYASEGAT 3-BAJOS 7/05 A 3/06/20
(165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

279,24

050006821458
0787SPR001N0240841

22/06/2020

ENERGIA ELECTRICA GALIOTA
2-DONZELL MAIORIS, 20/05 A
18/06/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

38,50

050002023397
0603SPR001N0238612

19/06/2020

ENERGIA ELECTRICA GRAN I
GENERAL CONSELL S/N, 18/05
A 17/06/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

29,29

050001993316
0941SPR001N0213967

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA PLAZA
LA DE LLUNA-JUNTO E.T. 30/04
A 31/05/20

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

158,46

050002466712
0791SPR001N0240844

22/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
CREUETA-S/N ARMARI
MAIORIS, 19/05 A 18/06/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

123,96

050001971596
0601SNR001N0095174

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
FORMENTERA S/N S'ARENAL
30/04 A 31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

212,03

050007881416
0700SPR001N0240025

22/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
GUATLERA-ALDO.SECT.2
20/05 A 17/06/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

221,47

050002544439
0921SPR001N0213146

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA SANT
MIQUEL-JTO.N.68- 30/04 A
1/06/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

212,26

050002536040
0933SPR001N0210459

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA SANTA
BARBARA-JUNTO 22 30/04 A
31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

155,64

050002373798
0627SPR001N0208908

02/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
URBANIZAC. VALLGORNERASECTOR, 3 1/05 A 31/05/20

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

142,19

050002045901
0808SPR001N0240843

22/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
JUPITER-FUENTE DELFI NES.,
20/05 A 18/06/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

16,53

050002763752
0660SPR001N0237889

19/06/2020

ENERGIA ELECTRICA TERRAL
23-C-TRENCADORS, 18/05 A
16/06/20 (432)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

87,82

050002267961
0919SPR001N0214352

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA TERRALAYUNTAMIENTO ALDO,
PÚBLICO 30/04 A31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

69,44

050001995882
0948SPR001N0212825

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
RECALDE-Nº4 CALA BLAVA
30/04 A 1/06/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

76,08

050002259396
1162SPR001N0213983

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA SANTA
CATALINA TOMAS-BORN30/04 A 31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

240,32

050002264031
0932SMR001N0059541

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
ESCULLS-SON BIELO ALDO
PÚBLICO, 30/04 A 31/05/20
(165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

137,38

050001960246
0922SPR001N0210369

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA BAHIA
BLANCA S/N 30/04 A 31/05/20
(165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

102,02

050002040254
0952SPR001N0210257

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
AMETLER-E.T. HERA SON VERI
NOU, 30/04 A 31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

61,26

084006878831
0161SPR001N0236800

19/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
SINDICAT 66-PB LOC 14/05 A
14/06/20 (231)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

30,10

050008291817
0977SPR001N0214177

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
MONGES 6- 30/04 A 31/05/20
(337)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

278,20

050002267956
0921SPR001N0214347

04/06/2020

ENERGIA ELECTRICA MARIA
ANTONIA SALAYUNTAMIENTO, 30/04 A
31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

198,05

050002062008
0933SPR001N0216264

05/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
NOGUERA S/N LLUCMAJOR
30/04 A 31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

114,71

050001985987
0957SNR001N0096563

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
GARONDA-Nº 159 E.T.CALA PI,
30/04 A 31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

154,34

050002382271
0505SNR001N0097437

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA LUGAR
POLIGONO 12, 4/05 A 1/06/20
(165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

79,55

084006489812
0608SNR001N0096921

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA BETLEM
11-CALA PI 30/04 A 31/05/20
(165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

69,67

050002050256
0947SMR001N0059595

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
TAMARINDE-S/N SON VERI
NOU, 30/04 A 31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

66,49

050002050864
0602SNR001N0096564

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
TAMARELL S/N ET 3192,
S'ESTANYOL 30/04 A 31/05/20
(165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

293,49

050007348332
0602SNR001N0094967

02/06/2020

ENERGIA ELECTRICA MATEU
MONSERRAT-CAMPO
MUNICIPAL, 3/05 A 31/05/20
(340)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

43,51

050002013927
0933SPR001N0230741

16/06/2020

ENERGIA ELECTRICA GIRONAPOL.ESCUELAS SON VERI,
30/04 A 31/05/20 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

142,26

999385152568
0863SPR001N0218558

05/06/2020

ENERGIA ELECTRICA SANT
BARTOMEU 75 S'ARENAL,
23/04 A 22/05/20 (3211)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

386,11

050002373194
0631SPR001N0210641

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
URBANIZAC. VALLGORNERASECTOR, 2 (165) 30/04 A
31/05/20

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

260,96

999407920549
1161PMR001N0233961

02/06/2020

ENERGIA ELÈCTRICA
ESCOLETA C/ SANT
BARTOMEU 75 DEL 30/04 AL
31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

1.155,40

084006827818
0205PNR001N0191805

04/06/2020

ENERGIA ELÈCTRICA
CULTURA C/ PARE RIPOLL 2
CLAUSTRE DEL 30/04 AL 31/05
DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

692,98

084006533871
0584PMR001N0236788

03/06/2020

ENERGIA ELÈCTRICA EP C/
ANFOS S/N DEL 30/04 AL 31/05
DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

641,30

050002051304
1274SPR001N0210259

03/06/2020

ENERGIA ELECTRICA 30804 A
31/05/20 GARRIGA S/N LES
PALMERES (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

14,08

999422831877
1154PLR001N0258511

04/06/2020

ENERGIA ELÈCTRICA
ESPORTS C/ AVINGUDA
EUROPA POLIDEPOR.
EMERGÈCIES DEL 30/04 AL
31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

195,60

999407843903
1142PMR001N0241430

03/06/2020

ENERGIA ELÈCTRICA EP C/
COSTA I LLOBERA S/N DEL
30/04 AL 31/05 DEL 2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

288,57

999407838874
1051PMR001N0241426

03/06/2020

ENERGIA ELÈCTRICA EP C/
PZA MARE DE DEU DE GRÀCIA
S/N DEL 30/04 AL 31/05 DEL
2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA S.A.U

504,30

050002314883
0936SPR001N0216481

05/06/2020

ENERGIA ELECTRICA
NOGUERA-SEC.3 2ª FASE JTO
ET, LORA 30/04 A 31/05/20
(165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

109,47

084006492652
0623SMR001N0067841

22/06/2020

ENERGIA ELECTRICA 20/05 A
18/06/20 - C/PI 2 - (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

34,86

050001998354
0505SNR001N0094966

02/06/2020

ENERGIA ELECTRICA C/PARE
RIPOLL - EP (165) - 3/05 A
31/05/20

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA XXI
COMERCIALIZADORA DE
REFERENCIA, S.L., S.U

72,37

2020-17647

01/07/2020

SERVEI DE PREVENCIO JULIOL 2020

ES-B5738348-1

PREVIS, S.L.U

ALQUILER EMIT154

05/07/2020

LLOGUER LOCAL C/FIRA 22 5/07 A 5/08/20

ES-041386027B

SALVA BARCELO
JOAQUINA

1.522,82
252,89

02F1-00006505

06/07/2020

Lloguer netejafons piscina
s'Arenal -

ES-B0766394-1

FUTURQUIMIA SL

186,34

20-210

30/06/2020

Lloguer mensual contenidorsjuny 2020

ES-B5756737-2

AVANZA CONFIDENTIAL
DESTRUCTION S L

93,75

A-779

07/07/2020

reparacio veh. brigada 2222-bdd

ES-B5763747-2

GRUES I RECANVIS ILLES
BALEARS

2.995,78

A-843

07/07/2020

REPARACIO CAMIO 2222-BDD

ES-B5763747-2

GRUES I RECANVIS ILLES
BALEARS

1.095,22

105555

30/06/2020

PRODUCTES QUIMICS PISCINES

ES-A0714600-4

GISPERT DEPURACION DE
AGUAS, S.A.

2.687,95

A-2020/A/90891

30/06/2020

material de construccio manteniment

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES
FORQUES SL

288,46

V-FAUT+FA2006883

30/06/2020

AIGUA EN BARRALS CLAUSTRE - JUNY 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

12,43

V-FAUT+FA2007006

30/06/2020

AIGUA EN BARRLAS- PUESTO
DE SOCORS - JUNY 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

48,30

V-FAUT+FA2007052

30/06/2020

AIGUA EN BARRALS BRIGADA- JUNY 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

62,15

TAD20-1

30/06/2020

TICKET TRANSPORT
DEMANDA MES DE MAIG I
JUNY

ES-A0715251-5

EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTS URBANS DE
PALMA, S

5.468,70

AY2020-246

30/06/2020

Servei bus EMT - juny 2020

ES-A0715251-5

EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTS URBANS DE
PALMA, S

8.291,55

NOMBRE DE FACTURES: 181

IMPORT TOTAL:

404.781,95

Tercer. Declarar que en la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits no s’ha apreciat cap responsabilitat per danys i perjudicis a la Hisenda municipal.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP LLIBERTAT LLUCMAJOR RELATIVA A
L’ELIMINACIÓ DEL PERSONAL EVENTUAL I LA DESTINACIÓ DELS DINERS A AJUDES
SOCIALS
A continuació es veu la proposta de resolució presentada pel grup LLIBERTAT LLUCMAJAOR,
relativa a l’eliminació del personal eventual i la destinació dels diners a ajudes socials, que
textualment diu el següent:
«Des del Partit Veïnal LLIBERTAT LLUCMAJOR estem molt preocupats per l'augment de la demanda
d'ajudes socials que està tenint l'Ajuntament.
La crisi econòmica i social derivada del COVID-19, que ha suposat una aturada de ja més de dos mesos del
teixit productiu que era el motor econòmic d'una gran part de la nostra població, ha deixat milers de veïns
sense els ingressos necessaris per poder fer front a les seves despeses corrents, entre ells el pagament del
seu habitatge, els deutes que tenien contrets amb les entitats bancàries i fins i tot les despeses d'aigua, gas
i llum.
En la plantilla de l'Ajuntament existeixen les següents places de personal eventual:
• Assessor per a assessorament especial en matèria d'urbanisme i medi ambient, amb una retribució Íntegra
anual de 28.000 euros.
• Assessor per a assessorament especial en matèria d'atenció a la ciutadania, amb una retribució íntegra
anual de 28.000 euros.
Totes dues places suposen un cost anual de 56.000 euros, que ara mateix serien de gran ajuda per a l'Àrea
de Serveis Socials. És per això que des del Partit Veïnal LLIBERTAT LLUCMAJOR considerem que els
càrrecs de personal eventual (assessors) de l'Ajuntament han superat la seva vida útil després de gairebé
12 mesos en actiu. Les millores necessàries van ser establertes a l'inici de la legislatura, i varen permetre
reorganitzar el treball en els departaments en els quals van participar aquestes persones. Ens trobem

davant una nova situació, en la qual la prioritat absoluta de la gestió per al que queda de l'any 2020, i que
seguirà en els anys següents fins que es recuperi la normalitat, és ajudar els veïns que estan en una mala
situació econòmica. Aquesta ajuda ha de canalitzar-se a través de l'Àrea de Serveis Socials.
SOL·LICITEM
Davant la situació d'excepcionalitat derivada per la crisi econòmica i social pel COIVD-19, el Partit Veïnal
LLIBERTAT LLUCMAJOR sol·licita:
Primer. Que l'alcalde de Llucmajor cessi el personal eventual que actualment està en les seves funcions.
Segon. Que l'Àrea de Recursos Humans proposi per al pròxim Plenari la modificació de la Plantilla 2020 per
a la retirada de les dues places de personal eventual.
Tercer. Que les Àrees d'Economia i Hisenda proposin per al pròxim Plenari la modificació de crèdit
corresponent a l'estalvi dels 56.000 euros en aquestes dues places i la seva transferència a la partida
Atencions Benèfiques de l'Ajuntament de Llucmajor.
Quart. Que hi hagi un compromís públic del Consistori de no habilitar places de personal eventual fins que
es torni a la normalitat i l'emergència social hagi finalitzat.»

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 22 de juliol, i
una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) diu que el seu grup des d’un
principi ja estava en contra dels assessors, sobretot amb els assessors d’aquest perfil, ja que si
tenguessin un perfil professional el Partit Socialista hi estaria d’acord, però en aquest cas no és
així i per tant donaran suport a aquesta proposta.
El batle diu que el Grup Popular rebutjarà aquesta proposta, perquè han comprovat que aquesta
persona, a més de donar-los una mà, està traient un bon profit de la feina.
El Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) diu, respecte a aquesta proposta, que el seu grup té els
sentiments confrontats, ja que per una banda, veient del partit que ve i en el moment que es
presenta aquesta proposta, pensen que és per tractar de desestabilitzar l’equip de govern, una
vegada que ells n'han estat expulsats, i no els agradaria ser part d’aquest moviment demagògic.
També recorda que el partit que la presenta no fa gaire tenia un assessor en les mateixes
condicions del que hi ha ara i no hi posava cap inconvenient. En canvi si entren en els acords, des
de MÉS tenen clar que en el moment actual no és necessari tenir assessors, i així ho feren en la
legislatura passada. Diu que la figura de l’assessor és totalment vàlida i ha d’estar destinada a
persones de gran vàlua i que aportin molt més del que costen, i creuen que tant l’assessor que hi
havia com el que hi ha no tenen aquest perfil, sinó que tenen un perfil polític. Per tant, per tot això
el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta.
La Sra. Noemí Getino (CS) diu que tots els presents saben que els assessors legalment pertanyen
al batle, però aquests varen ser un punt com a condició de l’acord de govern dels partits ASI i
LLIBERTAT LLUCMAJOR. Diu que un mes després del confinament tots ja sabien que les
conseqüències de la COVID-19 serien desastroses, no només sanitàries sinó també
econòmiques. Així i tot el 15 d’abril el Sr. Gaffar va presentar el currículum i la carta de
presentació de la persona que pretenien que fos la seva assessora pel que resta de legislatura, i
mentre el seu partit (CS) deia que no era el moment de posar nous assessors per les
circumstàncies que viuria l’Ajuntament, el Sr. Gaffar deia que aquest assumpte ja estava
pressupostat i havien de continuar endavant, i els va seguir recordant aquest tema. Diu al Sr.
Gaffar que pot titllar-la de mal pensada, però creu que els seus interessos cap als ciutadans de
Llucmajor i per la COVID són avui dia els mateixos que el 15 d’abril. El que passa és que ara
LLIBERTAT LLUCMAJOR està fora de l’equip de govern i ha perdut tota possibilitat de tenir un
assessor, i el que vol és perjudicar el partit que té l’assessor. Diu que CS no ha estat mai a favor
dels assessors, però tampoc vol ser partícip d’una proposta per perjudicar un altre partit per temes
personals. Per tot això votaran en contra de la proposta.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que la seva intervenció anirà en la línia de la de la Sr. Getino, però
també diu que du molts d’anys en aquesta Casa i és molt trist que un home com el Sr. Gaffar, que
presumeix d’universitari, vengui aquí a enganyar quasi sempre, ja que els ha dit mentides fins
avui. I gràcies als afiliats que té actualment dins el seu partit, varen poder descobrir el que tractava

