ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 15/2017
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 29 de novembre de 2017
Horari: de les 19 a les 23.15 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Bernadí Vives Cardona, batle president
 Gregori Estarellas Mas, Jaume J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés, Bartomeu Tugores
Vicens i Francisca Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel, Maria Barceló Calviño i Lluís Segura
Seguí, per MÉS per Mallorca–APIB
 Maria Antònia Gil Clar, pel PI-Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Antoni Campos Cànaves, Cristina Calafat
Ferretjans, Joan Barros Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes i M.
Francisca Lascolas Rosselló, pel Partit Popular
 Juan Ramón Martín Cañas, per Sí Es Pot Llucmajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
La Sra. Cristina Calafat Ferretjans (PP) s’incorpora a la sessió una vegada començada.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de l’acta de les sessions anteriors, realitzades
els dies 25 d’octubre, amb caràcter ordinari, i 8 de novembre, amb caràcter extraordinari, i atès
que no s’hi fa cap objecció se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SUSPENSIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 961/2015
Seguidament es veu la proposta relativa a la suspensió de la Resolució de Batlia núm.
2015000961, de dia 18 de maig de 2015, relativa al pagament de premis als treballadors
municipals.
ANTECEDENTS
I. Amb data 18 de maig de 2015 es va dictar la Resolució de Batlia núm. 2015000961,
en la qual es va reconèixer el dret a obtenir premis en metàl·lic per antiguitat a
aquells funcionaris que el varen meritar durant el temps que el pacte de funcionaris
va estar en suspens a causa del paquet de mesures aprovat per aquesta Corporació
per a la racionalització de la despesa, i que té la transcripció literal següent:
“D’acord amb el que estableix l’article 23 del Pacte Negociat amb els Funcionaris d’aquest
Ajuntament, aprovat en sessió plenària de 29 d’abril de 1991, pel qual s’estableix una percep-
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ció extrasalarial a aquells funcionaris que compleixin 15 i 25 anys de servei a la corporació,
per la qual cosa correspon una mensualitat íntegra a aquells que compleixin 15 anys i dues
mensualitats a aquells que en compleixin 25, i
Atès l’acord aconseguit en la Comissió Paritària de dia 13 de setembre de 2006, en què es de cideix per unanimitat que als funcionaris que tenguin acreditats 33 anys o més al servei ininterromput en aqueta corporació se’ls compensarà en metàl·lic amb l’import de tres mensualitats, aquesta Batlia RESOL:
- Reconèixer l’obligació amb aquells funcionaris que hagin entrat en el supòsit anterior i que
per causes de caràcter legal i imperatives de correcció del dèficit públic no s’hagin fet efectives, sense perjudici de les disposicions legals vigents en cada moment.”

Segons les dades que es troben en el Servei de Recursos Humans, la quantitat degu da a aquests funcionaris en concepte de premis en metàl·lic per antiguitat ascendeix
a 161.378,36 €.
II. Amb data 8 de juny de 2017, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 ha dictat la
sentència núm. 167/2017, per la qual desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per un funcionari relatiu a la percepció d’un mes de retribució íntegra com
a conseqüència d’haver complert 15 anys de servei a la Corporació. Concretament
assenyala que els premis en metàl·lic tenen naturalesa retributiva en tractar-se d’una
quantitat de doblers lligada a la permanència a la Corporació, i que aquests no tenen
empara legal.
La referida sentència ha esdevingut ferma segons certificat aportat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 dia 1 de setembre de 2017, amb entrada en aquest Consis tori dia 6 de setembre de 2017, RGE núm. 10543.
III. Mitjançant la resolució de Batlia núm. 2017004704, de 10 de novembre, s’ha incoat
l'expedient administratiu per dur a terme la revisió d'ofici de la Resolució de Batlia
2015000961, de 18 de maig, en la qual es reconeix el dret a la percepció dels premis
en metàl·lic per antiguitat als funcionaris anomenats en línies precedents, en incórrer
en vici de nul·litat de ple dret, previst en els apartats b), e) i f) de l'article 47.1 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), així com la revisió d'ofici de l'article 23 del Pacte negociat
refós de l'Ajuntament de Llucmajor i els seus funcionaris, en què es regula la percepció dels premis en metàl·lic per part del personal funcionari en incórrer en vici de nullitat de ple dret que preveu l'article 47.2 del mateix text legal.
A la data de la present resolució el procediment esmentat es troba en fase d'instrucció.
IV. Amb data 9 de novembre el secretari de l’Ajuntament ha emès un informe jurídic re latiu a la possibilitat de suspendre l'execució de la Resolució d’Ajuntament núm.