darrere, pels àudios que tenien gravats. I com ja va dir el Sr. Estarellas, el Sr. Gaffar és una
persona perillosa per a aquest municipi i els seus ciutadans, i creu que aquests ja s'adonen de la
classe de persona que és. Diu que, com ha afirmat la Sr. Getino, bé que va insistir a proposar una
assessora determinada, i en aquells moments no era imprescindible, però ara sí. Aquí es veu la
classe de persona que és el Sr. Gaffar: Pensa que és una vergonya criticar els companys de
consistori, i en tots els anys que du a l’Ajuntament mai havia parlat d’aquesta manera a ningú,
però troba que ja està bé de dir mentides, que el que ha de dir són les veritats, que sap bé quines
són, atès que va sortir al Ple que l’assessora que proposaven era precisament la persona que
estava ajudant el Sr. Crusat. Per altra banda afirma que a l’anterior assessor de LLIBERTAT
LLUCMAJOR no el va treure el batle, sinó que el varen treure ells, perquè no el defensaren en cap
moment. Per acabar, evidencia que li diu que les coses s’han de dir a la cara i no a través
d’àudios, i li demana que no digui més mentides.
El Sr. Bernadí Vives (PI) recorda que ja varen dir pel juny de l’any passat que el PI no estava en
contra dels assessors, sinó del tipus d’assessor, i com va afirmar en la comissió, un assessor és
una persona que pot donar molt bon rendiment a l’Ajuntament. L’anterior equip de govern no en va
necessitar cap, però pensa que si l’actual equip de govern va trobar que necessitaven dos
assessors no hi ha res a dir, però avui dia ja s’ha demostrat que un d’ells va ser nefast, i per això
el varen destituir. I l’altre de moment va fent feina i no es dedica a la tasca per a la qual estava
nomenat l’altre, que era atenció ciutadana, ja que aquesta atenció ja la presten els empleats de la
Casa i els polítics, i l’assessor està per aconsellar a un nivell superior. Per altra banda diu és
bastant llastimós veure de qui ve la proposta, i més si el 15 d’abril, amb el confinament ja avançat,
demanaren un altre assessor. Explica que durant totes les juntes de portaveus que varen tenir
telemàticament no va sentir en cap moment que el Sr. Gaffar digués que els assessors
s’haguessin d'eliminar, i ara diu que la salvació d’aquest municipi és fer-ho. Pensa que és una
hipocresia total, però venint d’ells no li sorprèn res. De fet ja li va dir que no era digna d’estar en
aquest Ajuntament i a causa d’això li han quedat pocs amics dins l’equip de govern. Afirma que si
el tractassin com el tracten a ell, li faria vergonya tornar entrar en aquesta sala, però creu que el
Sr. Gaffar no té vergonya de res, i el que fa és dir les seves mentides i alguna cosa quedarà.
Tanmateix, la gent de cada vegada el coneix més i pensa que és molt trist que presenti una
proposta oportunista com aquesta.
El Sr. José Miguel Pastor diu que espera que amb aquesta proposta el Sr. Gaffar no vulgui netejar
la seva imatge o la del Sr. Crusat, perquè dient mentides no arribaran gaire lluny. Afirma que el
muntant actual de despesa en personal laboral no és de 56.000 € sinó de 28.000 € anuals, i
LLIBERTAT LLUCMAJOR es va quedar sense assessor per les actuacions d’aquest, poc
correctes i poc ètiques, i tot l’equip de govern va decidir no incorporar ningú més. Pensa que en
lloc de cessar el Sr. Pascual havien d’haver cessat el Sr. Gaffar. Per altra banda, el que no acaba
d’entendre és que el 15 d’abril el Sr. Gaffar enviés un correu electrònic a tot l’equip de govern i a
ell mateix, amb el currículum de la persona que volien presentar com a personal laboral, amb una
estimació d’inici per al mes de juny. Per això en la Junta de Govern del 27 de maig el Sr. Gaffar va
exigir a l’equip de govern la incorporació immediata d’aquesta persona i el Sr. Crusat va confirmar
involuntàriament en el Ple d’aquest mateix dia que aquesta persona ja feia uns quants dies que
estava treballant. Com que actualment LLIBERTAT LLUCMAJOR està fora de l’equip de govern i
ja no pot beneficar cap conegut, li demana si ara els càrrecs de personal laboral ja no són
necessaris, ja que creu que el personal laboral que té l’Ajuntament fa una labor exemplar. Per tant
se li ha d’agrair l’esforç i la gran labor que fa i la companyonia que demostra, i això ho dona
l’experiència laboral, cosa que els Srs. Gaffar i Crusat no han pogut experimentar pel seu escàs
bagatge laboral.
El Sr. Raúl Domínguez (GM) diu que el que li va demanar en l’anterior ple al Sr. Crusat era veritat i
aquesta al·lota que volien que entrés pel juny ja estava treballant. Pregunta al Sr. Gaffar si ara el
preocupa el tema dels assessors per la COVID, ja que no ho entén. Referent als vídeos que emet
LLIBERTAT LLUCMAJOR, sol·licita que a ell i al Sr. Pastor els tractin pels seus noms, i afirma que
el que faci o deixi de fer en aquestes gravacions li interessa poc i que la resta dels aquí presents
venen a treballar per Llucmajor i la seva gent.

El Sr. Gaffar diu que ja que el debat no ha estat per parlar de la proposta presentada sinó de
l’enfrontament que hi havia entre ASI i el seu partit dins l’equip de govern, vol recordar que l’únic
partit que per donar suport a la investidura va exigir alguna cosa va ser el del Sr. Roig, el qual va
demanar posar una persona en concret com a assessora. Però LLIBERTAT LLUCMAJOR va dir
que aquí es venia a treballar i els assessors eren per a tots o per a ningú. Li diu al Sr. Roig que no
s’estranyi tant dels vídeos, ja que a la seva pàgina web agafen fotos de gent que no els agrada, a
la qual insulta. De fet a ell l’han tractat de malalt mental i li demana si això li pareix normal. També
diu que el Sr. Roig ha estat condemnat per calúmnies, quan l’expedient judicial seu està net. Per
tant en aquest aspecte no li pot donar cap lliçó.
Diu també que el Sr. Domínguez va ser qui va oferir un del millors espectacles en aquest
ajuntament, quan de no haver presentat cap moció, quan hi va haver la negociació per formar
govern, dins la negociació de l’acord de les mesures va demanar que el nomenassin regidor de
Transports i ell els donaria suport. Més endavant va demanar una apujada de sou i fora
representar cap partit, però en aquest cas tots li digueren que no. Així és la manera com funciona
aquest senyor i els fets són els que són.
També recorda quan a la Junta de Govern el batle li va comunicar el cessament del Sr. Pascual
per falta de confiança, i ell el va fa defensar baldament es digui el contrari. Després el batle els
digué que en compliment amb l’acord de govern, ASI no es quedaria sense assessor. Ell a la junta
de govern va dir clarament no als assessors, però el batle li respongué que tendrien una altra
persona que pogués treballar i continuar amb LLIBERTAT LLUCMAJOR. Tanmateix, després va
arribar la COVID-19 i no saben l’impacte que va tenir, però tot era massa ambigu aleshores, no
sabien com anirien les coses dins del govern, i va ser en aquests moments quan ja s’havia
presentat el currículum d’aquesta persona i el correu electrònic corresponent, voler saber les
opinions dels grups polítics. Més endavant, en una conversa amb el batle, li digué que ell era
partidari d'eliminar l’assessor, però un temps després LLIBERTAT LLUCMAJOR ja estava fora de
l’equip de govern i que ara vulguin mantenir l’assessor d’ASI per seguir tenint el seu suport dins
l’acord de govern i no quedar-se en minoria és un assumpte que hauran de tractar. Per altra
banda vol donar les gràcies, a pesar de les discrepàncies, als grups que els donen suport en
aquesta proposta. Recorda que quan estaven dins l’equip de govern, el seu grup ja havia proposat
l’esmena perquè tots els partits, i no només els que firmassin, renunciassin als tres mesos. Per
tant això ja ve d’abans, i afirma que des del moment que veren que això afectava el pressupost el
seu grup va canviar de criteri respecte a aquest assumpte. Creuen que fins que no hi hagi un
pressupost que torni a ser creixent els assessors en aquests moments sobren. També diu que pel
que fa a les quanties, segueix estant pressupostada la segona plaça d’assessor, i fins que no hi
hagi una modificació de crèdit aquests diners no es gastaran en una altra cosa. Si no volen
eliminar l’assessor d’ASI per no rompre l’acord de govern, almenys que proposin al Plenari retirar
la quantia destinada a l’altre assessor, tot i que ell no ha vist aquesta intenció.
El Sr. Estarellas en primer lloc diu que com a exbatle troba molt vergonyós que en un plenari es
treguin aquests assumptes, ja que és un trist espectacle i al poble no li serveix de res. Per tant
pensa que el que s’hauria de fer és presentar propostes de caire polític, per arreglar la comunitat
de tots. En segon lloc diu que el seu grup donarà suport a la proposta perquè sempre ha estat en
contra dels assessors, però sobretot està en contra del perfil dels assessors que hi ha hagut en
aquesta legislatura. Pel que fa al Sr. Pascual, diu que com a persona deu ser excel·lent, però no
era un assessor, sinó un comissari polític, ja que anava representant LLIBERTAT LLUCMAJOR i
fins i tot repartint targetes de presentació. Per tant el que fa el Sr. Gaffar és demagògia, ja que ara
demana que no hi hagi assessors i abans no. Diu que han sabut ara de les trobades de govern
quan ja havia proposat una altra assessora, que devia ser del mateix perfil que el primer, i el que
el preocupa del Sr. Gaffar és que és perillós, ja que només diu mentides. L'única cosa que va fer
l’assessor anterior va ser prevaricar, atès que va posar en perill l’educació viària d’una zona, per
interessos propis. Però ja va dir en el darrer plenari que qui havia de dimitir era el Sr. Gaffar com a
responsable d’haver col·locat aquest assessor. També diu que les xarxes socials fan fàstic i li
recorda al Sr. Roig que en el seu moment, en la pàgina web d’ASI, també se’l va atacar
personalment. També vol deixar ben clar que el PSOE mai pactarà amb LLIBERTAT
LLUCMAJOR mentre hi hagi el Sr. Gaffar com a cap de partit.

Per altra banda diu que, a pesar que el seu grup donarà suport a la proposta, la potestat la té el
batle, i si decideix no eliminar l’assessora que hi ha en aquests moments a l’equip de govern, mai
li retrauran res. Per acabar afirma que aquesta assessora seria molt bona per a la Regidoria
d’Educació, ja que mirant el seu currículum han vist que educació és l'àmbit on té experiència, i si
l’equip de govern per motiu de feina ha d’agafar un bon assessor, amb un bon perfil, el PSOE li
donarà el vistiplau i el suport.
El Sr. Eric Jareño (PP) diu que com a batle i representant del seu partit està totalment d’acord amb
el que ha dit el Sr. Estarellas al principi de la seva intervenció, i és que moltes vegades se’ls oblida
que estan en un plenari i que representen a tots el ciutadans, no només als seus votants. Demana
serietat i respecte i que se centrin en el que es demana a cada punt, ja que són aquí per debatre
temes polítics, i debatre 22 punts de l’ordre del dia del plenari d’avui és una cosa que s’han de
prendre molt seriosament. Pel altra banda diu que el seu grup ratifica que hi votaran en contra i no
descarten utilitzar la quantitat destinada al segon assessor per destinar-la a altres coses, però pel
que fa a l’assessora que hi ha actualment, el Partit Popular la defensarà, ja que des d’un principi
sempre ha prestat una gran ajuda.
El Sr. Serra diu que efectivament aquest debat els hauria de fer avergonyir, per l’oportunisme i la
mala fe del Sr. Gaffar. Diu que avui ha sabut moltes coses que ja es pensava que eren així, i que li
pareix vergonyós que en plena crisi de la COVID-19 es vulgui nomenar una altre assessor. També
li pareix lamentable que l’actual equip de govern reconegui que la contractació dels assessors no
va ser per la seva qualitat i la seva experiència, sinó com a moneda de canvi per apuntalar l’equip
de govern. Creu que tots haurien de reflexionar i canviar el rumb que està prenent aquest
ajuntament.
El Sr. Roig li dona les gràcies al Sr. Estarellas i diu que és veritat i que té raó en el que ha dit
sobre les xarxes socials del seu partit. A pesar que no les maneja ell, no està avergonyit de dir-ho,
igual que quan es varen reunir, ell tenia la condició molt clara, no com altres que s’apunten a
darrera hora. Per tant ell es dedica a fer la feina pel municipi, sigui d’on sigui, ja que és el que han
de fer els regidors. Per altra banda dona les gràcies al Sr. Serra i li recorda que el grup MÉS en el
Consell Insular quasi va triplicar els assessors, però afirma que ja estan acostumats que aquí els
diguin una cosa i a Palma en facin una altra.
El Sr. Vives diu que està totalment d’acord amb els Srs. Estarellas i Serra, ja que és veritat que es
desvien del que interessa als ciutadans. Però després d’una legislatura on varen tenir una feina
complicada i que tragueren endavant, haver de sentir que a base de mentides es vol desprestigiar
no és agradable, i pensa que el millor seria no fer cas de les coses que diu el Sr. Gaffar i deixar-lo
de banda, i així poder fer feina pel poble. També li diu al batle que si en aquests moments que es
troben en minoria necessiten algun assessor el pot posar, ja que li sortirà més econòmic que els
dos regidors de LLIBERTAT LLUCMAJOR. Li agradaria saber quina feina, a més de fer vídeos,
tenia el Sr. Gaffar, i pel que fa al Sr. Crusat, du les mateixes àrees que duia en l’anterior
legislatura el Sr. Serra, que estava a s’Arenal a mitja jornada i els costava la meitat del que els
costen els Srs. Gaffar i Crusart. Per tant aquests diners els podran destinar a un assessor, que, a
més de fer-los més bona feina, els donarà més tranquil·litat.
El Sr. José Miguel Pastor diu que està d’acord amb el que ha dit el Sr. Estarellas, ja que hi ha
vegades que es desvien del tema que s’ha de debatre, però també és veritat que quan algú
provoca, val més deixar les coses clares perquè els altres puguin opinar.
El Sr. Domínguez vol aclarir que va fer la instància pel tema del portaveu perquè ho va llegir en el
Reglament Estatal, ja que ells no tenen reglament per a aquests casos. Després la va presentar
el dia 26 de juny, i ni ell ni ningú encara no havien fet res i li digueren que seria per a més
endavant, i no va tenir cap problema. També diu que va demanar la Regidoria de Transports
perquè és del que més entén i amb el que pot ajudar Llucmajor. En l’acord de govern varen donar
la Regidoria de Transports al Sr. Crusat i pot assegurar que en tema de transports a Llucmajor ha
fet molt més ell que el Sr. Crusat, ja que moltes preguntes el Sr. Crusat no les sabia contestar. En

cavi ell feia la feina i no necessitava sortir a cap foto ni cap vídeo. A més, diu que el Sr. Crusat va
deixar de banda unes cent famílies, que equivalen a uns 75 taxis, estant un mes de vacances,
mentre hi havia diverses reunions per tractar aquests temes, i això que era el regidor de
Transports.
Ja per tancar el debat el Sr. Gaffar diu que, malgrat que molts se sorprenguin, està d’acord amb el
que ha dit el Sr. Estarellas sobre el to de veu i els conflictes. Però és curiós que quan tots van en
contra d’un és justificable. Explica que ell quan anava a l’institut va sofrir maltractaments i per això
sap diferenciar bé un maltractador, així com altres, que li envien missatges homòfobs al mòbil i
amenaces de denúncies falses. I si vol que es querelli contra ell durà totes les proves al jutjat, tot
això estant ell dins l’equip de govern. Però arriba un moment que ja no es pot aguantar i si no
volen que es treguin els assumptes obscurs de cada partit, el que haurien de fer és debatre
simplement el tema de la proposta.
Per altra banda diu que el Sr. Domínguez ha afirmat que el Sr. Crusat se’n va anar un mes de
vacances, cosa que no és certa i ho poden comprovar, ja que el seu calendari i el del Sr. Crusat
són públics. A més li aconsella que vagi alerta amb el conflicte d’interessos, ja que això pot ser
consecutiu d’un delicte. També diu que li faria por que el Sr. Domínguez fos regidor de Transports,
perquè ja ha fet diverses manifestacions que poden ser perjudicials per als ciutadans, entre
d’altres que està en contra de negociar amb l’EMT millores per allargar el trajecte del bus de
l’aeroport a la part de s’Arenal de Llucmajor. Per altra banda, diu que mentre hi hagi el Sr.
Domínguez i el Sr. Roig com a regidors d’aquest ajuntament, un per calúmnies i l’altre per
amenaces de denúncies falses, la cosa no anirà bé, i ja sap que un vol un càrrec i l’altre no perdre
l’assessora que té actualment el seu partit. L'acord, però, es va rompre des del moment que varen
treure de l’equip de govern els dos membres de LLIBERTAT LLUCMAJOR. Ara voldria saber si es
mantindrà l’acord de govern, perquè, com ja va dir a la premsa, mentre es duguin les mesures
d’aquest acord a plenari i segueixin endavant, tenen el suport del seu grup i així no hauran de
dependre dels dos senyors anomenats anteriorment.
El batle vol aclarir que es deixa parlar a tothom sense posar temps a les intervencions, però ha
arribat un moment en què dubta si no l’entenen quan diu que en aquesta sala no s’ha de perdre el
respecte a ningú i s’han de centrar en els assumptes a debatre. No té res a dir del tipus de política
que faci cada un, però els temes personals s’han de discutir fora d’aquesta sala. Si no fan cas
d’això, no li quedarà més remei com a batle d’aturar les intervencions, cosa que no s’ha vist mai.
Diu que el seu grup està aquí per fer feina i demostrar-ho amb els fets. Per tant demana que es
prenguin això com una cosa seriosa.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP) anuncia que surt de la sala abans de la votació, ja que està
avergonyit de l’actuació de segons quins regidors i creu que haurien de millorar el seu
comportament i meditar allà on son. Pel que fa al sentit del seu vot, en aplicació de l’article 100 del
ROF, es considera que s’absté.
Abans de votar el fons de la proposta, el secretari explica que en la Comissió Informativa va sortir
un acord contrari a aprovar-la, i és el que en principi s’ha de sotmetre ara a votació.
Per evitar confusions es decideix votar la proposta sotmesa inicialment a la Comissió, sense tenir
en compte la votació del dictamen.
Tot seguit, i una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
amb 9 vots a favor (PSOE, LLIBERTAT LLUCMAJOR i MÉS), 10 en contra (PP, CS, ASI, GM i el
Sr. Pastor) i 2 abstencions (UP i PI), per majoria s’acorda rebutjar la proposta en els mateixos
termes en què s’acaba de transcriure.
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Zúñiga.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES SENSE CONTRACTE AMB OMISSIÓ DE
L’AJUNTAMENT (EXP.2020/4974A)

Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que s’indiquen, que
tracten de despeses de serveis i subministraments que es presten sense el corresponent
contracte, i altres despeses que corresponen a contractes el termini d’execució dels quals s’ha
exhaurit i continuen prestant-se, i atès que es tracta d’una relació de factures que han estat
conformades pels tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita, com també que els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus
acordats, i que totes elles són necessàries i indispensables per al normal desenvolupament dels
distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.
Vistes les indicacions dels serveis d’Intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits, per a la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici, atès que s’ha omès la fiscalització prèvia, i amb la finalitat d’evitar un
enriquiment injust, d’acord amb el principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se
en detriment d’un altre, i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.
L’assumpte es va veure fora l’ordre del dia en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de
dia 22 de juliol, i una vegada vist el dictamen i l’informe d’Intervenció 2020-270, d’omissió de la
fiscalització de factures per prestació de serveis i subministraments sense contracte, se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i amb amb 10 vots a favor (PP, CS, ASI i LLIBERTAT LLUCMAJOR) i
11 abstencions (PSOE, MÉS, UP, PI, GM i Sr. Pastor) per majoria s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial de factures que s’adjunten i convalidar
l’omissió de la fiscalització de la Intervenció
Segon. Aprovar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en les quanties assenyalades
en la relació anterior.
NUM. Fact.

FECHA

CONCEPTO

NIF Tercero

NOMBRE

5/2020

14/02/2020

PRESTACION SERVICIOS
JURIDICOS - PREPARACION JUICIO
Y ACTUACION SEDE JUDICIAL- P
ORDINARIO 1192/17- SOCIAL 1

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

24/02/2020

PRESTACION SERVICIOS
JURIDICOS- PREPARACION DE
JUICIO Y ACTUACION EN SEDE
JUDICIAL - P.ORDINARIO 616-2018 SOCIAL 1

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

28/02/2020

PRESTACION SERVICIOS
JURIDICOS - ACTUACIÓN TAMIBPROCEDIMIENTO DESPIDO ISABEL
RAMOS SIMON -28 FEB 2020

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

10/03/2020

PRESTACION SERVICIOS
JURIDICOS - PREPARACIÓN DE
JUICIO Y ACTUACIÓN EN SEDE
JUDICIAL - P ORDINARIO 722/2019
SOCIAL 5

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

9/2020

10/03/2020

PRESTACION SERVICIOS
JURIDICOS - PREPARACIÓN DE
JUICIO Y ACTUACIÓN SEDE
JUDICIAL P ORDINARIO 723-2019
SOCIAL 5

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

10/2020

10/03/2020

PRESTACION SERVICIO JURIDICOPREPARACIÓN DE JUICIO Y
ACTUACIÓN EN SEDE JUDICIAL P
ORDINARIO 718/2019 SOCIAL 5

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

11/2020

10/03/2020

PRESTACION SERVICIOS
JURIDICOS - PREPARACIÓN DE
JUICIO Y ASISTENCIA EN SEDE
JUDICIAL- P ORDINARIO 758/2019
SOCIAL 5

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

19/2020

01/07/2020

PRESTACION SERVICIOS
JURIDICOS - ACTO DE JUICIO
DESPIDO 658/2019 SOCIAL 2

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

530,00

20/2020

01/07/2020

PRESTACION SERVICIO JURIDICOCONCILIACION ORDINARIO 15-18SOCIAL 2

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

318,00

6/2020

7/2020

8/2020

IMPORTE

21/2020

01/07/2020

PRESTACIÓN SERVICIOS
JURIDICOS- PREPARACIÓN DE
JUICIO Y ACTUACIÓN SEDE
JUDICIAL ORDINARIO 752-19
SOCIAL 4

23/2020

01/07/2020

PRESTACION DE SERCIVIOS
JURIDICOS- ACTUACION TAMIB
RECLAMACION FRANCISCA
MUNAR

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

22/2020

01/07/2020

PRESTACION SERVICIO JURIDICO
- PREPARACION DE JUICIO Y
ACTUACION EN SEDE JUDICIAL ORDINARIO 758-19 SOCIAL 4

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

ES-014305508-Z

FRUTOS PALOMINO JUAN
DIEGO

212,00

NOMBRE DE FACTURES: 12

IMPORt TOTAL:

2.968,00

Tercer. Declarar que en la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits no
s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la Hisenda municipal.
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO
L’AJUNTAMENT EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT

22/2020

DE

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19 va possibilitar que les entitats locals destinessin un 20 %
de l’import del seu romanent a Tresoreria, que podrien destinar a inversions financeres sostenibles
sense incórrer en inestabilitat pressupostària, a finançar despeses d’inversió i amb caràcter
excepcional a despesa corrent inclosa en la política de despesa 23 “Serveis Socials i promoció
social”, recollit en l’annex I de l’Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre.
Per poder utilitzar aquests fons era necessari complir els requisits de la disposició addicional
setzena recollida en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’Ajuntament de Llucmajor no havia aplicat aquesta norma, atès que un dels requisits és el
compliment del període mitjà de pagament, i des de llavors no es complia. A dia d’avui, en el
moment d’iniciar l’expedient, ja es compleix el període mitja de pagament, per la qual cosa
l’Ajuntament de Llucmajor durà a terme la modificació pressupostària de suplement de crèdit amb
càrrec al Romanent de Tresoreria destinada a despesa social per l’import 1.000.000 €.
Així doncs, aquest Ajuntament pretén dur a terme les modificacions pressupostàries adients per tal
de dotar de crèdit per fer front a la situació extraordinària generada per la COVID-19.
Atès que es tracta d’una modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit,
l’aprovació correspon al Ple de la Corporació i li seran aplicables les normes sobre informació,
reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, RD legislatiu 2/2004 i els concordants 20 i 22 del RD
500/1990.
L’assumpte es va veure fora l’ordre del dia en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de
dia 22 de juliol, i una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas diu que els pareix correcte
votar els dos punt junts, i que el vot del seu grup serà a favor de la proposta. Però agrairia que
s’agilitzés la tramitació de tot tipus d’ajuda, ja que ha tingut queixes de la zona de s’Arenal, que
arriben molt lentes o a vegades ni arriben, i en aquests assumptes el PSOE sempre estarà al
costat per poder ajudar en la seva agilització.
El batle diu que està totalment d’acord amb el Sr. Estarellas i l’equip de govern està fent feina
perquè així sigui.
El Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) diu que el seu grup valora positivament aquestes dues
modificacions de crèdit, que consideren una primera passa, cosa que ja fa temps que demanaven.
En la Comissió ja digueren que aquestes xifres són massa prudents i creuen que es podria

disposar d’alguna cosa més. També diu que el programa de Formació Laboral, que serà una de
les destinacions dels 365.000 € del personal de reforç de crisi COVID-19, el troben interessant,
però li veuen molts de problemes en l’àmbit de la implementació i moltes dificultats tècniques. Per
acabar diu que el seu grup votarà a favor de les dues modificacions, però demana afrontar
aquesta crisi amb més valentia, ja que la situació ho requereix i aquest ajuntament té suficient
capacitat per lluitar contra aquesta crisi d’una altra manera.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que el seu grup votarà a favor de les dues
modificacions pressupostàries, ja que eren les mesures de caràcter social i econòmic que duien
des del govern a les quals el seu grup donava suport, i esperen veure aviat el projecte d’estímul
d’ocupació local.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP) anuncia el vot favorable del seu grup. Diu que estan d’acord en la
votació conjunta dels dos punts i contents per poder donar un impuls a aquesta societat que tant
ho mereix en aquests moments.
El batle, per tancar les intervencions, vol reiterar que aquests assumptes varen ser els punts de
què varen parlar en les comissions de tots el portaveus i que va ser una cosa conjunta, per a la
qual varen fer feina i ho duen avui a plenari.
Acabades les intervencions i de conformitat amb l’exposició anterior, se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Únic. Aprovar la modificació pressupostària número 22/2020 de l’Ajuntament de Llucmajor
per a l’exercici 2020, en la modalitat de suplement de crèdit, a les següents partides i imports, per
tal de dotar el crèdit adequat i suficient per fer font a les despeses provocades per la situació de
crisi derivada de la Covid-19:
INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ
090000-231-2219900
Altres subministraments prevenció
120000-231-48000
Atencions benèfiques

IMPORT
200.000,00 €
440.000,00 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ
87001
Romanent de tresoreria per a despeses generales

IMPORT
640.000,00 €

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NúMERO
L’AJUNTAMENT EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

23/2020

DE

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social de la COVID-19, va possibilitar que les entitats locals destinessin un 20
% de l’import del seu romanent a Tresoreria que podrien destinar a Inversions Financeres
Sostenibles sense incórrer en inestabilitat pressupostaria, a finançar despeses d’inversió i amb
caràcter excepcional a despesa corrent inclosa en la política de despesa 23 “Serveis Socials i
promoció social” recollit en l’annex I de l’Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre.
Per poder utilitzar aquests fons era necessari complir els requisits de la disposició addicional
setzena recollida en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’Ajuntament de Llucmajor no havia aplicat aquesta norma, atès que un dels requisits és el
compliment del període mitjà de pagament, i des de llavors no es complia. A dia d’avui, en el
moment d’iniciar l’expedient, ja es compleix el període mitja de pagament, per la qual cosa
l’Ajuntament de Llucmajor durà a terme la modificació pressupostària de suplement de crèdit amb
càrrec al Romanent de Tresoreria destinada a despesa social per l’import 1.000.000 €.
Així mateix, el Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, de mesures en matèria d’energia, permet
destinar fins a un 7 % del superàvit per a l’adquisició de vehicles elèctrics o amb etiqueta
ambiental ZERO o ECO.

Atès que es tracta d’una modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit,
l’aprovació correspon al Ple de la Corporació i li seran aplicables les normes sobre informació,
reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, RD legislatiu 2/2004 i els concordants 20 i 22 del RD
500/1990.
L’assumpte es va veure fora l’ordre del dia en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de
dia 22 de juliol, i una vegada vist el dictamen i de conformitat amb l’exposició anterior, se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Únic. Aprovar la modificació pressupostària número 23/2020 de l’Ajuntament de Llucmajor
per a l’exercici 2020, en la modalitat de crèdit extraordinari a les següents partides i imports, per
tal de dotar el crèdit adequat i suficient per fer font a les despeses provocades per la situació de
crisi derivada de la Covid-19:
INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ
012000-150-6240000
Vehicles elèctrics o etiqueta Zero o Eco.
090000-231-1300000
Personal reforç crisis COVID-19

IMPORT
350.000,00 €
360.000,00 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ
87001
Romanent de tresoreria per a despeses generals

IMPORT
710.000,00

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MÉS, PSOE, UP I PI PER DEMANAR LA
MORATÒRIA D'EFECTE IMMEDIAT A LA PRESENTACIÓ DE NOUS PROJECTES DE
RECERCA, EXPLORACIÓ I EXPLOTACIÓ D'HIDROCARBURS I ALTRES SUBSTÀNCIES
MINERALS
A continuació la Sra. Maria Barceló (MES) explica breument la proposta presentada, que llegeix i
que textualment diu el següent:
«Des que es produïssin les primeres evidències de l'existència de projectes de prospeccions sísmiques que
constituïen una amenaça per a la preservació del nostre ecosistema marítim i costaner en el golf de
València en 2013, s'han succeït 16 sol·licituds per a un conjunt d'actuacions destinades a constatar
l'existència d'hidrocarburs per a investigar i explorar a la recerca de gas o petroli a la regió del llevant balear,
a fi d'obtenir drets d'extracció i explotació de jaciments petroliers i gasistes.
L'estiu de 2013, fruit de l'alarma generada per aquesta mena de projecte, i havent-se donat a conèixer
l'existència fins a aquest moment d'altres projectes de característiques similars amb idèntic objectiu, es
genera la base d'un moviment de contestació social contrari a la seva autorització, i que fins ara no coneix
precedent quant a la mobilització ciutadana en pro de la defensa del medi ambient en l'àmbit de les Illes
Balears. El lideratge d'aquesta contestació social l'ha encapçalat Mar Blava, una aliança intersectorial
integrada per administracions públiques (entre les quals destaquen els consells insulars i els ajuntaments),
entitats de sectors econòmics afectats com la pesca, el turisme o el sector nàutic, organitzacions socials i
ecologistes, sindicats i institucions públiques i privades, i un important nombre de voluntaris i voluntàries,
que han aconseguit un resultat de fins a vuit sol·licituds d'exploració o recerca desestimades o paralitzades
en els últims set anys, gràcies a l'oposició generalitzada sorgida a la regió del llevant balear pels efectes
negatius previsibles sobre el conjunt dels hàbitats marins i, en general, sobre el model socioeconòmic de
tota la regió i, especialment, de les Illes Balears.
La regió del llevant balear és extremadament vulnerable al canvi climàtic, a causa del 75 % per la crema de
combustibles fòssils com el gas, el petroli o el carbó, amb impactes d'elevat cost humà i econòmic. Bona
mostra d'això han estat els esdeveniments meteorològics extrems que han assolat la regió en els últims
mesos.
D'altra banda, la prosperitat de la regió depèn majoritàriament d'activitats lligades al turisme o a la pesca.
Ambdues són activitats que es veuen afectades molt negativament per les activitats lligades a la recerca,
l’exploració i l’extracció d'hidrocarburs i altres substàncies minerals pel perill d'abocament i accidents.

Set anys després que saltés la veu d'alarma a Balears per la possible realització d'aquests projectes, i
gràcies a l'oposició incansable d'administracions públiques, societat i sector empresarial, vuit projectes van
desistir de la continuació en la tramitació del seu projecte o van rebre la negativa per part dels òrgans
ambientals competents. Encara així, continua havent-hi un conjunt de projectes en fase de tramitació per a
dur a terme prospeccions petrolieres (campanyes d'adquisició sísmica -o sondejos acústics- i sondejos
exploratoris), a més de diverses sol·licituds de permisos de recerca d'hidrocarburs davant el Ministeri de
Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que poden suposar una greu amenaça per a la mar balear i per a la
resta d'aigües del litoral del Mediterrani espanyol.
En resposta a la creixent preocupació pels efectes del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, en el
transcurs de la passada legislatura i a instàncies d'Aliança Mar Blava, el Parlament de les Illes Balears va
aprovar per unanimitat en dues ocasions una proposició de llei sobre la protecció de la mar Mediterrània
sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs
i altres substàncies minerals.
Aquesta proposició de llei té com a objecte la prohibició expressa de totes les activitats lligades a la cerca i
l’extracció d'hidrocarburs i altres substàncies minerals des del subsòl marí, i respon a la necessitat de
protegir permanentment la Mediterrània d'aquestes activitats.
Ara mateix aquesta proposició de llei es troba en fase de presa en consideració en el Congrés dels Diputats.
Addicionalment, el passat 20 de maig el Govern de l’Estat va enviar a les Corts generals el primer Projecte
de llei de canvi climàtic i transició energètica que conté, en el seu article 8, la prohibició de les noves
activitats de recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs en tot el territori nacional i en les aigües
emparades sota la jurisdicció espanyola.
Si bé el Projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica recull les propostes del Parlament de les Illes
Balears de prohibir les noves activitats relacionades amb hidrocarburs, també permet que les sol·licituds de
permisos de noves exploracions i explotacions presentades abans de l'entrada en vigor de la Llei puguin
seguir els seus tràmits administratius i, eventualment, prosperar.
Segons informació del mateix Miteco, en aquests moments hi ha 22 permisos de recerca d'hidrocarburs
sol·licitats en tot l'àmbit nacional.
D'aquests, vuit se situen en la mar de la regió del llevant balear. Més encara podrien ser presentats en els
pròxims mesos per les empreses promotores que volguessin assegurar-se que la futura prohibició no afecti
els seus plans. La falta d'una moratòria a la presentació de nous projectes de recerca, exploració i
explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals, mentre es tramiten i aproven les dues iniciatives
legislatives esmentades, podria donar lloc a un “efecte crida” no desitjat per a nous promotors que tindria
efectes perjudicials per a la protecció de la Mediterrània i del clima i contraris a l'esperit tant del Projecte de
llei de canvi climàtic i transició energètica com de la Proposició de llei del Parlament de les Illes Balears
sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que pugui produir
l'exploració, la recerca i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals.»

Per tot això, i a la vista del que s’ha exposat, el Grup Municipal de MÉS per Llucmajor proposa
que s’aprovi al Ple de l’Ajuntament de Llucmajor:
Únic. L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern de l’Estat a establir, mentre es tramiten i
aproven el Projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica i la Proposició de llei del
Parlament de les Illes Balears sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció
espanyola dels danys que pugui produir l'exploració, la recerca i l’explotació d'hidrocarburs i altres
substàncies minerals, una moratòria d'efecte immediat a la presentació de nous projectes de
recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals.»
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient de dia 22 de
juliol, i una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) reitera l’explicació de la Sra.
Barceló i diu que la idea és demanar aquest període de temps per evitar aquests treballs.
El batle diu que el Grup Popular donarà suport a la proposta, que també pensen en la mateixa
línia i que han d’estar units en les possibilitats que tenguin en aquest assumpte.