2015000961, de 18 de maig, mentre es tramita l'expedient de revisió d'ofici.
NORMATIVA APLICABLE
 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local.
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Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organitza ció, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP).
Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels
funcionaris de l'Administració local.
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les dis posicions legals vigents en matèria de règim local.

FONAMENTS DE DRET
1r. L'apartat primer de l'article 106 de la LPACAP estableix que les administracions públiques, en
qualsevol moment, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d'interessat, i amb el dictamen favorable
previ del Consell d'Estat o l’òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma, si n'hi ha, han
de declarar d'ofici la nul·litat dels actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa
o que no hagin estat recorreguts en termini, en els supòsits que preveu l'article 47.1.
En el mateix sentit, l'apartat segon del referit precepte assenyala que, en qualsevol moment, les
administracions públiques d'ofici, i amb el dictamen favorable previ del Consell d'Estat o l’òrgan
consultiu equivalent de la comunitat autònoma, si n'hi ha, poden declarar la nul·litat de les dis posicions administratives en els supòsits que preveu l'article 47.2.
Actualment, s’està tramitant expedient de revisió d'ofici de la Resolució de Batlia 2015000961 i
de l'article 23 del Pacte negociat refós de l'Ajuntament de Llucmajor i els seus funcionaris, en el
qual es regula la percepció dels premis en metàl·lic per part del personal funcionari, ja que, segons l'informe tècnic emès dia 7 de novembre de 2017, la Resolució de Batlia núm.
2015000961, de 18 de maig, en què es conclou que procedeix la incoació de l'expedient administratiu per a dur a terme la revisió d'ofici tant de la Resolució de Batlia de dia 18 de maig de
2015, en què es reconeix la percepció dels premis en metàl·lic a una sèrie de funcionaris, com
els mateixos premis en metàl·lic, en incórrer en vici de nul·litat de ple dret que estableix l’article
47 de la LPACAP, ja que en el capítol III del títol III del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP), en el qual es regulen els drets retributius dels funcionaris, no està previst el premi en me tàl·lic per anys de servei com a tal concepte retributiu, ni tampoc en l'article 23 de la Llei
30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (LMRFP), en relació
amb el que estableix l'article 1 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de l'Administració local, en virtut del qual, d'acord amb
el que disposa l'article 93 de la LBRL, els funcionaris de l'Administració local només podran ser
remunerats pels conceptes retributius que estableix l'article 23 de la LMRFP.
Concretament, l'article 23 del Pacte negociat refós, en incloure un concepte que no es troba entre les retribucions bàsiques ni entre les complementàries que estableix l'art. 23 de la LMRFP ni
tampoc el TREBEP, incorre en la causa de nul·litat de ple dret que es regula en l'article 47.2 de
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la LPACAP, en vulnerar lleis i altres disposicions administratives de rang superior, com també regular matèries reservades a la llei.
De la mateixa manera, el Decret de Batlia núm. 2015000961, de 18 de maig, en què es reconeix
el dret a la percepció dels premis en metàl·lic per antiguitat als funcionaris que van complir els
requisits per a la seva percepció durant el temps que el pacte de funcionaris va estar en suspens a causa del paquet de mesures per a la racionalització de la despesa aprovada per aquesta
Corporació, incorre en vici de nul·litat de ple dret que preveu l'esmentat article 47.1 de la LPACAP, de conformitat amb el que estableix en el seu apartat f), en reconèixer uns drets retributius a una sèrie de funcionaris, ja que manca, per tot l'exposat ut supra, dels requisits essencials
per a la seva adquisició.
Així mateix, en la mesura que l'Ajuntament no té competències per modificar el règim retributiu
dels seus funcionaris, la resolució incorre també en causa de nul·litat prevista en l'apartat b) de
l'article 47.1 de la LPACAP; i en la mesura que aquesta resolució es va dictar sense la correspo nent fiscalització dels actes que donen lloc al reconeixement d'obligacions o despeses de contin gut econòmic, tal com estableix l'article 214 del Reial decret legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, també incorre en el vici
de nul·litat de ple dret de l'article de l'article 47.1.e) de la LPACAP, en haver-se dictat prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que conte nen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.
2n. De conformitat amb el que disposa l'article 108 de la LPACAP, iniciat el procediment de revi sió d'ofici a què es refereixen els articles 106 i 107, l'òrgan competent per declarar la nul·litat o
lesivitat podrà suspendre l'execució de l'acte, quan aquesta pogués causar perjudicis d'impossible o difícil reparació.