La Sra. Noemí Getino (CS) diu que el seu grup votarà a favor de la proposta. De fet el seu partit
des del 2015 està sobre el rebuig de l’explotació dels hidrocarburs en el Mediterrani i dona suport
a la declaració de la Llei del Mediterrani espanyol com una zona lliure de prospeccions petrolieres.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que, com ja és habitual en el seu partit, en
ser una proposta que no és competència de l’Ajuntament, hi votaran en contra.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu grup donarà el total suport a la proposta.
El Sr. Bernadí Vives (PI) diu que el seu partit s’ha adherit a la proposta perquè en el 2014 ja varen
fer una cadena humana a la Platja de Palma en contra de les prospeccions petrolieres i fa molts
d’anys que lluiten per aquesta causa.
El Sr. José Miguel Pastor diu que votarà a favor de la proposta, perquè pensa que s’ha de protegir
el Mediterrani i això és una passa endavant important.
La Sr. Barceló agraeix als partits que han votat a favor i diu que ja saben que LLIBERTAT
LLUCMAJOR té aquesta norma, però baldament no sigui un assumpte de la competència de
l’Ajuntament, el que s’intenta presentant aquesta proposta és que pugui repercutir a tots els
ciutadans de les Illes, i Llucmajor és un poble que viu del turisme, per tant demana al Sr. Gaffar si
s’ho poden replantejar, ja que indirectament tindran aquests beneficis.
El Sr. Gaffar diu que enviar una carta no és una cosa dolenta, el problema és que ell sap que
aquestes cartes no van enlloc. La clau és que partits que signen aquesta proposta tant al
Parlament Balear com al Consell de Mallorca i a escala nacional sí que són allà, i el que seria
correcte seria que aquestes propostes arribessin directament a la cambra on s’han de votar. Diu
que una altra opció seria com a ajuntament sol·licitar audiència i parlar directament amb qui
pertoca. Això tindria més utilitat que presentar aquests tipus de propostes.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació, i amb 19 vots a
favor (PP, CS, ASI, GM, PSOE, MÉS, UP, PI i Sr. Pastor) i 2 vots en contra (LLIBERTAT
LLUCMAJOR) per majoria s’aprova la proposta en els mateixos termes en què s’acaba de
transcriure.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA
I. En el mes d’agost de 2017 va entrar en vigor l’Ordenança reguladora de la convivència
ciutadana (ORCC), que havia estat aprovada amb el propòsit de contribuir a garantir la
tranquil·litat, la seguretat, la salubritat, l’ordre públic i el degut respecte i comportament de
la comunitat veïnal, mantenir el comportament cívic en l'àmbit públic tot respectant els
béns i les instal·lacions públiques i fent-ne un ús correcte, amb la finalitat de poder
gaudir-ne sempre en perfecte estat d'ús i conservació.
II. Fruit de l’experiència de més de dos anys d’aplicació i, en concret, dues temporades
turístiques senceres, s’ha posat de manifest la necessitat de canviar la norma per fer-la
més àgil, eficaç, eficient i donar cobertura a aquelles demandes socials i executives no
previstes en l’ORCC.
III. En aquest sentit, s’ha redactat una proposta de modificació encaminada a millorar en la
prevenció i a evitar la reincidència, t o t fent que les denúncies es puguin materialitzar en
sanció, com a inici d’expedient sancionador abreujat, amb reducció de la multa que
correspondria amb el procediment ordinari.
IV. En darrer lloc, s’ha de tenir en compte que fa pocs mesos el Govern de les Illes Balears va
aprovar el Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a la millora
de la qualitat a zones turístiques, on es regula una part del que es regula en aquesta
Ordenança, i n’atribueix la competència sancionadora al Govern Balear, de manera que
quedaria fora de la regulació municipal allò que es tipifica com a infracció en el Decret llei.
No obstant això, tenint en compte que l’objecte de la normativa autonòmica és combatre
els excessos turístics, cosa que no es dona en el municipi de Llucmajor, s’han fet gestions
des de l’Ajuntament per tal d’excloure el nostre municipi del seu àmbit d’aplicació. En

aquest sentit, es proposa afegir una disposició addicional on es prevegi la possibilitat del
retorn de la competència a l’àmbit municipal.
V. Durant el tràmit d’informació pública de l’esborrany de la modificació s’han presentat les
següents al·legacions:
a) Una a nom de la Sra. Sagrari Moranta, de dia 13 de juny, amb la qual es demana que
es tengui en compte en la regulació de renous l’existència d’un restaurant a la zona
residencial de Cala Blava, que té una terrassa amb piscina, en la qual s’han col·locat
altaveus i quan es posa música afecta a tots els veïnats de la zona, ja que està ubicat
dins el nucli urbà.
b) I una a nom de l’Associació de Veïnats de Cala Blava, de dia 15 de juny, amb la que es
dona ple suport a l’al·legació de la Sra. Moranta, i s’insisteix perquè es tengui en
compte en la normativa de convivència ciutadana i es prenguin mesures perquè
l’esmentat restaurant de Cala Blava compleixi les normes i no molesti la resta de veïns
que viuen prop de l’establiment.
Després de tractar-ho amb els serveis tècnics i jurídics municipals, s’ha informat les persones i
entitats que han al·legat que l’Ajuntament ja disposa d’una ordenança municipal de protecció del
medi ambient, com a eina per combatre el soroll que pugui provenir dels establiments de
restauració i oci, a més de la normativa procedent de l’Administració estatal i autonòmica, per la
qual cosa no és acceptable incorporar les seves peticions a l’ORCC.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Interior de dia 22 de juliol, i una vegada vist
el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) diu que aquesta ordenança es va aprovar en
l’anterior legislatura per unanimitat, ja que Llucmajor no tenia ordenança sobre aquest tema, i va
ser complicat treure-la endavant. Però entenen que a mesura que surtin nous problemes s’haurà
de revisar i adaptar-la i en aquest sentit, i sempre tindran el suport del Partit Socialista. El batle diu
que està d’acord amb el que ha dit el Sr. Estarellas.
La Sra. Maria Barceló (MES) diu que el vot del seu partit serà favorable. Entenen que són
modificacions de caràcter tècnic per millorar el que ja estava fet, i d’aquesta manera posen valor a
l’ordenança aprovada en consens en la passada legislatura. Per tant, qualsevol cosa que sigui per
millora i sobretot que es pugui fer amb consens de tota la Corporació creuen que també s’ha de
posar en valor.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que el vot del seu grup serà favorable, ja
que varen començar a fer-hi feina a l’inici de la legislatura, i a més en el partit que representa era
una de les mesures del seu compromís veïnal, sobretot pel tema dels habitatges vacacionals i els
hotels, pels renous que hi ha a les urbanitzacions i s’Arenal, i per tant s’havia d’aturar. També vol
agrair la feina feta per la Policia Local, els Serveis Tècnics d’Urbanisme i els Serveis Jurídics de la
Casa.
El Sr. Bernadí Vives (PI) diu que, com ja varen comentar en la comissió, és una ordenança que va
sortir en l’anterior legislatura, i agraeix al Sr. Estarellas i a tots els serveis jurídics de la Casa la
feina que feren per dur-la a terme, ja que va ser complicat, però era necessària sobretot per a la
zona turística de s’Arenal, on les queixes anaven augmentant. De totes maneres ja sabien que
amb el transcurs del temps hi hauria modificacions, així com n’hi haurà d’altres més endavant, ja
que és inevitable, perquè les coses canvien dia a dia. També vol donar les gràcies a tots els que hi
han fet feina actualment, però sobretot al cap de la Policia Local, Sr. Torrandell.
Una vegada acabades les intervencions, i prenent com a base la fonamentació que precedeix, se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la convivència ciutadana
en els termes següents:
“Primer. A l’article 3, l’apartat 3 es modifica per afegir a la protecció de l’Ordenança nous
béns o instal·lacions, de manera que queda redactat de la següent manera, i s’afegeixen els
apartats 4 i 5 següents:

“3.També estan compresos en les mesures de protecció d'aquesta Ordenança els béns i les
instal·lacions de titularitat d'altres administracions públiques i entitats públiques o privades que
formen part del mobiliari urbà del municipi quan estan destinats al públic o constitueixen
equipaments, instal·lacions o elements d'un servei públic, o de qualsevol altra entitat o empresa,
pública o privada, com vehicles de transport, marquesines, parades d’autobusos o d’autocar,
tanques, senyals de trànsit, contenidors i altres elements de naturalesa similar.
I.
Així mateix, l’Ordenança s’aplica a les platges de Llucmajor i a la zona portuària en els
àmbits o les matèries que són de competència municipal d’acord amb la legislació aplicable, o en
virtut d’un acord de delegació o de conveni.
II.
L’Ordenança s’aplica també als espais, les construccions, les instal·lacions i els béns de
titularitat privada quan des d’aquests es realitzen conductes o activitats que puguin afectar
negativament la convivència i el civisme als espais, les instal·lacions i els elements assenyalats en
els apartats anteriors, o quan el descuit o la manca d’un adequat manteniment d’aquests per part
dels seus propietaris o propietàries, arrendataris o arrendatàries o usuaris o usuàries, pot suposar
igualment conseqüències negatives per a la convivència o el civisme a l’espai públic.
Segon. En el títol II, relatiu a la conducta ciutadana, s’afegeix un nou capítol I, relatiu a
“Normes Generals”, que contindrà un únic article, el 7, i s’adapta la numeració dels vigents
capítols I a III, que passa a ser del II al IV. L’actual article 7, relatiu al soroll, passa a ser el 7 bis:
“Article 7. Normes generals
4. És sancionable qualsevol conducta o fet individual que vagi en contra de les bones formes,
l’ordre i la urbanitat exigibles per a la convivència social i no és permet cridar furiosament ni
barallar-se ni, en general, qualsevol conducta que doni o pugui donar lloc a molèsties als
ciutadans.
5. Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres persones ni
atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat d’acció. Totes les persones s’han d’abstenir
particularment de fer pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que suposin violència
física o coacció moral o psicològica o d’un altre tipus.
6. És un deure bàsic de convivència ciutadana procurar el respecte, l’atenció, la consideració i la
solidaritat especials a les persones que, per les seves circumstàncies personals, socials o de
qualsevol altra índole, més ho necessitin.”
Tercer. Afegir a l’article 13.4 les paraules “de l’existència”, de manera que queda redactat
de la següent manera:
“4. Els Serveis Socials, amb l'auxili de la Policia Local, si s’escau, informaran a totes les persones
que ofereixen serveis sexuals retribuïts en espais públics, de l’existència de les dependències
municipals i dels centres d'atenció institucional, o organitzacions no governamentals, o
associacions de caràcter privat als quals podran acudir per rebre el suport que sigui necessari, en
especial en l’àmbit psicològic, social, mèdic, i jurídic.”
Quart. Es modifica l’article 14, relatiu al consum de begudes alcohòliques, amb
l’especificació dels supòsits en els quals s’ha d’entendre pertorbada la tranquil·litat ciutadana, es
prohibeixen diverses conductes que estan directament relacionades amb el consum i, finalment,
se suprimeix l’expressió “on en la seva presència” de l’apartat 4, relatiu a l’aplicació de les
sancions en grau màxim. Així, la redacció de l’article 14 passa a ser la següent:
“Article 14. Prohibició de consum de begudes alcohòliques
1. Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques en llocs, vies, establiments o transports
públics, quan pertorbi la tranquil·litat ciutadana. S’entén que pertorba la tranquil·litat ciutadana
quan el consum es realitzi en alguna de les següents circumstàncies:
1. En grup. S’entén per grup més de tres persones i que facin ostentació de la ingesta de
begudes alcohòliques.
2. De forma massiva a les platges, zones de bany o passejos per a vianants.
3. De forma denigrant per als vianants o altres usuaris dels espais públics.
4. En llocs que es caracteritzin per l’afluència de persones menors d’edat.

2. En qualsevol cas, es prohibeix l’entrada d’envasos de vidre a la platja o zones de bany,
malgrat que es manifesti que no contenen alcohol.
3. Les begudes alcohòliques a què fan referència els punts 1 i 2 seran intervingudes per la
Policia Local per a la posterior destrucció.
4. Queda prohibit tirar en terra o dipositar en la via pública recipients de begudes com ara
llaunes, botelles, tassons o qualsevol altre objecte.
5. Queda prohibit sortir dels establiments d’allotjament amb begudes fora dels envasos originals i
hermèticament tancats.
6. Queda prohibida la publicitat i la inducció al consum de begudes alcohòliques, així com
l’exposició que pugui ser observada des de la via pública de poals o elements semblants que
incitin al consum de begudes alcohòliques.
7. S’aplicarà la sanció en grau màxim quan:
1. El consum de begudes alcohòliques es produeixi de forma massiva per part de grups de
persones, les anomenades vulgarment “botellades”, o convidin a l'aglomeració d'aquestes.
2. Es deteriori greument, com a resultat de l'acció de consum, la tranquil·litat de l'entorn o es
provoquin situacions d'insalubritat.
3. Es produeixin, derivades del consum, situacions denigrants per als vianants o altres usuaris
dels espais públics.
4. El consum es produeixi en llocs freqüentats habitualment per menors.”
Cinquè. Es modifica l’article 16.1, amb l’extensió de la prohibició d’activitats a l’espai públic
a la venda ambulant d’aliments i begudes:
“Article 16. Negocis a la via pública
1. Es prohibeix la realització d’activitats i prestació de serveis a l’espai públic no autoritzats, tals
com jocs que impliquin apostes, tarot, col·locació de trenes, músics al carrer, mims, vidents,
publicitat, promoció de negocis, massatges, tatuatges o altres que necessitin llicència d’activitat,
així com la venda ambulant d’aliments, begudes o altres productes, llevat d’autoritzacions
específiques.”
Sisè. S’afegeix un apartat 3 a l’article 20, on es preveu l’ús de nous vehicles de mobilitat
personal:
“3. La utilització i circulació dels vehicles de mobilitat personal del tipus L1e estaran sotmesos a la
legislació vigent en matèria de trànsit i, en qualsevol cas, està prohibit que facin ús de la voravia i
els passejos d’ús exclusiu per a vianants.”
Setè. S’afegeix un nou capítol V (d’acord amb la nova numeració introduïda a l’apartat
segon de la proposta de modificació) relatiu a la seguretat en general, amb 3 articles numerats del
28 bis al 28 quater :
“Capítol V. Seguretat en general
Article 28 bis. Obligacions en matèria de seguretat
1. Les entitats o persones encarregades de l'organització d’actes festius, musicals, culturals,
esportius o d’índole similar que tenen lloc als espais públics han de garantir la seguretat de les
persones i els béns. A aquest efecte, han de complir les condicions de seguretat generals i
d’autoprotecció que l’òrgan competent fixi en cada cas.
2. Les entitats o persones encarregades de l'organització d’actes públics, atenent els principis de
col·laboració, coresponsabilitat i confiança amb l’autoritat municipal, han de vetllar perquè els
espais públics utilitzats no s’embrutin i els seus elements urbans o arquitectònics no es deteriorin, i
queden obligades, si s’escau, a la corresponent reparació, reposició o neteja.
3. Les persones propietàries o les persones titulars dels establiments públics, especialment bars,
cafeteries i similars, són responsables del bon ordre en els seus establiments. A aquest efecte,
estan obligades a:
1.
No facilitar begudes alcohòliques a les persones que, notòriament, es trobin en estat
d’embriaguesa.
2.
No facilitar begudes alcohòliques a les persones menors de 18 anys.

3.
No subministrar cap menjar o beguda fora de l’àmbit de l’establiment, entenent-se per
àmbit de l’establiment l’interior del local i, si n’és el cas, la seva terrassa, mai la vorera, via pública
o espais públics; tot això tret que hi hagi llicència municipal per a la utilització privativa de zones
de domini públic.
4.
Evitar que la clientela surti a la via pública portant tassons o botelles de vidre.
Article 28 ter. Seguretat en platges i zones de bany
1. La seguretat a les platges, i especialment les activitats a la mar, exigeixen l’observació de les
indicacions que es donin i el respecte a les senyalitzacions sobre les condicions i els llocs de
bany.
2. La bandera verda indica l’absència de perill, la qual cosa permet una activitat normal a la
platja. Amb bandera groga s’han d’extremar les precaucions a l’aigua. La bandera vermella
significa la prohibició del bany.
3. Està prohibit el bany als espigons i a altres zones senyalitzades a les quals no es permet el
bany o el pas està restringit.
Article 28 quater. Convivència en platges i zones de bany
1. Queda prohibit, a les platges i llocs públics, posar en funcionament equips de so,
amplificadors, altaveus de qualsevol potència, instruments de percussió o similars que puguin
generar un impacte acústic significatiu als voltants, a excepció de les activitats a l’aire lliure amb
autorització municipal. En qualsevol cas, queda prohibida l’emissió entre les 22.00 i les 08.00
hores si l’emissió de so és audible a més de tres metres de l’aparell de so.
2. La Policia Local, un cop denunciat el fet i constatada la molèstia produïda, advertirà la present
prohibició i la molèstia causada a la persona infractora, comminant-la al cessament de la seva
activitat. En cas de no cessar-la, l'agent podrà intervenir cautelarment l'aparell utilitzat i ho farà
constar en l'acta de denúncia.
3. La persona denunciada podrà recuperar l'aparell confiscat el dia següent hàbil en horari de
matí en les dependències de la Policia Local, una vegada abonat el 50 % de l'import mínim de la
sanció imposada i l'import de les taxes generades.
4. Queda prohibit fer foc o encendre qualsevol objecte susceptible de produir un incendi a les
platges a excepció d’autorització prèvia per a petites lluminàries i sempre dintre el marc d’actes
festius tradicionals.”
Vuitè. Modificar l’article 38 en els termes següents:
1. A l’apartat 3, subapartat b), relatiu a les infraccions greus, s’afegeixen els següents supòsits 8
a 17:
“8. La pertorbació de la seguretat ciutadana en actes públics, espectacles esportius o culturals,
solemnitats i oficis religiosos o altres reunions que se celebrin en espais públics o béns de
titularitat municipal, a les quals assisteixin nombroses persones, quan no sigui constitutiva
d’infracció penal.
1.
La desobediència o la resistència a l’autoritat municipal o als seus agents en l’exercici
de les seves funcions, quan no siguin constitutives de delicte, així com la negativa a identificar-se
a requeriment de l’autoritat o agents o l’al·legació de dades falses o inexactes en els processos
d’identificació.
2.
Negar-se o resistir-se a les tasques de control de l'Ajuntament, negar-se o resistir-se a
subministrar dades o a facilitar la informació requerida pel personal funcionari actuant en
compliment de les tasques d'inspecció, control o sanció, facilitar informació o documentació falsa,
inexacta, incompleta o que indueixi a errada de manera explícita o implícita, o obstaculitzar la
labor inspectora.
3.
Incomplir les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats
municipals o agents.
4.
Dur, exhibir o utilitzar armes prohibides, així com dur, exhibir o utilitzar armes de
manera negligent, temerària o intimidadora, o fora dels llocs habilitats per utilitzar-les, encara que
en aquest últim cas es tingui llicència, sempre que aquestes conductes es realitzin en espais
públics i no constitueixin infracció penal.