Per tant, mentre es tramita el procediment de revisió d'ofici, hi ha la suspensió de l'execució de
la Resolució d’Ajuntament núm. 2015000961, de 18 de maig, fins que l'òrgan competent per declarar la seva possible nul·litat dicti una resolució ja que, veient el nombre de funcionaris afec tats (un total de 26), i que la quantitat deguda a aquests funcionaris ascendeix a 161.378,36 €,
la seva execució pot ocasionar perjudicis de difícil reparació per a aquesta corporació, es tracta
d'una retribució de quantia considerable i que, si se n’acordava la nul·litat, és més que probable
que el personal funcionari tingui dificultats per al seu ràpid reemborsament a les arques públiques.
A més, es tracta de dirimir un assumpte en el qual no només es troba afectat el personal funcionari que té la condició d'interessat en l'expedient administratiu 000159/2015-GENRRHH, sinó
també la resta del personal funcionari que des que es va acordar la referida resolució, ha anat
complint, fins al dia d'avui, 15 o 25 anys de servei en aquesta corporació.
Així doncs, ponderat el perjudici que causaria al personal funcionari la suspensió de la Resolució
de Batlia núm. 2015000961 i l'ocasionat a l’interès públic com a conseqüència de l'eficàcia immediata de la resolució esmentada, així com el fet que la suspensió es fonamenta en diverses
causes de nul·litat de ple dret que preveu l'article 47.1 de la LPACAP, procedeix declarar la sus4

pensió de l'execució de la Resolució d'Ajuntament núm. 2015000961, de dia 18 de maig de
2015, fins que l'òrgan competent per declarar la seva possible nul·litat dicti una resolució.
3r. De conformitat amb el que disposa l'article 108 de la LPACAP, la declaració de suspensió de
l'execució de la Resolució d'Ajuntament núm. 2015000961, de 18 de maig, correspon a l'òrgan
competent per declarar la nul·litat de l'acte.
Per tant, en correspondre al Ple de l’Ajuntament la resolució del procediment de revisió d'ofici en
l'àmbit de les corporacions locals (article 22.2.j de la LBRL), també ha de ser aquest òrgan el
que acordi la suspensió de l'execució de la Resolució de Batlia núm. 2015000961, de dia 18 de
maig.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 24 de novembre, i una ve gada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el vot del seu grup serà d’abstenció, te nint en compte que el decret es va fer en la passada legislatura i encara els falta veure les moti vacions tècniques, i que per una part les entenen. Saben que hi ha una sentència desfavorable i
un procediment obert per part de la Secretaria i que està en fase d’instrucció.
El regidor d’Hisenda Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) diu que quan puguin veure el dictamen i els in formes pertinents ho entendran. Tot parteix d’un pacte negociat de l’any 2005, però en l’actualitat, s’ha comprovat que no es tocava dur a terme, ja que en aquest pacte hi ha uns reconeixements de drets d’uns 300.000 € aproximadament, de premis en metàl·lic que no compleixen el
que seria la legalitat referent a les retribucions als funcionaris públics.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu vot serà en contra, ja que no han pogut tenir accés a
cap tipus d’informació sobre l’assumpte i en ser un tema que està en fase d’instrucció, troba que
s’hauria d’esperar que es finalitzés i després ja es veurà què passa. També vol sabre si sobre
aquest assumpte se n’ha xerrat amb els sindicats.
El Sr. Jaume recalca que el seu grup ha vist la informació que consta en l’expedient. Per altra
banda recorda al Sr. Oliver que l’acord del qual es fa referència no és de l’any 2005, sinó del
pacte de negociat de l’any 1991 i es pagava des d’aquest any, i no és una invenció del Partit Po pular, es va deixar de pagar per un acord que es va adoptar l’any 2012, on es varen suspendre
una sèrie de gratificacions establertes en el conveni referent al personal laboral i al funcionariat
d’aquesta casa, arran d’unes millores de la situació econòmica de l’Ajuntament, a través d’un
decret del 2015, del qual és es xerra en aquest plenari.
El regidor d’Hisenda diu que suposa que el pacte de millores al qual ha fet referència el Sr. Jaume es refereix al Pla d’ajust del 2012, i troba que no ha estat una expressió encertada.
El batle comenta que per una banda hi ha una sentència que ens diu que aquestes pagues no
s’ajusten a dret i per altra banda uns informes que ens diuen que aquesta mesura no és la més
adequada, i seguidament llegeix un paràgraf dels fonaments de dret que hi ha a la proposta.
També diu que encara que ho neguin, l’anterior govern va arribar a un pacte amb els funciona ris per a aquestes pagues i el més curiós de tot és la data que es va firmar l’acord per poder tornar a cobrar-les un cop passada la crisi, i que és el 15 de maig de 2015, quan les eleccions va -
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ren ser dos dies després, malgrat saber que no s’ajustava a dret, quan ara aquest equip de go vern ha hagut de regularitzar tot aquest tema.
El secretari aclareix que avui el que s’acorda és la suspensió del decret on s’estableixen aquests
premis en metàl·lic i que hi ha incoat un procediment per declarar la nul·litat del decret en
qüestió, ja que hi ha una sentència. Aquest decret se suspèn en virtut d’un principi de prudèn cia, perquè hi ha tota aquesta gent que era beneficiària d’aquests premis, més les successives
instàncies de gent que demana els mateixos premis, i aquestes peticions s’han de contestar i
per no haver de fer-ho, o bé s’ha de resoldre denegant, per la qual cosa es necessita anul·lar
aquesta resolució, o cautelarment mentre es tramita l’anul·lació de la resolució suspendre, perquè si ara es paguessin, després poder recuperar totes aquestes quantitats que haurien perce but els treballadors i que eventualment fossin declarades incorrectes perquè no s’haurien d’haver pagat seria bastant complicat, i en cas contrari, que s’haguessin de pagar amb posterioritat,
s’haurien meritat uns interessos i s’haurien de pagar.
Una vegada acabades les intervencions i en virtut de tot l'exposat, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI), 1 vot en contra (ASI) i 8 abstencions
(PP i SSPLL), per majoria es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l’acord següent:
Primer. Suspendre l'execució de la Resolució de Batlia núm. 2015000961, de dia 18 de
maig, en considerar que hi concorren els requisits que preveu l'article 108 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pels motius
anteriorment exposats i que es tenen aquí per reproduïts amb caràcter general.
Segon. La suspensió tindrà efectes a partir de l’endemà de l'adopció d'aquest acord i
fins que recaigui resolució que posi fi al procediment de revisió d'ofici incoat per la Resolució
d'Ajuntament 2017004704, de dia 10 de novembre.
Tercer. Comunicar el present acord al Servei de Recursos Humans.
Quart. Notificar el present acord als interessats en l'expedient administratiu
000159/2015-GENRRHH.
REQUERIMENT D’ANUL·LACIÓ DE L’ABSORCIÓ DEL PERSONAL DE LLEMSA
A continuació es veu la proposta relativa a la desestimació del requeriment d’anul·lació per la
Delegació de Govern de les Illes Balears de data 25 de setembre de 2017 de l’acord de Ple de
l’Ajuntament de 21 de juny de 2017, pel qual s’aprova la incorporació del personal de LLEMSA
dins la Relació de Llocs de Feina de personal laboral de l’Ajuntament de Llucmajor.
ANTECEDENTS DE FET
I. Amb data 4 de juliol de 2016, el Ple de l’Ajuntament, en la seva condició de Junta
General de la societat mercantil local Llucmajor Empresa Municipal de Serveis, SAU
(Llemsa), va acordar la dissolució de Llemsa mitjançant la cessió global de tot el seu
actiu i passiu a favor del seu soci únic, l'Excm. Ajuntament de Llucmajor, així com
l'aprovació del Projecte de Cessió Global.
Aquest acord es va publicar en el BORME núm. 138, de dia 20 de juliol, i en el Diario
de Mallorca de dia 19 de juliol de 2016, diari de gran circulació a Balears.
II. Vist que l'entitat instrumental LLEMSA era una societat mercantil amb capital social
de titularitat pública creada per a la gestió directa de les funcions i les prestacions
6

que són pròpies de l'Ajuntament de Llucmajor, paral·lelament a la tramitació mercantil, el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària duta a terme el 8 de juliol de
2016, es va pronunciar sobre la continuïtat i la forma de prestació del servei públic
en aplicació de l'article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
règim local (LBRL), en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) en relació amb
l'article 22.2.f), de la LBRL, i es va acordar per unanimitat l'aprovació inicial del canvi
en la forma de gestió dels serveis públics encomanats a la societat mercantil Llemsa,
que passa a gestionar directament la mateixa entitat local, així com sotmetre l'expedient a exposició pública durant el termini d'un mes des del corresponent anunci en
el BOIB. Aquest acord d’aprovació inicial es va sotmetre a exposició pública (BOIB
núm. 95 de dia 28 de juliol de 2016) sense que es produïssin al·legacions.