5.
Dur o usar armes de 4a categoria, segons el RD 137/1993 o norma que el substitueixi,
fora del domicili sense estar documentades singularment, mitjançant targetes d'armes, que les han
d'acompanyar en tot cas.
6.
La remoció de tanques, cintes o altres elements fixos o mòbils col·locats per la Policia
Local de Llucmajor per delimitar perímetres de seguretat, fins i tot amb caràcter preventiu, quan
generi perill per a les persones o béns o sigui per desobeir una ordre de pas o obligació de pas.
7.
La no adopció de les mesures necessàries o l’incompliment de les obligacions
establertes a l’apartat 1 de l’article 28 bis.
8.
L’incompliment del que disposen els apartats primer a tercer de l’article 28 ter.
9.
L’incompliment de l’apartat primer de l’article 28 quater si es reprodueix en un interval
inferior a 6 hores.”
2. A l’apartat 4, subapartat b), relatiu a les infraccions molt greus, s’afegeix el següent supòsit: “5.
El subministrament de begudes alcohòliques a les persones menors de 18 anys.”
Novè. Afegir un apartat 5 a l’article 43 amb el següent contingut:
“5. La Batlia pot, mitjançant decret, determinar quanties concretes per a la totalitat o per a
determinades infraccions, així com l’aplicació a aquestes del procés establert en l’article 43.bis
d’aquesta ordenança.”
Desè. Afegir un article 43 bis amb la següent redacció:
“Article 43 bis
1. En els casos que així es determini, en aplicació dels que disposa l'article 43.5, les persones
denunciades poden assolir la seva responsabilitat mitjançant el pagament de les sancions de
multa, amb una reducció del 50 % sobre l'import estipulat per a cada infracció, si el pagament es
fa efectiu fins al termini de 10 dies naturals comptats des del següent de la data de la denúncia.
2. Les infraccions de les quals s’hagi determinat la quantia de la multa mitjançant decret de Batlia
podran fer-se efectives en el moment de la denúncia amb una reducció del 50 % de l’import
estipulat. Si la comissió de la infracció dur aparellada la retirada d’elements emissors de so,
aquesta mesura no es durà a terme si s’abona la multa en el moment de la denúncia.
3. Una vegada incoat el procediment sancionador, les persones presumptament infractores
poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el pagament de les sancions de multa amb
una reducció del 30 % de l’import de la sanció que es proposi, si el pagament es fa efectiu en un
termini màxim de sis dies hàbils des de la notificació de la incoació i sempre abans de la resolució.
4. Els pagaments que es duguin a terme acollint-se a les reduccions previstes en els apartats
anteriors i que es realitzin fora dels terminis que s'assenyalen, tindran en tot cas la consideració
de pagaments a compte de la sanció que s'imposi.
5. El pagament de l’import de la sanció de multa implica la terminació del procediment, sense
perjudici de presentar els recursos procedents.
6. L’Ajuntament de Llucmajor ha d’implantar un sistema de cobrament anticipat i immediat de
multes i mesures provisionals amb les rebaixes pertinents a través d’un sistema automatitzat o de
dispositius específics, sense perjudici que, en qualsevol cas, el pagament pugui fer-se efectiu a
través de les entitats financeres prèviament concertades.
7. En el cas les denúncies per sorolls produïts en habitatges vacacionals, i en previsió del
possible canvi de les persones allotjades en règim de lloguer vacacional, l’Ajuntament podrà dictar
resolució exprés en el termini de 24 hores des de la recepció de la denúncia.
8. Quan un habitatge vacacional sigui denunciat en més de tres ocasions en un any natural, es
repercutiran en el titular de l’habitatge les sancions fermes no satisfetes.
9. Quan un hotel o allotjament turístic amb més de 10 habitacions generi de forma continuada
soroll per part dels seus clients, no es pugui determinar quines són les habitacions que generen
soroll o no es prengui cap mesura per part de l’establiment d’evitar soroll, serà denunciat
l’establiment com una activitat generadora de molèsties als veïns, tenint la consideració d’infracció
greu.
10. La tercera infracció lleu i les successives, en el període d’un any, seran considerades com a
infracció greu si hi ha coincidència d’article i concepte infringit.
11. La tercera infracció greu i successives, en el període d’un any, seran considerades com a
infracció molt greu si hi ha coincidència d’article i concepte infringit.

12. La tercera infracció molt greu i successives, en el període d’un any, seran sancionades amb el
grau màxim si hi ha coincidència d’article i concepte infringit.”
Onzè. Amb el propòsit que la tramitació i resolució dels expedients sancionadors per
infraccions d’aquesta Ordenança es puguin delegar en més d’una regidoria, l’article 49 queda
redactat de la següent manera:
“Article 49. Tramitació de l’expedient
La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d'aquesta Ordenança, i
per a la imposició de sancions i de les altres exigències compatibles amb les sancions, correspon
a la Batlia o la regidoria en qui delegui.
Aquesta delegació es podrà fer en funció de la matèria de l’expedient sancionador a tramitar
sense la necessitat que recaiguin tots els expedients en una sola regidoria.
La tramitació i la resolució del procediment sancionador s'ajustarà al que estableix la legislació
general sobre l'exercici de la potestat sancionadora.”
Dotzè. En previsió de la possible exclusió del terme de Llucmajor d’entre les zones
afectades pel turisme d’excessos, s’afegeix una disposició addicional que queda redactada en els
termes següents:
“Disposició addicional
A les zones afectades pel Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d’excessos per a la
millora de la qualitat en zones turístiques, els serà d’aplicació el mateix decret llei, i supletòriament
la present ordenança. En cas que el municipi de Llucmajor surti de l’àmbit d’aplicació del Decret
llei, quedarà vigent per a tot el terme municipal la regulació prevista en la present ordenança».
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant la publicació
d’un anunci en el BOIB.
Tercer. Una vegada acabat el termini d’informació pública es resoldran, si s’escau, les
al·legacions presentades i s’aprovarà definitivament la modificació. En cas que no se’n presentin,
l’acord s’entendrà definitivament aprovat i s’haurà de publicar l’acord definitiu i el text íntegre
d’aquesta modificació en el BOIB.
ATORGAMENT DE CONDECORACIONS A DIVERSOS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL DE
LLUCMAJOR
I. En data 11 de març de 2020 l’inspector en cap va emetre un informe en el qual trasllada a la
Batlia les següents propostes:
a.
Elevar al Ple de la corporació l’acord per sol·licitar a la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques l’atorgament de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a aquells
membres de la Policia Local que durant el passat any 2019 han complit trenta anys de servei i
hagin tingut una trajectòria excepcional i sense responsabilitats disciplinàries pendents.
b.
Elevar igualment al Ple de la corporació l’acord per proposar al batle la concessió del
diploma de jubilació a aquells membres de la Policia Local de Llucmajor que s’hagin jubilat durant
el passat any 2019.
II. El Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament Marc de Coordinació de les
Policies Locals de les Illes Balears, en el seu capítol V del títol VIII estableix els premis i les
condecoracions als membres de les policies locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
de les persones que destaquin per la seva col·laboració en l’assoliment d'objectius relacionats
amb els cossos de la policia local. En el seu article 132 es fa referència a la Creu al Mèrit Policial
amb Distintiu Blanc, la qual es pot atorgar als membres de la policia local, sigui quina sigui la seva
categoria, quan compleixin trenta anys de servei en qualsevol cos de la policia local, en situació de
servei actiu o en situació de serveis especials, que hagin tingut una trajectòria professional
excepcional i que no tenguin expedients disciplinaris en curs o sancions disciplinàries pendents de
cancel·lar en el seu expedient personal.
III. D’acord amb l’article 140, apartat 1) de l’esmentat Decret 40/2019, la competència per atorgar
aquesta condecoració correspon al conseller/a d’Administracions Públiques, i l’article 137 precisa
que pot elevar la dita proposta de condecoració, entre altres, el Ple de l'Ajuntament.

IV.
Per altra banda, l'article 133 del Decret 40/2019 fa referència al Diploma de Jubilació, el
qual es crea com a reconeixement als membres de la Policia Local per la dedicació d'una vida al
servei de la ciutadania i la seva missió i defensa, promoció i protecció dels drets i llibertats
públiques. D'acord amb l'article 140, apartat 3), l’atorgament del diploma és competència del batle
amb acord previ del plenari.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Interior de dia 22 de juliol, i una vegada vist
el dictamen el Sr. Eloy Crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR, diu que el vot del seu grup serà a favor
de la proposta, dona l’enhorabona a tots els agents proposats per a l’atorgament de la Creu al
Mèrit Policial amb Distintiu Blanc i agraeix la dedicació dels agents proposats per a l'atorgament
del Diploma de Jubilació.
Seguidament, una vegada acabades les intervencions i en conseqüència, se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Sol·licitar a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les
Illes Balears l’atorgament de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc als següents agents per
haver complert trenta anys de servei i no estar incursos en cap procediment disciplinari ni tenir
sancions pendents de cancel·lació:
• Subinspector Sr. Antoni Oliver Rigo
• Oficial Sr. Vicente Vaquer Covas
• Oficial Sr. Sebastià Morell Coll
• Oficial Sr. Bartolomé Gomila González
• Oficial Sr. Andrés Catany Alós
• Policia Sr. Antoni Creus Lladó
• Policia Sr. Guillermo Llompart Pons
• Policia Sr. Jaime Matas Alcover.
Segon. Proposar al batle l'atorgament del Diploma de Jubilació als següents agents:
• Inspector Sr. Antoni Mut Catany
• Oficial Sr. Ignacio Mut Catany
• Oficial Sr. Esteve Amer Sbert
• Policia Sra. Catalina Marí Rigo
• Policia Sr. Antonio Barceló Zanoguera.
DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE LLUCMAJOR PER A L’ANY
2021
Atès l’escrit emès per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb núm. RE
20205710, de data 19/06/2020, relatiu al calendari laboral de l’any 2021 i on se sol·licita que
abans del 25 d’agost de 2020 se’ls comuniqui els dies que el Ple d’aquest Ajuntament designi com
a festius en l’àmbit del municipi per a l’any 2021.
Atès que l’Ajuntament de Llucmajor designa cada any el dia 29 de setembre (Sant Miquel) i el Firó.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Interior de dia 22 de juliol, i una vegada vist
el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència i d’acord amb l’article 46 del Reial
decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de jornades, hores extraordinàries i descansos
(BOE, de dia 29), els ajuntaments han de determinar dues festes locals en l’àmbit municipal, a
més de les festes indicades que són dies festius en l’àmbit de les Illes Balears, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Designar com a festes locals per a l’any 2021 en el municipi de Llucmajor les
següents:
• Sant Miquel, 29 de setembre (dimecres)
• El Firó, 18 d’octubre (dilluns)
Segon. Traslladar el present acord a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball,
a l’objecte de la seva inclusió en el calendari laboral de l’any 2021.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS UP I LLIBERTAT LLUCMAJOR
RELATIVA AL TRANSPORT PÚBLIC

Seguidament es veu la proposta relativa al transport públic que textualment diu el següent:
«Avançar cap a un model de mobilitat més sostenible exigeix, a més de comptar amb la participació activa
de tots els ciutadans, actuar en múltiples fronts, la mobilitat a peu, en bicicleta o en transport públic,
l’ordenació de la xarxa viària, l’educació per a la mobilitat, la seguretat viària i d’altres, cadascun dels quals
pot ser avaluat de forma independent mitjançant una àmplia bateria d’indicadors. Els quilòmetres de carril
bici, els metres quadrats de superfície per a vianants, la concentració de contaminants, els nivells de soroll,
els usuaris del transport públic, el nombre de places d’aparcament o el d’accidents de trànsit són alguns dels
indicadors que faciliten l’observació dels canvis i la detecció dels punts forts i dels punts febles del model
implantat.
La quantitat de queixes sobre les deficiències del servei de transport de passatgers de l'empresa
adjudicatària que gestiona el GOIB (TIB) i el servei public de l'Ajuntament de Palma (EMT) dels nuclis
urbans de les urbanitzacions de Llucmajor i l'àrea de Son Verí és constant. Dia sí i dia també, els usuaris
(persones de totes les edats que van a treballar o a estudiar amb aquest mitjà de transport públic)
manifesten les seves queixes per un servei que no els proporciona els mínims que consideren
imprescindibles. La falta de precisió en els horaris i d'informació d’aquests, i fins i tot la falta d'educació
d'algun conductor respecte dels usuaris són habituals a les queixes dels usuaris. Mentiríem si diguéssim
que aquest és un problema que s'ha originat fa poques setmanes. El cert és que fa temps que dura i les
queixes no paren de produir-se. Però també és veritat que per solucionar els problemes només hi ha un
mètode: afrontar-los i treballar per resoldre'ls.
Aquest Ple de l'Ajuntament de Llucmajor no pot donar l'esquena als veïnats de Llucmajor.
Per tot això, es presenta la següent proposta de resolució:
Primer. L'Ajuntament de Llucmajor farà les passes necessàries per donar a conèixer les dificultats
de les persones usuàries del transport públic a les àrees abans comentades a les institucions pertinents.
Segon. Organitzarà les reunions oportunes i farà públiques les decisions que s’hi prenguin siguin o
no fructíferes.
Tercer. Posarà en marxa la recepció de queixes a la zona mitjançant el mitjà de comunicació que es
trobi oportú per tenir un contacte permanent amb els afectats.
Quart. L'Ajuntament començarà el procés administratiu per renovar el conveni ja existent amb
l'Ajuntament de Palma referent a la Targeta Ciutadana, pel qual s'ofereixen distints descomptes en viatges
de l'EMT, per, a més dels ja existents, oferir també els tipus de descompte d’"estudiant major 16 anys",
"Carnet Gran A", "Carnet Gran B" i "Família nombrosa" als veïns del nostre municipi.
Una vegada renovat aquest conveni per incloure els tipus de descompte indicats en el punt anterior,
l'Ajuntament de Llucmajor ampliarà els casos en els quals atorga el perfil de la targeta ciutadana "Carnet
Verd", equiparant-los als casos en els quals aquest perfil d'usuari ja s'ofereix des de l'Ajuntament de Palma,
els quals són els següents:
1. Discapacitat o minusvalidesa igual o superior al 33 %.
2. Pensionista major de 60 anys.
3. Beneficiari de la RESOGA i l'Ingrés Mínim Vital.
4. Pares amb fills a càrrec afectats per discapacitat igual o superior al 65 %.
5. Cònjuge, parella de fet o fills menors de 18 anys de persones amb discapacitat igual o superior al 65 %.
6. Usuaris de 17 anys en règim d'acollida o tutela en centres oficials o reconeguts per l'IMAS.
7. Usuaris de centres d'allotjament per risc o exclusió social.
8. Usuaris dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Llucmajor.
9. Usuaris d'altres organismes oficials que es trobin en situacions especials.
10. Dones víctimes de violència de gènere.
A més dels a dalt indicats, incloure també aquelles casos que des de l'Àrea de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Llucmajor es considerin rellevants per a aquest perfil d'usuari de la Targeta Ciutadana.»