III. Amb data 28 de setembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va acordar, amb efectes a
partir l'1 d'octubre de 2016, la dissolució de LLEMSA, CIF A57136467, així com la
subrogació cap a l'Ajuntament de Llucmajor del personal que prestava serveis en
LLEMSA, en els següents termes i condicions:
“Primer. Aprovar definitivament la dissolució de la societat mercantil de capital íntegrament municipal denominada Llucmajor Empresa Municipal de Serveis, SAU, CIF A-57136467, mitjançant la cessió global de tots els seus actius
i passius a favor del seu soci únic, l’Ajuntament de Llucmajor, amb efectes a
partir de l'1 d'octubre de 2016.
Segon. Aprovar la subrogació cap a l'Ajuntament de Llucmajor dels drets, els
deures i les obligacions que es derivin de la societat mercantil de titularitat
pública Llucmajor Empresa Municipal de Serveis, SAU, amb efectes a partir de
l'1 d'octubre de 2016, conforme s'estipula en el Projecte de Cessió Global
d'Actius i Passius aprovat el 4 de juliol de 2016 pel Ple de l’Ajuntament, en la
seva condició de Junta General de Llemsa.
Tercer. Aprovar definitivament, amb efectes a partir de l'1 d'octubre de
2016, el canvi en la forma de gestió dels serveis públics i revocar totes les en comanes de gestió efectuades a favor de la societat mercantil local que es
dissol, les quals passaran a ser gestionades directament per la mateixa entitat
local.
Quart. Acordar, amb efectes a partir de l'1 d'octubre de 2016, la reversió cap
a l'Ajuntament de Llucmajor del següent personal laboral que, mitjançant
acord del Ple de l’Ajuntament de dia 24 d'abril de 2003, va ser traspassat a
Llucmajor Empresa Municipal de Serveis SAU
La referida reversió dels treballadors es durà a efecte en els termes i les condi cions acordats pel Ple de l’Ajuntament de dia 24 d'abril de 2003, i que van ser
les següents:
“1. Personal que actualment està fix a l'Ajuntament:
 Antiguitat: Reconeixement de l'antiguitat actual a l'Ajuntament.
 Categoria: Es reconeixerà la categoria laboral actual a l'Ajuntament.
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En cas de dissolució de l'Empresa, els treballadors fixos tornaran a l'Ajuntament amb les mateixes condicions que tenien en el moment del seu traspàs, sense cap minvament econòmic.
2. Personal interí a l'Ajuntament:
 Si el treballador porta més de tres anys com a interí a l'Ajuntament, se’l
considerarà fix a l'empresa. Si per causes de dissolució de l'empresa és de
nou traspassat a l'Ajuntament, mantindrà el seu caràcter interí.
 Si el treballador porta menys de tres anys com a interí a l'Ajuntament, se’l
mantindrà com a interí en l'empresa. Per adquirir la condició de fix en l'empresa, haurà de ser mitjançant criteris que al seu moment s'articulin en
aquesta empresa. Si per causes de dissolució de l'empresa és de nou traspassat a l'Ajuntament, mantindrà el seu caràcter interí.
 Categoria: es reconeixerà la categoria laboral actual a l'Ajuntament. Aquesta categoria es mantindrà de forma provisional fins que es reguli definitivament pel mateix comitè d'empresa de Llucmajor Empresa Municipal, SA.”
Cinquè. Aprovar, amb efectes a partir de l'1 d'octubre de 2016, la subrogació a favor de
l'Ajuntament de Llucmajor, del següent personal laboral que actualment presta serveis a Lluc major Empresa Municipal de Serveis SAU:


TREBALLADORS

Els referits treballadors, els quals accedeixen voluntàriament a integrar-se en la plantilla de
l'Ajuntament de Llucmajor, passaran a exercir les funcions de la seva categoria laboral actual a
LLEMSA. Així mateix, tots els treballadors accepten voluntàriament reconvertir el seu contracte
com a personal laboral indefinit “no fix”, a excepció dels treballadors amb un contracte de naturalesa temporal, que continuaran amb el seu contracte de caràcter temporal fins a la data de
terminació d’aquest acordat en LLEMSA.
La seva antiguitat es computarà des que es va produir la seva contractació a LLEMSA, i seran
enquadrats i retribuïts en la mateixa quantia que els treballadors que tenen la mateixa categoria
professional, conforme el Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Llucmajor
(BOIB núm. 162, de 27 d'octubre de 2005).