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa de Serveis Públics de dia 22 de juliol, i una
vegada vist el dictamen el Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP) demana al secretari si es podria votar avui
els tres punts de la part dispositiva que va presentar UP inicialment, i una vegada que sàpiguen
les despeses que suposaran les mesures dels punts que va afegir LLIBERTAT LLUCMAJOR a la
proposta inicial, afegir-les. Si no pot ser, en aquest cas només es votaria els tres punts de la
proposta inicial. El secretari explica que el problema que hi ha per fer-ho així és que en la comissió
es va aprovar una esmena i es va canviar el text inicial, per la qual cosa es va convertir en un

altra. Si ara volen transformar el dictamen de la comissió via esmena s’haurà de votar, ja que el
que s’ha de votar en principi és el que va sortir de la comissió informativa.
El Sr. Zúñiga diu que en aquest cas es faria una esmena de la totalitat i el que es proposaria seria
els tres punts inicials que va proposar UP i que són els següents:
«Primer. L'Ajuntament de Llucmajor farà les passes necessàries per donar a conèixer les
dificultats de les persones usuàries del transport públic a les àrees abans comentades a les
institucions pertinents.
Segon. Organitzarà les reunions oportunes i farà públiques les decisions que s’hi prenguin
siguin o no fructíferes.
Tercer. Posarà en marxa la recepció de queixes a la zona mitjançant el mitjà de
comunicació que es trobi oportú per tenir un contacte permanent amb els afectats.»
Seguidament diu que aquesta proposta es va fer perquè hi ha un grup de persones que els han fet
arribar queixes sobre la mancança de la precisió de l’horari del bus, i el seu partit creu que
l’Ajuntament hauria de revisar els acords que té sobre aquest tema, tant amb la CAIB com amb
l’Ajuntament de Palma, perquè es compleixin els horaris establerts.
El batle diu que si ara es canvia la part dispositiva de la proposta el seu grup no sap bé el que ha
de votar, ja que s’havia estudiat la proposta tal com va sortir de la comissió. Respecte al que ha dit
el Sr. Zúñiga sobre els ciutadans i que l’Ajuntament ha de fer les reunions pertinents, explica que
avui al matí han tingut una reunió tècnica per parlar de l’assumpte i són coses que s’estan fent i es
comunicaran, però ara no saben cert si es retiren o no.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que a legislatura passada va passar una
cosa similar, amb una proposta que va presentar ASI, i el PSOE va demanar per votar per separat
els punts i així es va fer. Demana si avui es pot fer el mateix, i si es pogués fer a LLIBERTAT
LLUCMAJOR li interessa perquè així ho havien acordat.
El secretari diu que si queda clar que es modifica el dictamen separant per una banda la proposta
que va presentar inicialment UP, que serien els tres primers punts, i per altra banda la proposta
que presentava LLIBERTAT LLUCMAJOR, que seria el punt quart, així serien dos blocs, s’haurien
de fer dues votacions i serien dues propostes separades.
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Vives per un termini de dos minuts.
El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) diu que, baldament siguin dues propostes amb el mateix sentit,
són bastant diferents. La proposta presentada per UP els pareix bé, així com la proposta de
LLIBERTAT LLUCMAJOR, però d’aquesta encara no saben quin cost tindrà, per tant el seu grup
donarà suport a la proposta inicial.
El batle diu que el Grup Popular en la comissió informativa ja va donar el suport a la proposta,
però és veritat que sense tenir la proposta econòmica els és difícil donar-hi suport. Per tant el seu
grup votarà a favor de la proposta d’UP perquè creuen que és necessària, i pel que fa a la
proposta de LLIBERTAT LLUCMAJOR, la rebutgen, ja que no saben el cost que suposaria.
El Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) diu que és una bona decisió separar les dues propostes, ja que el
sentit del vot del seu grup serà diferent. Pel que fa als punts de la proposta d’UP, els consideren
adequats, ja que estan rebent moltes crítiques d’aquest servei per part de tot el municipi. Per altra
banda, referent a l’esmena que va introduir a la proposta LLIBERTAT LLUCMAJOR, està d’acord
amb el Sr. Estarellas en el sentit que fa mal votar a favor una proposta sense conèixer l’augment
pressupostari que suposarà, i també, com ha dit el batle, estan votant sobre un punt en què
l’Ajuntament no té competència, ja que la competència del transport públic col·lectiu la tenen els
ajuntaments de més de 50.000 habitants, i no és el cas de Llucmajor. Per tant el seu grup
demanaria al Sr. Gaffar fer una esmena de l’esmena que varen presentar, per incloure allà on
trobin el següent: «Sempre que es disposi dels informes favorables dels serveis jurídics i

d’Intervenció», ja que posen en dubte que les mesures que planteja LLIBERTAT LLUCMAJOR
puguin tenir aquests informes favorables.
La Sra. Noemí Getino (CS) diu que el seu grup, en la mateixa línia dels grups que ja han
intervingut, no té cap problema a votar a favor de la proposta presentada per UP. En canvi el que
proposa LLIBERTAT LLUCMAJOR sí que pot dur més problemes, perquè creuen que per
responsabilitat no poden aprovar cap punt del qual no en saben el costos i sense els informes dels
tècnics de la Casa, i està clar que encara no és una competència de l’Ajuntament.
El Sr. Gaffar diu que quan el secretari va dir en el Ple que es reservava el dret, va entendre que
quedava clar que si surten uns informes on diu que no hi ha disponibilitat o que hi ha d’haver la
decisió política perquè es doni aquesta disponibilitat aniria vinculat a això, i que poden posar una
esmena on s’afegeixi un primer punt que digui que el primer que es farà és un estudi econòmic.
També diu que l’ha sorprès que es parli del tema de la competència, ja que el conveni actual amb
l’EMT no té informe positiu, no és una competència directa però s’està donant, igual com passa
amb la Residència de Persones Majors. Demana al secretari si, en cas que s’aprovi, no vincula al
fet que s’hagi de dur endavant si no hi ha els informes favorables de Secretaria i Intervenció.
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Crusat per un termini de dos minuts.
El secretari diu que el que va fer ell va ser una advertència perquè té molts de dubtes que des
d’un punt de vista competencial i jurídic l’esmena que va presentar LLIBERTAT LLUCMAJOR sigui
viable, però si no li demanen un informe ell se’l reserva per fer-lo en el seu moment. A més, en
tenir també una transcendència econòmica evident, el departament d’Intervenció també s’hi hauria
de pronunciar.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu grup donarà suport a la proposta presentada per UP, i a
més estan molt contents, perquè durant un any no se n’ha presentada cap com aquesta i han
tingut gent que feia feina per a això.
El Sr. Bernadí Vives (PI) diu que el seu grup donarà suport a la proposta d’Unides Podem, i pel
que fa a la proposta de LLIBERTAT LLUCMAJOR, diu que hi ha d’haver un informe i creu que ara
no tendria sentit vincular-la a l’informe que vengui després. Però si tenien pensat fer això, haurien
d’haver demanat aquests informes abans i tal vegada s’haurien inclòs dins els pressuposts.
El Sr. Raúl Domínguez (GM) diu que votarà a favor de la proposta d’UP, i referent a la proposta de
LLIBERTAT LLUCMAJOR, diu que no creu que els informes surtin favorables, però s’ha de fer un
esforç en tot el que sigui possible per ajudar el ciutadà. Diu que votarà en contra, perquè vol saber
fins a quin punt els durà tot això. Pensa que és un tema que s’hauria d’acordar entre tots i que han
tingut més d’un any per fer informes i no ha estat el cas. Però vol deixar clar que està disposat a
ajudar a tots els col·lectius que surten a la proposta.
El Sr. Zúñiga vol aclarir una cosa i demanar perdó al grup LLIBERTAT LLUCMAJOR perquè no ho
havien parlat abans, però arran del que va dir el secretari en la comissió va pensar que si a la
mateixa proposta va unida l’esmena que va proposar LLIBERTAT LLUCMAJOR, això s’aturaria
fins que no hi hagués un informe favorable a la viabilitat econòmica de la proposta. Per aquest
motiu ha demanat que se separin, però vol deixar clar que el seu grup està d’acord amb l’altra
proposta, ja que ells voldrien que totes les persones del municipi que tenguin dificultats amb el
transport públic tenguessin els mateixos beneficis que tenen els usuaris de Palma. També dona
les gràcies als grups que han donat suport a la seva proposta.
El Sr. Gaffar diu que entén que primer s’hauria de votar l’esmena que ha proposat el grup MÉS
per introduir «Sempre que es disposi dels informes favorables dels Serveis Jurídics i
d’Intervenció», per després poder votar la proposta d’acord amb aquesta esmena.
El secretari diu que cronològicament primer s’ha presentat la del Sr. Zúñiga de separar en dues
les propostes i després la del grup MÉS, i entén que s’ha de respectar aquest ordre.

Una vegada acabades les intervencions, en primer lloc es vota l’esmena presentada pel grup UP,
relativa a separar en dos punts la proposta inicial, la qual prospera per unanimitat.
Seguidament se sotmet a votació l’esmena presentada pel grup MÉS, relativa a afegir a la
proposta de LLIBERTAT LLUCMAJOR «Sempre que es disposi dels informes favorables dels
Serveis Jurídics i d’Intervenció», i amb 4 vots a favor (MÉS i LLIBERTAT LLUCMAJOR) i 17 vots
en contra (PSOE, PP, CS, ASI, UP, PI, GM i Sr. Pastor) es rebutja per majoria.
A continuació es vota la part de la proposta presentada per UP, que es va aprovar en la comissió
informativa, la qual prospera per unanimitat.
Tot seguit i per acabar es vota la part de la proposta presentada per LLIBERTAT LLUCMAJOR,
que es va aprovar en la comissió informativa, i amb 3 vots a favor (LLIBERTAT LLUCMAJOR i
UP) i 18 vots en contra (PSOE, PP, MÉS, CS, ASI, PI, GM i Sr. Pastor) es rebutja per majoria.
En resum, com a conseqüència de les esmenes presentades i del resultat de les votacions, el Ple
de l'Ajuntament adopta per unanimitat el següent acord:
Primer. L'Ajuntament de Llucmajor farà les passes necessàries per donar a conèixer les
dificultats de les persones usuàries del transport públic a les àrees abans comentades a les
institucions pertinents.
Segon. Organitzarà les reunions oportunes i farà publiques les decisions que s’hi prenguin
siguin o no fructíferes.
Tercer. Posarà en marxa la recepció de queixes a la zona mitjançant el mitjà de
comunicació que es trobi oportú per tenir un contacte permanent amb els afectats.
En aquests moment s’absenta de la sessió la Sra. Lascolas per un termini de dos minuts.
PROPOSICIÓ DE BATLIA RELATIVA A CANVIS DE RETRIBUCIONS
A continuació es vota la ratificació de la inclusió en l’ordre del dia de la proposició de Batlia relativa
a la introducció de canvis en les retribucions dels membres de la corporació, la qual prospera per
unanimitat.
Seguidament el secretari llegeix la proposició de Batlia que diu el següent:
I. Mitjançant el Decret de Batlia 2020002615, d’1 de juliol, es va destituir el Sr. Alexandro Gaffar
del càrrec de segon tinent de batle i membre de la Junta de Govern Local, i el batle va avocar per
a si les competències delegades a favor seu i a favor del Sr. Eloy Crusat Horrach, de tal manera
que a partir d’aquella data han deixat de tenir responsabilitats de govern i, per tant, dedicació
especial.
II. D’altra banda, el Sr. José M. Pastor Cantallops, en el Ple ordinari de dia 24 de juny passat, va
informar de la seva renúncia a formar part del Grup Municipal VOX - Actúa Baleares, la qual es va
fer efectiva en el moment de la seva posterior comunicació a través del registre d’entrada. Amb
aquesta renúncia deixa de ser el portaveu del dit grup municipal.
III.
En el Ple extraordinari de dia 26 de juny de 2019 es van establir els càrrecs de la
corporació que s’havien d’exercir amb dedicació (parcial o exclusiva) i les retribucions dels
membres de la corporació. Aquell acord va ser modificat per acord de dia 26 de febrer de 2020, en
què el regidor d’Unides Podem va deixar de tenir dedicació parcial i va passar a cobrar per
l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.
IV.
Com a conseqüència d’aquests canvis recents que s’han produït, és necessari modificar
els acords plenaris amb els quals s’estableixen les dedicacions i retribucions dels membres de la
corporació.
V. Aquest assumpte hauria d’haver estat sotmès a dictamen de la Comissió Informativa d’Interior,
però per un error de coordinació no s’hi va poder tractar, i es considera necessari adoptar l’acord
pertinent i regularitzar la situació al més aviat possible, sense demorar-ho al Ple ordinari d’agost.

En conseqüència, i en virtut del que preveu l'article 97.2 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, se sotmet al Ple de l'Ajuntament la següent
proposició per tal que, en el supòsit que es ratifiqui la inclusió de l'assumpte en l'ordre del dia,
s'adopti el següent acord:
Primer. Modificar els acords de Ple de dia 26/06/2019 i 26/02/2020, relatius a la
determinació dels membres de la corporació que han d’exercir els seus càrrecs amb dedicació
especial, i a les retribucions per aquest exercici, en el sentit següent:
•
Suprimir els Srs. Eloy Crusat Horrach i José Miguel Pastor Cantallops d’entre els
membres de la corporació amb dedicació especial, que venia establerta amb el següent detall:
Titular

Càrrec

Àrees de gestió

Eloy Crusat Horrach

Regidor

Comunicació,
Transparència,
Ciutadana, Transports, i Mobilitat

José Miguel
Cantallops

Regidor

Portaveu de VOX

•

Pastor

Dedicació
Participació

Jornada

Retribució

Exclusiva

100 %, 8 h.

42.129,00 €

Parcial

37,5 % 3 h.

18.209,42 €

Modificar la dedicació i retribució del Sr. Alexandro Gaffar, que passa a ser la següent:
Titular

Alexandro Gaffar

Càrrec
Regidor

Àrees de gestió
Portaveu LLIBERTAT LLUCMAJOR

Dedicació
Parcial

Jornada
37,5%, 3 h.

Retribució
18.209,42 €

Segon. Determinar la data d’efectes d’aquests canvis a dia 1 de juliol de 2020.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) demana que, ja que en l’actualitat el Sr.
Pastor no representa el grup VOX i aquest grup ja no existeix en aquest ajuntament, es faci una
modificació de crèdit perquè l’assignació municipal que rep es destini a una altra partida
pressupostària. Ho diu més que res per evitar que arribi a final d’any i els quedi al romanent de
Tresoreria de l’any següent.
El batle diu que ho consultarà amb els tècnics i es determinarà com s’ha de fer.
Tot seguit se sotmet el fons de l’assumpte a votació, i per unanimitat s’aprova la proposició de
Batlia en els mateixos termes en què s’acaba de transcriure.
PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de Batlia adoptades entre els dies 1 i 30
de juny de 2020 (de 2020002017 a 2020002609).
DACIÓ DE COMPTE D’UN INFORME DE TRESORERIA
El batle diu que aquest punt es retira de l’ordre del dia, perquè tal vegada hi hagi un error. Per tant
es es tornarà a revisar.
DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT DEL
PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA
Seguidament es dona compte de les resolucions adoptades pel president del Patronat de la
Residència de Persones Majors de Llucmajor, contràries a les objeccions i omissions efectuades, i
la Corporació es dona per assabentada.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) vol fer constar en acta que quan ell era
membre de l’equip de govern era representant del Patronat de la Residència, i ara estant a
l’oposició comenta que per part del seu partit ell segueix essent el representant que anirà a les
reunions del Patronat.

DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL BATLE CONTRÀRIES A LES
OBJECCIONS I OMISSIONS EFECTUADES
Tot seguit es dona compte de les resolucions adoptades pel batle contràries a les objeccions i
omissions efectuades, i la Corporació es dona per assabentada.
DACIÓ DE COMPTE DE LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 4181/20, DEL PARLAMENT
DE LES ILLES BALEARS
A continuació es dóna compte de la Proposició no de llei RGE núm. 4181/20, aprovada en la
Comissió d’Economia del Parlament de les Illes Balears en sessió de dia 25 de juny de 2020,
relativa a reconeixement i visibilització de la dona dins de l’entorn rural a les Illes Balears i, la
Corporació es dóna per assabentada.
DACIÓ DE COMPTE DE LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 8550/20, DEL PARLAMENT
DE LES ILLES BALEARS
Tot seguit es dona compte de la Proposició no de llei RGE núm. 8550/20, aprovada en la
Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Balears en
sessió de dia 11 de juny de 2020, relativa a l’augment de l’ús de pornografia durant el confinament
provocat per la pandèmia del COVID-19, i la Corporació es dona per assabentada.
DACIÓ DE COMPTE DE LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 8499/20 DEL PARLAMENT
DE LES ILLES BALEARS
A continuació es dona compte de la Proposició no de llei RGE núm. 8499/20, aprovada en la
Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Balears en
sessió de dia 11 de juny de 2020, relativa a la condemna de pràctiques racistes i antisemites, i la
Corporació es dona per assabentada.
ESTUDI I RESOLUCIÓ DE LES MOCIONS QUE SIGUIN DECLARADES URGENTS EN LA
FORMA LEGALMENT ESTABLERTA
Seguidament el batle llegeix la Moció presentada pels grups municipals PP, CS, MÉS, ASI, UP, PI
i el membre no adscrit Sr. Pastor sobre la no-intervenció dels estalvis dels ajuntaments i la
flexibilització a les corporacions locals de les regles fiscals d'estabilitat pressupostària,
sostenibilitat financera i de regla de despesa, que diu el següent:
“El 27 de desembre de 2013 es va aprovar la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local
que imposava diverses regles fiscals a les entitats locals. Com ja és més que sabut, les regles fiscals
d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i de regla de despesa limiten molt les possibilitats de
despesa de les entitats locals.
La pandèmia provocada pel COVID-19 ens porta a una crisi socioeconòmica sense precedents i les dades
sobre ocupació, activitat econòmica o de recaptació tributària indiquen que serà així.
Totes les administracions estan adoptant mesures per intentar contrarestar l'efecte d'aquesta pandèmia en
l'economia i en els seus ciutadans. Aquestes mesures estan encaminades a dotar de més recursos els
sistemes de salut, a garantir la supervivència del teixit productiu i a protegir els treballadors més vulnerables.
La capacitat d’actuació i l'autonomia dels ajuntaments segueix limitada per la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració local. Les corporacions locals són les institucions més properes a la
ciutadania i durant aquesta crisi estan actuant amb els seus propis mitjans humans, materials i econòmics
per rescatar la població. Aquestes actuacions en polítiques socials i d'estímul de l'economia podrien ser
encara més importants si es permetés utilitzar els romanents de tresoreria que tenim bloquejats.
És per això que les corporacions locals necessiten ara una relaxació de les regles fiscals per poder incidir en
aquesta part que els estats no poden prioritzar, impulsar la demanda local.
En conseqüència, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Llucmajor insta el Ministeri d'Hisenda a modificar la Llei orgànica
2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera amb l’objectiu de flexibilitzar les regles fiscals
d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i de regla de despesa que impedeixen actuar les

administracions locals de manera que permeti reforçar les polítiques socials i de reactivació econòmica que
requereix i requerirà la crisi del COVID-19.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Llucmajor sol·licita al Govern d'Espanya el compromís de no
intervenir sobre els fons de les entitats locals i que no se sostregui els superàvits dels ajuntaments. Que es
permeti a les entitats locals exercir la seva autonomia per establir mesures d'estímul a la demanda i
reactivació de l'economia amb els seus propis recursos i sense els límits de la Llei orgànica 2/2012,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Tercer. Donar compliment als acords de la FEMP per establir una col·laboració en la recuperació
dels sectors econòmics i socials donant suport a les actuacions consensuades al costat del Govern
d'Espanya i altres administracions públiques.
Quart. Donar trasllat del resultat d'aquesta proposta mitjançant els mitjans d'informació pública
municipal de l'Ajuntament de Llucmajor.
Cinquè. Donar trasllat d'aquests acords al Ministeri d'Hisenda, al Govern d'Espanya i al Congrés
dels Diputats i al Senat.