Sisè. Elevar el present acord a escriptura pública a l'efecte de poder dur a terme la can cel·lació registral de Llucmajor Empresa Municipal de Serveis SAU.
IV. En data 12 de gener de 2017 es va iniciar la negociació amb el comitè d’empresa per
dur a terme el procés de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) de per sonal laboral de l’Ajuntament de Llucmajor. Dins aquest procés s’havien de crear els
llocs per incorporar el personal de LLEMSA dins la RLLT. Durant tot el procés de negociació aquest personal estava dins el catàleg de Serveis Nous de la RLLT. Aquesta
proposta es va negociar els dies 12.01.17, 20.01.17 i 25.01.17, sense haver arribat a
un acord. Finalment, en data 13.06.2017 aquesta proposta es va aprovar per unanimitat.
V. Amb data 21 de juny de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la incorporació del
personal de LLEMSA dins la Relació de Llocs de Feina de personal laboral de l’Ajuntament de Llucmajor, en aquest moment en procés de negociació.
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Aquest acord es va publicar en el BOIB núm. 077 de dia 24 de juny de 2017.
VI. Mitjançant ofici de la Delegació de Govern a les Illes Balears de data 6 de juliol de
2017, amb data d'entrada en aquest Ajuntament dia 10 de juliol de 2017, RGE núm.
8206, es va acusar recepció d’un extracte dels acords adoptats pel ple en sessió ordinària del passat 21 de juny, i d’acord amb el que disposa l’article 64 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, es demana la remissió,
en el termini de vint dies, de la següent documentació en relació amb l’acord identificat anteriorment.
a. Certificat expedit pel secretari de la Corporació on es refereixin tots els llocs de
treball de la integració aprovada, i s'informi si han variat les condicions laborals o
econòmiques d'origen.
b. Certificat en què s'informi de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament com a conseqüència de la integració aprovada.
c. Certificat en què es concretin les condicions del personal que s'integra, i si es
tracta de personal laboral temporal.
d. Certificat en què consti la forma d'accés del personal a l'empresa LLEMSA.
VII. En data 27 de setembre de 2017 va tenir entrada en el registre de l’Ajuntament de
Llucmajor un escrit de data 25 de setembre de 2017 de Delegació de Govern a les
Illes Balears que conté un requeriment efectuat en virtut del qual disposa l’article 65
de la LBRL, perquè en el termini d’un mes l’Ajuntament de Llucmajor procedeixi a
l’anul·lació de l’acord de l’Ajuntament Ple de dia 21 de juny de 2017, pel qual s’apro va la incorporació del personal de LLEMSA dins la Relació de Llocs de Feina de personal laboral de l’Ajuntament de Llucmajor, en aquest moment en procés de negociació.
VIII. En contestació al requeriment de dia 6 de juliol de 2017, mitjançant escrit de Batlia
de data 16 de novembre de 2017, s'ha remès a Delegació de Govern a les Illes Balears la documentació requerida.
IX. Rebut el requeriment de dia 25 de setembre de 2017, Batlia l’ha traslladat a Secreta ria, Intervenció i Recursos Humans perquè es procedeixi a informar sobre la seva
procedència jurídica o si al contrari procedeix rebutjar-lo des del punt de vista jurídic.
X. Els serveis jurídics de l’Ajuntament de Llucmajor en data 6 de novembre de 2017 han
emès el corresponent informe.
FONAMENTS DE DRET
De l’informe emès pels Serveis Jurídics i Econòmics, cal reproduir els següents:
PRIMER. Dels motius en què es fonamenta el requeriment d’anul·lació formulat per Delegació de Govern a les Illes Balears.
El requeriment formulat per la Delegació del Govern a les Illes Balears pel qual demana l’anul·la ció de l’Acord adoptat per l’Ajuntament Ple de dia 21 de juny de 2017, relatiu a la incorporació
del personal de Llemsa a la Relació de Llocs de Treball del personal laboral de l’Ajuntament es
justifica, de manera sistematitzada, en els raonaments següents:
1. Vulneració de l'article 55 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP), en tant que aquest personal hauria estat incorporat sense haver-se dut a terme el preceptiu procés selectiu en què es
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garanteixin els coneguts principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com dels altres
principis específics que es contenen en l'apartat segon de l'article 55.2 del TREBEP.