En primer lloc es vota la urgència de la Moció i amb 14 vots a favor (PP, MÉS, CS, ASI UP, PI,
GM i Sr. Pastor) i 7 vots en contra (PSOE i LLIBERTAT LLUCMAJOR), prospera per majoria.
En aquests moments s’absenten de la sessió per un termini de dos minuts el Sr. Roig i la Sra.
Almagro.
Seguidament s’obri un torn d’intervencions en el qual el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) diu que el seu
partit està d’acord amb el primer punt de la Moció, ja que l’han defensat durant molt de temps,
però no poden estar-hi amb la resta de punts, i és per un tema de solidaritat amb l’esforç que està
fent el Govern d’Espanya. Diu que Balears és una comunitat autònoma que depèn moltíssim del
turisme, tal vegada un 75 % del seu PIB, i ara possiblement tota aquesta gent està cobrant amb
ERTOS, els quals venen dels doblers de l’Estat. El seu grup entén que tal vegada l’Estat demani
col·laboració amb els estalvis dels ajuntaments que hagin fet els deures, i aquest ajuntament fa
quatre anys va intentar fer-los bé. També diu que amb el tema dels ERTOS la Comunitat Balear
és de les més beneficiades de tot Espanya, a causa de la dependència del turisme, i per tot això el
vot del seu grup és en contra.
El batle, com a portaveu del Grup Popular, diu que estan totalment d’acord amb aquesta moció, ja
que pensen que no poden intervenir els estalvis de l’Ajuntament que tant ha costat aconseguir.
Han hagut de retallar segons quin tipus de serveis perquè no els deixaven utilitzar i ara ho podrien
fer de cara als seus ciutadans, i no entendrien no fer res per evitar-ho. També diu que entén la
postura del PSOE, ja que és totalment lògica, però a la darrera assemblea de batles una moció
bastant semblant va sortir per unanimitat de tots els batles de totes les illes. Després alguns batles
varen seguir la mateixa línia que ha dit el Sr. Oliver, però pensen que seria una injustícia cap als
ciutadans.
El Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) diu que el seu partit votarà a favor de la proposta, ja que els
pareix importantíssima, perquè si hi ha alguna cosa que afecta l’autonomia d’aquest ajuntament és
la regla de despesa i l’estabilitat pressupostària. Estan contents que la majoria de partits d’aquest
Plenari s’hagin afegit a la moció. També pensen que és imprescindible que els ajuntaments puguin
disposar lliurament dels seus romanents de Tresoreria, i no entendrien que aquesta notícia es
dugués a terme.
La Sr. Noemí Getino (CS) diu que el seu grup no entrarà a discutir el fons de la moció, però en ser
Ciudadanos un dels partits que la presenten, estan totalment d’acord amb el fons i la importància
de l’assumpte, però voldrien aclarir un tema que sortirà, que és el de la competència. És veritat
que l’Ajuntament no té competència en segons quins assumptes, ja que una cosa és demanar
canviar algunes coses a altres països, cosa que no tendria cap sentit, i una altra cosa és demanar
als seus representants en altres institucions i administracions del nostre país que tenguin en
consideració certes coses. També diu que si tots els ajuntaments que estan d’acord amb aquest
tema, ho demanassin, tal vegada el Govern Central ho podria tenir en consideració, i pensen que
per la feina que duu, val la pena fer-ho pel bé dels seus ciutadans.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que en moltes propostes d’aquest estil i
sobre el tema de les competències té un parell de preguntes. Una d’elles és per a què serveix
votar a les eleccions nacionals si després s’han de votar aquí els seus assumptes, perquè creuen
que el problema és que els seus mateixos representants que estan en la cúpula del poder no fan
cas dels afiliats que tenen en els municipis. Diu que ja saben que fer una carta no costa res, però
la percepció social que hi ha al carrer és: per què tracten assumptes que no poden canviar en lloc
de tractar assumptes que sí que poden canviar? També diu que entén que es vulguin posicionar,
però després arriben al Congrés i els seus partits fan el contrari, i un clar exemple és la Llei
Montoro. Per tot això LLIBERTAT LLUCMAJOR va prendre a l’inici de legislatura aquesta postura
en les propostes d’aquest tipus.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP) diu que creuen que no té gaire sentit discutir si l’Ajuntament té o no
competències per instar una altra institució. És clar que les té, si no el secretari no deixaria
presentar aquestes propostes. Per altra banda, explica que en aquests temes el seu partit té una
federació d’àmbit municipal i d’àmbit estatal, i ells han votat en contra de la proposta del Ministeri, i
això que ells forment part de l’equip de govern de l’àmbit estatal. Han votat en contra i de moment
la ministra ha aturat la proposta inicial, per això creuen que des dels ajuntaments han d’alçar una
veu clara en contra d’aquesta proposta, perquè els equips de govern d’àmbit estatal facin un
pensament. Diu que el seu grup ha signat aquesta proposta perquè creuen que és un deure amb
els ciutadans d’aquest municipi.
El Sr. Bernadí Vives (PI) diu que no consideren que es faci cap paperot defensant els interessos
dels ciutadans tant aquí com a Madrid si és necessari, que per a això els han votat. A més, creuen
que aquestes propostes són importants i s’han de dur a Plenari, ja que són una veu que arriba on
ha d’arribar. Per altra banda, afirma que no es pot dir que els habitants dels municipis d’aquestes
Illes, i entre ells els de Llucmajor, no siguin solidaris, ja que són tres mil milions d’euros que cada
any se’n van cap a defora i no tornen mai. Per això creuen que tenen per avançat els ERTOS que
es puguin pagar a aquesta Comunitat, i que és important que sobre els estalvis que han aportat
els llucmajorers durant aquest temps ara siguin ells els qui puguin decidir en què els volen utilitzar,
ja que no veuen just haver-los de compartir amb l’Estat.
El Sr. José Miguel Pastor diu que el seu vot serà positiu, ja que creuen que han de lluitar per
aquests doblers que tenen retinguts, atès que seria una bona injecció de capital poder-los utilitzar
més. I com ja ha dit el Sr. Serra, en aquesta cambra han de ser valents i demanar el que és seu.
El Sr. Oliver diu que el seu partit vol proposar una esmena consistent a separar el primer punt de
la proposta de la resta de punts, és a dir, votar per separat, ja que ells sempre han defensat el que
diu el primer punt i no diuen en cap moment que no s’hagi d’utilitzar el que tant els va costar
sanejar els darrers quatre anys, perquè se’n puguin beneficar els Llucmajorers. Però també
apel·len a la solidaritat, perquè Balears és una de les majors receptores dels doblers de l’Estat,
per tant si es vota per separat el Partit Socialista votarà a favor del primer punt.
El batle aclareix que presenten aquests tipus de mocions i seguiran presentant-les quan sigui
necessari, perquè creuen que s’ha d’alçar la veu, ja que si no s’hagués presentat aquesta moció a
cap ajuntament s’hauria fet el de sempre. Diu que el seu grup presenta aquestes mocions i
s’adhereix a altres si hi està d’acord, per alçar la veu. I en aquest cas s’han d’acabar els colors
polítics, ja que tots junts fan la força i almenys d’aquesta manera saben el que pensa aquest
ajuntament i els ciutadans. Pel que fa al tema de la solidaritat diu que tal vegada siguin un poc
regionalistes, ja que les Balears sempre dona i alguna vegada també ha de rebre. Per això es va
presentar al seu moment en aquesta sala de plens una proposta per a un millor finançament
autonòmic, que es va aprovar per unanimitat de tots els grups.
El Sr. Zúñiga diu que a l’assemblea de batles tots hi varen votar a favor, fins i tot els del PSOE.
Per això vol proposar als membres del PSOE d’aquest ajuntament que s’afegeixin a la proposta i
s’ho pensin abans de votar, sempre respectant la seva decisió final. També diu que avui Unidas
Podemos demana des del Consell de Mallorca poder fer ús del 100 % del romanent de tots de
l’àmbit municipal.

El Sr. Serra diu que el seu grup celebra el fet que, segon sembla, aquesta moció sortirà endavant,
i se sumen a la petició que ha fet el Sr. Zúñiga als companys tant de LLIBERTAT LLUCMAJOR
com del PSOE d’adherir-se a la proposta. Reiteren que aquesta moció és clau i pensen que ser
fidel a unes sigles és important, però ho és més ser-ho al teu poble.
El batle demana al Sr. Oliver si el seu grup segueix amb la mateixa idea d’abans de només votar a
favor el punt primer, i aquest contesta que així és, i que el motiu és la solidaritat.
Tot seguit es vota l’esmena proposada pel PSOE relativa a votar el punt 1 separat de la resta de
punts de la moció, i amb 9 vots a favor (PSOE, MÉS i CS) i 12 abstencions (PP, LLIBERTAT
LLUCMAJOR, ASI, UP, PI, GM i Sr. Pastor) prospera per majoria.
Seguidament es vota el punt 1 de la moció i amb 19 vots a favor (PSOE, PP, MÉS, CS, ASI, UP,
PI, GM i Sr. Pastor) i 2 vots en contra (LLIBERTAT LLUCMAJOR) s’aprova per majoria.
A continuació se sotmeten a votació els punts 2, 3 ,4 i 5 de la moció, i amb 14 vots a favor (PP,
MÉS, CS, ASI, UP, PI, GM i Sr. Pastor) i 7 vots en contra (PSOE i LLIBERTAT LLUCMAJOR)
s’aproven per majoria.
Seguidament es veu la moció relativa al canvi d’horari de la sessió ordinària del mes
d’agost, que textualment diu el següent:
«En sessió plenària que va tenir lloc dia 26 de juny de 2019, es va aprovar la periodicitat de les sessions del
Ple de l’Ajuntament i es va disposar que al mes d’agost, el Ple de l’Ajuntament realitzaria sessió ordinària el
primer dimecres d’agost a les 19 h.
L’article 32.1 del Reglament de participació ciutadana estableix que els plens es realitzaran a partir de les 19
h per potenciar la participació dels ciutadans en aquest òrgan col·legiat, de forma que el seu
desenvolupament pugui arribar al màxim de ciutadans i entitats.
Arran de la situació actual provocada per la pandèmia internacional ocasionada pel COVID-19, l’assistència
dels ciutadans a les sessions plenàries està molt limitada; per aquest motiu i amb el propòsit de facilitar als
membres de la Corporació la conciliació de les seves funcions, s’ha posat de manifest la conveniència de
modificar l’horari de la sessió del Ple del mes d’agost.
En aplicació del que preveu l’article 91.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, se sotmet a la consideració del Ple per tal que sigui debatuda i, si s’escau, votada, la següent
MOCIÓ

Canviar l’horari de realització de la sessió ordinària del mes d’agost i que es realitzi a les 9 h.»
En primer lloc se sotmet a votació la urgència de la moció, i amb 19 vots a favor (PP, PSOE, CS,
MÉS, ASI, UP, PI, GM i Sr. Pastor) i 2 abstencions (LLIBERTAT LLUCMAJOR), s’aprova per
majoria.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu que el motiu de l’abstenció del seu grup és
que els és igual l’hora que es realitzi la sessió, mentre aquesta se celebri.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP) vol aclarir que el canvi d’horari del Ple no afectarà els ciutadans, ja
que de totes maneres en la situació en què vivim no poden assistir a la sala de plens, però sí que
el podran veure en directe a través de Youtube.
Una vegada acabades les intervencions, se sotmet a votació el fons de l’assumpte de la moció i
amb 19 vots a favor (PP, PSOE, CS, MÉS, ASI, UP, PI, GM i Sr. Pastor) i 2 abstencions
(LLIBERTAT LLUCMAJOR), s’aprova per majoria la moció amb els termes en què s’acaba de
transcriure.

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Estarellas (PSOE) diu que aquests dies s’ha passejat
per les urbanitzacions i ha parlat amb alguns veïns, i que les associacions que eren les
encarregades de preparar les festes d’una manera molt raonable han decidit enguany no fer-les.
Però creu, i encara hi són a temps, que dins el mes d’agost, així com a s’Arenal, s’Estanyol i
Llucmajor l’Ajuntament va organitzar alguna actuació de la Banda de Música amb les mesures de
seguretat pertinents, les Urbanitzacions es mereixen algun acte simbòlic proposat per
l’Ajuntament.
El batle diu que en aquest cas varen ser les distintes associacions que organitzen les festes que
feren una passa valenta i varen decidir prescindir del que costava celebrar-les, cosa que
l’Ajuntament va aplaudir. Per això es va decidir que en aquests llocs es durien a terme alguns
actes totalment controlats on l’Ajuntament posaria totes les eines i que es demanaria
responsabilitat individual. De totes maneres tindran en compte el prec del Sr. Estarellas.
El Sra. Barceló (MES) vol aprofitar aquesta intervenció per dir que en el seu grup celebren la
recent signatura de la compra del Teatre Recreatiu, que es va dur a terme la setmana passada.
Saben que actualment la crisi sanitària fa que la situació econòmica d’aquest Ajuntament no sigui
favorable per poder començar les obres amb els propis doblers, però esperen que es puguin
seguir fent passes que no tenguin un cost econòmic molt gros, i també presentar el projecte a
altres institucions per veure si poden arribar a consensos de col·laboració. També diu que el seu
grup es posa a disposició de l’equip de govern per prestar la seva ajuda en aquest assumpte.
El batle, referent al tema del teatre, diu que quan es feren les declaracions a la premsa va cometre
una errada, ja que havia d’haver agraït tota la feina que es va fer en la legislatura passada, així
com en el cas de la recollida porta a porta, atès que tant una cosa com l’altra han estat una labor
conjunta de la legislatura passada i de l’actual. També agraeix l’oferiment de col·laboració i, a
pesar de la situació econòmica actual, es mirarà de fer algunes coses com ha dit la Sr. Barceló per
començar a posar-ho en marxa.
El Sr. Serra (MÉS) diu que creuen que ara que ja fa un temps que es va canviar el sentit de la
circulació a l’avinguda de Miramar és el moment de poder fer una valoració per part de
l’Ajuntament d’aquest canvi, i volen reiterar que aquests tipus de canvis, que són molt sensibles i
que afecten la ciutadania, s’haurien de fer amb un suport tècnic, ja que saben que en el
pressupost inicialment hi havia la voluntat de fer un pla de mobilitat, sobre el qual demana en
quina situació es troba actualment, per vincular-hi futurs canvis circulatoris.
El batle, referent al tema del canvi de circulació, explica que la idea va sorgir perquè varen apostar
per la reactivació econòmica, ja que hi havia molts de negocis a primera línia que demanaven
poder obrir i tenir més part d’ocupació pública. Tot això ho varen estudiar la Policia Local i els
tècnics de la Casa, per veure quina era la millor solució, i al final es va optar per aquesta opció.
Diu que és veritat que ja se’n pot fer una valoració, i de fet a la Junta de Govern s’ha debatut, ja
que la Policia ha fet enquestes principalment a comerços i negocis, i fins i tot la Sra. Getino n’ha
estat parlant amb alguns veïns. Hi ha hagut algunes opinions positives i altres de negatives, però
el que s’ha decidit fer al final és un estudi, ja que quasi tots els han demanat un únic sentit. Per
tant, com que era una cosa provisional, abans de finals de juliol es decidirà de quina manera s’ha
de fer.
El Sr. Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), referent al tema de la COVID-19 que hi ha hagut a
s’Arenal, diu que hi ha hagut veïns que els han dit que hi havia instàncies presentades fa temps,
informant l’Ajuntament dels anomenats pisos «patera», perquè a través del sistema pertinent
l’Ajuntament actuàs en conseqüència, ja que estan preocupats. Demana si l’Ajuntament té
constància d’aquestes instàncies i si és així, què fan comptes fer. Referent a l’avinguda de
Miramar, sobre el carril bici i el tema dels pilons, diu que de l’informe que va sol·licitar i que li varen
enviar els ha sorprès que el cost sigui de zero euros, i el motiu és que no està aprovat