2. Incorrecta aplicació de l'article 44 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (TRET), en implicar la dissolució de
LLEMSA un mer canvi en la forma de gestió del Servei públic i que, d'acord amb la Sentència de
l'Audiència Nacional de 24 de gener de 2017, el mer canvi en el titular de l'activitat no determi na l'aplicació de la normativa sobre transmissió d'empresa si l'operació no va acompanyada
d'una cessió, entre els dos empresaris, d'elements significatius de l'actiu material o immaterial.
3. Ampliació de la plantilla municipal vulnerant l'article 20 de la Llei 48/2015, de pressupostos
generals de l'Estat per a l'any 2016, en el qual es regulen els criteris que han de regir l'accés de
personal de nou ingrés a les administracions públiques, així com la taxa de reposició de personal.
SEGON. Consideracions prèvies
Esmentar, abans de tot, que la integració en aquesta Corporació del personal pertanyent a
Llemsa no deriva de l'acord del Ple de l’Ajuntament de dia 21 de juny de 2017, sinó de l'Acord
del Ple de l’Ajuntament de dia 28 de setembre de 2016, al qual es va acordar, amb efectes a
partir l'1 d'octubre de 2016, la dissolució de LLEMSA, mitjançant la cessió global de tots els seus
actius i passius a favor del seu soci únic, l’Ajuntament de Llucmajor, així como la subrogació,
cap a aquesta Corporació, del personal de LLEMSA que, voluntàriament, va acceptar la integra ció. (S'adjunta com a document núm. 1 la certificació del referit Acord del Ple de l’Ajuntament).
Sigui com sigui, els que subscriuen consideren que tant l'Acord del Ple de l’Ajuntament de dia 28
de setembre de 2016, com l'Acord del Ple de l’Ajuntament de dia 21 de juny de 2017, en tant
que aquest últim és condició sine qua non del primer, són conformes amb l'ordenament jurídic,
pels motius que tot seguit s'aniran exposant.
TERCER. De la improcedència de l’argumentació que s’hauria vulnerat l'article 55 del TREBEP
en tant que aquest personal hauria estat incorporat sense haver-se dut a terme el preceptiu
procés selectiu en què es garanteixin els coneguts principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com dels altres principis específics que es contenen en l'apartat segon de l'article
55.2 del TREBEP.
Respecte del primer dels arguments adduïts, cal esmentar que els que subscriuen difereixen
d'aquesta argumentació ja que, en virtut del que preveu la disposició addicional primera del
TREBEP (abans Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic, en avant EBEP
2007), els principis continguts en l'article 55 són d'aplicació a les entitats del sector públic local
que no estiguin incloses en l'àmbit d'aplicació del TREBEP i que estiguin definides així en la seva
normativa específica, entre les quals cal incloure la societat mercantil local. Per tant, la incorporació de personal de LLEMSA a partir de l'entrada en vigor de l'EBEP de 2007 es va efectuar mit jançant processos selectius que garanteixen els referits principis constitucionals.
Pel que fa als restants treballadors, és a dir, aquells que, sense haver estat transferits per
l'Ajuntament de Llucmajor, van ser contractats amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'EBEP de
2007, segons dades que hi ha en els expedients que figuraven en les dependències de Llemsa,
llevat d'un treballador, tots ells van accedir a Llemsa mitjançant processos selectius, amb publicitat i concurrència.
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Ara bé, en la mesura que aquests processos selectius no van ser tan estrictes com els que es
preveuen per a l'accés a la condició d'empleat públic, i fins i tot d'uns i altres respecte de l'accés
a l'ocupació pública fix, així com l'existència d'un treballador subrogat a Llemsa des de l’AAVV
Cala Blava, ha suposat que la subrogació del personal laboral de Llemsa s'hagi efectuat mitjançant una novació que ha afectat la naturalesa del contracte de molts treballadors de l'antiga
Llemsa, ja que tots aquells treballadors fixos han acceptat voluntàriament reconvertir el seu
contracte com a personal laboral indefinit "no fix" amb la condició resolutòria que el seu lloc de
treball sigui cobert per ulteriors processos selectius, a excepció dels treballadors amb un contracte de naturalesa temporal, que han continuat amb el seu contracte de caràcter temporal fins
que arribi la data de terminació del contracte que es va acordar a Llemsa.