definitivament el projecte. Demana si li podran enviar el cost de fàbrica dels pilons i el cost de
quan s’han romput, ja que es un tema que li sol·liciten els veïns de la primera línia.
Pel altra banda diu que està pendent de l’informe policial respecte a la reforma de l’avinguda de
Miramar, del qual li digueren que quan ho trobassin l’hi enviarien. També s’interessa pel que va
sortir en premsa sobre les declaracions de la Sra. Getino per la polèmica de no dur la mascareta a
la zona de s’Arenal de Palma, per saber si va ser una crítica, ja que això també pot anar per a tots
nosaltres, ja que a la zona de s’Arenal de Llucmajor tenim els estudiants de borratxera que també
van sense mascareta i en grups. Demana si la regidora d’aquest Ajuntament ha parlat sobre
aquest assumpte amb qualque regidor de l’Ajuntament de Palma per posar-hi remei. També
voldrien saber el cost de la nova edificació de l’avinguda de Miramar, amb la pantalla tàctil i el
semàfor de radiació solar, i els preocupa la poca durada que tindrà pel tema del vandalisme en
aquella zona. Demana què es fa des de la Regidoria de Comerços i Mercats, en coordinació amb
la Policia Local, respecte al cas dels venedors ambulants sense llicència, ja que els altres
venedors es queixen a més de la competència deslleial i de la seguretat pel tema de la salut a
causa de la COVID 19.
Pel altra banda diu al Sr. Roig que en l’acord de govern tenien una mesura de caràcter
d’urbanisme que era el pàrquing en bateria al parc de Joan Ferre. Al seu moment el batle els
digué que hi havia un informe tècnic, que varen sol·licitar, però encara no els ha arribat. Demana
si els el podrien remetre, perquè sabien que anava en conta del PRI i tocaria ser una modificació i
que duia el seu temps dur-ho a terme.
Demana al batle si ja tenen pensat el repartiment de les àrees que fins ara havien duit tant ell com
el Sr. Crusat. Per acabar diu que tenia una preocupació una setmana abans del seu cessament, ja
que diversos funcionaris l’han anat avisant que el Sr. Rabasco, del grup ASI, es passejava
lliurament per les oficines municipals d’aquest ajuntament i per la Casa Consistorial. Es podria
pensar que fa gestions com qualsevol veí de Llucmajor, però l’informaren que no signa el registre
d’entrada i sortida del protocol sanitari i això els preocupa un poc més, ja que pareix que vol
amagar aquestes visites.
El batle, pel que fa al cas de COVID que hi ha hagut en un punt de s’Arenal, diu que la informació
que tenen és la que es va passar al grup de portaveus, i el que els arriba del tema és poca cosa,
ja que ho du Sanitat, que està en contacte amb el Sr. Rojo. Però és veritat que ha estat un rebrot
important i hi fan feina. També diu que es va demanar que es fes una revisió al Cadastre i a
Població per controlar aquests tipus d’habitatges, perquè tot això funcioni correctament. Referent
al cost dels pilons de l’avinguda de Miramar, diu que a l’informe que firma l’inspector de Policia diu
que n’hi ha alguns que ja els tenien i altres es varen comprar per tenir de recanvi, i per aquest
motiu no li’n pot dir el cost exacte. Sobre l’informe policial de l’avinguda de Miramar, diu que els el
tornaran a demanar, però ells s’ajusten al que diu l’informe per temes de seguretat. Pel que fa a
les declaracions a la premsa de la Sra. Getino, diu que ella mateixa li contestarà, però vol deixar
constància que entre la Policia Local de Llucmajor i la de Palma hi ha hagut reunions i mantenen
la màxima col·laboració per fer feina sobre aquest assumpte amb eficàcia i contundència.
Pel que fa al cost del high point, el Sr. Sàez els farà arribar per correu electrònic a ell i a tots els
portaveus com està la situació actual, ja que és una aposta que tenia pensada el Consistori
anterior. Creuen que és una cosa molt positiva per a la prevenció, a pesar de l’incivisme que hi ha
a s’Arenal, que esperen que a poc a poc es vagi reduint.
Sobre el tema del pàrquing en bateria al Parc de Joan Ferre, diu que al seu moment ja l’hi va
comentar a la jurista d’Urbanisme i els va dir que això estava immers en el PRI i que hauria de dur
una modificació puntual, la qual podria tardar molt de temps. Demana al regidor d’Urbanisme Sr.
Roig que els faci un informe per almenys poder saber com està la situació. Referent al tema del
repartiment de les àrees que han quedat lliures pel cessament dels membres de LLIBERTAT
LLUCMAJOR, diu que n’hi ha algunes que baldament depenguin de Batlia les coordinen un poc
entre tots, i una vegada passat l’estiu, en el cas que no sigui possible, es delegaran en qui trobi el
batle. Per acabar, sobre el tema de les visites del Sr. Rabasco a les instal·lacions de l’Ajuntament,

diu que desconeix el tema. És veritat que algun dia l’ha vist, però ha signat. Si el Sr. Gaffar els pot
especificar el dia i l’hora, ho miraran, ja que es tracta a tots els ciutadans per igual en aquest
assumpte, que està establert per la seguretat de tots.
La Sra. Getino (CS) diu que ella no va fer cap declaració a premsa sobre aquest assumpte, l’única
cosa que va fer va ser comentar a Twitter a manera personal una notícia, però es veu que ara el
diari Última Hora necessita notícies i d’un tuit fa unes declaracions institucionals, sense consultar
gens ni mica, i després venen els malentesos. Però d’aquestes coses ella ja no en pot tenir el
control. Pel que fa als venedors ambulants de la platja de la part de s’Arenal de Llucmajor, tant
aquest govern com l’anterior sempre hi han fet feina, i és veritat que s’ha dit a la Policia que vigili
el tema de la distància per la seguretat de tots. Però això també passa amb els venedors del
mercat, que per molt que els expliquin les normes a seguir, molts d’ells en fan cas omís. Per tot
això ha demanat al batle, com a regidor de Seguretat, que la Policia faci una campanya multant
els qui no duguin la mascareta, de la qual cosa estan avisats.
El Sr. Zúñiga (UP) diu que té una petició d’un grup de veïns de la zona de Badies sobre els
miradors que hi ha. Un d’ells té un habitatge que hi confronta i pel que es veu abans s’hi podia
passar i ara no. A més hi ha una paret amb vidres i vol avisar els veïns perquè ho tenguin en
compte, ja que aquest tipus de material no es pot posar per un tema de seguretat. També vol
aclarir si són zones públiques, ja que si és així han de ser accessibles i estar en bon estat.
Vol aclarir, per a les persones que hi havia interessades en la proposta de resolució que va
presentar Unidas Podemos respecte a la neteja dels parcs i la seva obertura, que varen retirar-la,
perquè la Sra. Bonet els digué que ja hi havia una proposta en la mateixa línia que volia presentar
l’equip de govern. Demana que tant a ells com als altres portaveus els tenguin informats de
l’assumpte.
El batle diu que la Sra. Bonet li farà arribar aquesta informació.
El regidor d’Urbanisme Sr. Roig (ASI), respecte a l’habitatge de devora els miradors, diu que ja
s’ha comprovat i l’Ajuntament no hi pot fer res, perquè la zona comentada és privada. No obstant
això, s’està comprovant si ha fet una part d’obra il·legal, i si és així es posarà la pertinent
denúncia. De totes maneres ho ha fet dins la seva propietat.
El Sr. Vives (PI) diu que els han fet arribar un contracte de relleu que va acabar i les notícies que
té són que va arribar una instància a l’Ajuntament que deia que es podia readmetre el treballador o
se l’havia d’indemnitzar, i es va optar per la segona opció. Voldria que els explicassin com va anar
aquest tema. Per altra banda, referent als préstecs que es donen al personal laboral, diu que els
han arribat notícies que n’hi ha hagut un parell que s’han denegat. Voldria saber si és veritat i si és
així, quin ha estat el motiu. També diu que si tenen més informació sobre els pilons que ha
comentat el Sr. Gaffar, els la podrien fer arribar. Demana el cost de la retirada i posada dels pilons
des Puigderrós, ja que demanant un informe de les hores que hi varen dedicar els treballadors de
la brigada es pot encertar bastant al cost.
El batle, pel que fa al tema del cost dels pilons des Puigderrós, diu que no han estipulat les hores
de feina de la brigada, només s’ha mirat el material, perquè qui ha duit aquest tema ha estat
l’inspector de Policia, i per això s’ha posat zero euros de cost.
La Sra Bonet (PP), sobre el tema del contracte de relleu, explica que han estat parlant aquests
dies amb la tècnica de Personal i li ha fet arribar que hi va haver un problema amb aquest senyor,
ja que va demandar l’Ajuntament perquè va dir que quan va finalitzar el contracte no se’l va avisar,
cosa que no és certa. A més no hi estava d’acord, perquè considerava que havia de quedar fix.
Després, quan el jutge va dictar la sentència, el treballador havia optat per la reincorporació, però
el contracte ja havia finalitzat i no va ser possible, ja que el jutge va dictar que havia de ser una
indemnització. Referent als préstecs del personal laboral, diu que desconeix si se n’ha denegat
algun, però hi ha dificultats en aquest aspecte, perquè ja s’ha consumit tot l’import que estava

pressupostat per a aquest tema i ara estant pensant fer una requalificació i s’estan revisant les
partides pressupostàries per veure què es pot fer.
El Sr. Pastor vol fer un prec especial al batle: li agradaria que s’utilitzassin tots els mitjans de
difusió possibles perquè la ciutadania de Llucmajor s’adoni del següent:
Diu que li agradaria repudiar el mètode polític que duu a terme el partit LLIBERTAT LLUCMAJOR,
una estratègia basada en la desinformació i la mentida. Prega al Sr. Gaffar que deixi d’enganyar
principalment els seus votants i en segon lloc els ciutadans de Llucmajor, ja que no s’ho mereixen.
Diu que és totalment fals tot el que diu des de fa un mes. El Sr. Pascual va ser destituït per
excedir-se en les seves funcions i induir que el Sr. Gaffar cometés una irregularitat, i a més,
segons informes, el motiu bàsic de l’eliminació dels pilons de Maioris va ser perquè sí. Creu que
és una cosa que el Sr. Gaffar hauria d’explicar qualque dia en un dels seus vídeos.
El Sr. Crusat ha estat destituït per la seva nul·la labor, ja que queda clar el mal estat general en el
transport del municipi amb la proposta presentada per UP, a la qual s’ha adherit LLIBERTAT
LLUCMAJOR, cosa que no acaba d’entendre. Diu que el Sr. Crusat ha estat un any al govern i no
sap si per arreglar el problema del transport, però sí per no empitjorar-lo. El sector del taxi s’ha vist
perjudicat per la seva competència i és al Sr. Domínguez a qui s’ha d’agrair l’esforç de mantenir
aquest sector informat. Diu al Sr. Gaffar que sap que ha vingut amb bones intencions, però no ha
sabut gestionar la situació, primer amb el tema del Sr. Pascual i després amb el tema dels pilons
de Maioris. Els Sr. Gaffar i Crusat han deixat al descobert la seva manca de capacitat i la falta de
recursos per manejar aquest Ajuntament. La política és la seva única via d’ingressos i queda ben
clara la necessitat que tenen d’aquest sou, si no, com varen anunciar, haurien romput el pacte de
govern quan el seu assessor fou destituït, i en lloc d’això varen tornar a mentir als seu afiliats
venent fum, com va quedar clar en un àudio on deia que es carregarien el batle des de dedins,
confirmant així que volia agafar-se al càrrec fos com fos, deixant a un costat els seus principis, si
és que en té.
Per acabar diu que seria molt positiu per al municipi que el Sr. Gaffar es posàs a treballar d’una
vegada i que fessin el que varen anunciar, que era canviar la política, millorar el municipi i ser
transparents. I fent un incís diu que el tema de la transparència que duia el Sr. Crusat segueix
igual que a l’inici, sense fer-hi res.
El Sr. Domínguez (GM) diu que s’adhereix a les paraules del Sr. Pastor, ja que li pareix indecent la
política que fa el grup LLIBERTAT LLUCMAJOR, i el que no admet és que es girin les paraules, ja
que vol deixar clar que quan li digué «sigui un home» no volia dir que ell fos un homòfob, sinó que
fos valent per actuar. I afegeix que si el Sr. Gaffar s’ha sentit tan ofès, que vagi a un jutjat i que
posi una denúncia.
El batle fa un incís i diu que no voldria que aquest plenari es convertís en un lloc de discussió de
temes personals.
El Sr. Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) diu al Sr. Domínguez que les coses que diu no tenen
gaire valor, ja que va abandonar el seu partit, però no el càrrec de l’Ajuntament. Per això no pot
parlar del tema dels sous. Afegeix que ell i el seu company de partit el Sr. Crusat són dels únics
que tenen el currículum i les seves xarxes socials en el portal de transparència, i també són dels
pocs regidors dels quals el seu partit publica els comptes de despeses i ingressos en aquest
municipi, així com de les despeses de l’assignació municipal. Diu que el Sr. Domínguez també era
a les juntes de govern i pareix que canvia d’idea en atacar que en un any no s’ha fet política de
transparència a l’Ajuntament. Explica que es va habilitar pel pressupost de 2020 per fer el portal
de transparència i espera que l’equip de govern el continuï de la manera que trobi. Una vegada
aprovat el pressupost va arribar el tema de la COVID, i la primera decisió que es va prendre va ser
que s’havia de mirar bé quins projectes tenien prioritat, i en tema de comunicació hi havia la
revista municipal, que es va aturar. Pel que fa a temes de transport, diu que des del moment que
el Sr. Domínguez era a les juntes de govern intentant aturar l’assumpte de l’EMT i altres, com
volien que el Sr. Crusat i ells duguessin endavant les mesures del transport públic, si des de dintre

del govern s’hi estava en contra i bloquejant l’acord de govern? També diu que pareix que hi ha un
tracte distint de l’equip de govern amb uns i amb altres, ja que si es dona suport al govern no
passa res, però si algú critica el govern és el dolent.
En aquests moments abandonen la sessió el Sr. Estarellas (PSOE) i el Sr. Vives (PI), i el Sr.
Gaffar diu que agrairia que no ho fessin durant el transcurs de la seva explicació, ja que troba que
és un fet bastant lleig. Per això demana al secretari que consti en acta la sortida de la sala dels
regidor que ho facin.
Pel que fa al tema del decret que va signar i que diuen que ho va fer per afavorir altres persones,
comenta que des del mes de març està dient que el denunciïn, ja que l’única irregularitat que hi
hagué és que ell es pensava que podia signar el decret i així ho va parlar amb el batle, el qual ho
va admetre aquí, però pareix que això els és igual.
El Sr. Gaffar passa a explicar un tema que hi hagué entre el batle i el portaveu de VOX de Palma
en els inicis de les negociacions, per formar l’equip de govern.
Tot seguit el batle diu que abans d’interrompre el Sr. Gaffar ell no entrarà en aquest debat per
moltes preguntes que li facin, ja que és un senyor, tant en aquesta sala com al carrer, i el que
aconsegueixen amb aquestes discussions és que la gent abandoni la sessió, cosa que per a ell és
una vergonya.
En aquests moments abandonen la sessió el Sr. Oliver, el Sr. Tugores, la Sra. Almagro i el Sr.
Huéscar, tots ells del PSOE, i el Sr. Zúñiga (UP).
El batle continua dient que ell no contestarà a cap pregunta i després, a fora, al carrer, si volen
parlar del que sigui, que ho facin. No té res a dir del tipus de política que utilitzi cada grup, ja que
tot és respectable, però demana que entenguin on són i això va dirigit a tots, tant els que donen
suport al govern, com els que no, i a més creu que es massa permissiu.
El Sr. Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) insisteix amb el mateix i diu al Srs. Pastor i Domínguez
que si creuen que ha comès un delicte que el denunciïn. Afirma que no va denunciar el Sr.
Domínguez, que per una sèrie de motius va trobar millor no fer-ho, però que si es vol que ho faci,
acabarà passant.
Per acabar diu al batle que si vol que en el Ple hi hagi calma i no es tractin aquests assumptes,
quan els comencin uns altres, com ja passava en l’equip de govern, hi posi remei, ja que tothom
tenia raó quan li deien que fes de batle en aquest tema. Quant a la gent que abandona la sala de
plens, diu que és un problema d’ells, ja que no té res a veure si els molesta el tema, perquè si fos
així ell també podria sortir cada vegada que és insultat, però creu que no és el correcte.
El batle diu que el seu grup ve aquí a fer feina. Això serà la seva línia durant tota la legislatura i
d’aquí a tres anys ja jutjaran la feina feta, i si se n’han d’anar ho faran amb el cap ben alt. El Sr.
Gaffar no pot dir en cap moment que per part d’aquesta Batlia se l’hagi tractat malament, i si algú
vol abandonar la sala, està en el seu dret. Ara bé, a ell com a batle li sap greu que això passi i si
en el pròxim plenari ha de llevar la paraula, cosa que no ha fet mai, ho farà, sigui a qui sigui. Per
acabar demana que tots valorin allà on són i el que representen.
La Sra. Getino (CS) diu que s’ha de reconèixer que el Sr. Gaffar sap utilitzar dos avantatges: un és
que tenen un batle molt diplomàtic i amb bon tarannà, que no diu públicament tot el que podria dir,
per donar a aquesta institució el respecte i la importància que es mereix, i l’altre és que el nas del
Sr. Gaffar no creix com el de Pinotxo, perquè si fos així no podria entrar a la sala de plens. Li sap
greu haver de dir-li això, però arriba un moment que uns s’aixequen i s’afarten i d’altres s’afarten i
han d’alçar la veu.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
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