Aquesta relació laboral és una creació jurisprudencial que va sorgir per sortir al pas de l'existèn cia d'irregularitats en la contractació de les administracions públiques perquè aquestes no poden
determinar l'adquisició de fixesa pel treballador afectat, ja que tal efecte suposaria la vulneració
de les normes amb rellevància constitucional que garanteixen els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en l'accés a l'ocupació pública. Així, el Tribunal Suprem en la Sentència de 3
d'abril de 2009 afirma “En el supuesto de que la empleadora sea una Administración Pública, las
consecuencias de la contratación fraudulenta aparecen definidas a partir de la sentencia de la
Sala General de 20 de enero de 1998, recurso 317/97, […] en la que se establece que la contratación en la Administración Pública al margen de un sistema adecuado de ponderación de mérito y capacidad impide la equiparación a los demandantes a trabajadores fijos de plantilla, condi ción ligada a la contratación por el procedimiento reglamentario, sin perjuicio de su contrataci ón, en su caso, como trabajadores vinculados por un contrato de trabajo por tiempo indefinido..
[…] el reconocimiento del carácter indefinido y la fijeza en la plantilla, se señala que el primero
implica desde una perspectiva temporal que el vínculo no está sometido, directa o indirectamente a un término, pero esto no supone que el trabajador convalide una condición de fijeza en
plantilla que no sería compatible con las normas sobre selección de personal fijo en las Administraciones Públicas. De esta forma, la Administración afectada no puede consolidar la fijeza en
plantilla con una adscripción definitiva del puesto de trabajo, sino que, por el contrario, está
obligada a adoptar las medidas necesarias para la provisión regular del mismo y, producida esa
provisión en la forma legalmente procedente, existirá una causa lícita para extinguir el contrato.”
Així, tant les irregularitats com la continuïtat de la prestació de serveis una vegada expirada la
durada màxima del contracte temporal o la inexistència de causa que justifiqui la temporalitat
del contracte són les que habitualment determinen la qualificació de la relació entre el treballador i l'Administració com indefinit “no fix”. No obstant això, aquesta condició també s’aplica
quan els treballadors s'incorporen a l'Administració com a conseqüència d'altres supòsits com
pot ser, entre d'altres, per l'apreciació d'una cessió il·legal o, com és el cas, per un supòsit de
successió empresarial.
L'EBEP 2007 ha vingut implícitament a recollir aquesta doctrina, ja que distingeix dins del perso nal laboral de l'ocupació pública el que té caràcter fix dels que ho són per temps indefinit i uns i
altres del personal temporal [avui articles. 8.2.c) i 11.1 del TREBEP].
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Així doncs, reconèixer a aquests treballadors la condició d'indefinit "no fix" és compatible amb
els referits principis constitucionals d'accés a l'ocupació pública, ja que els treballadors indefinits
"no fixos" no cobreixen una plaça dotada i coberta regularment amb el seu número identificat
en la Relació de Llocs de Treball, sinó que, tal com s'estableix en l'article 4.2 del Reial decret
2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors, cobreixen una plaça a l'espera que sigui formalitzat un procés de cobertura legal d'acord
amb els referits principis constitucionals. Així, ens trobem davant d'un contracte temporal de durada indeterminada, però en el qual consta que el terme pactat arribarà: quan la vacant ocupada es cobreixi després de finalitzar el procés de selecció que es convocarà per cobrir-la mitjan çant convocatòria pública i a través del sistema oposició o concurs -oposició lliure en què es ga ranteixin, en tot cas, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el de pu blicitat.
Arribar a aquesta integració no es pot considerar contrària al dret reconegut per l'article 23.2 de
la Constitució Espanyola en el seu vessant d'accés a la funció pública, ja que aquesta incorporació dels treballadors limita el seu règim estamental en l'Administració pública i permet procedi ments específics de mobilitat i cessació de la relació laboral, ja que és un contracte la durada
està subjecta a un termini indeterminat que necessàriament arribarà, sobretot quan es tracta de
vacants que han de ser objecte d'oferta d'ocupació pública.
QUART. De la improcedència de l’argumentació que s’hauria vulnerat l'aplicació de la normativa
sobre transmissió d'empresa en tant que el canvi en el titular de l'activitat no determina l'aplicació de la normativa sobre transmissió d'empresa si l'operació no va acompanyada d'una cessió.
Pel que fa a la possible subrogació del personal laboral, l'article 44.1 del TRET estableix que " el
canvi de la titularitat d'una empresa, d'un centre de treball o d'una unitat productiva autònoma
d’aquesta, no extingeix per si mateix la relació laboral, i el nou empresari subrogat en els drets i
obligacions laborals i de Seguretat Social de l'anterior [...]". Per tant, la transmissió de l'empresa
d'un titular a un altre no comporta l'extinció del contracte de treball, sinó que el nou titular, això
és l'Ajuntament de Llucmajor queda subrogat en la posició de Llemsa.
Pel que fa a l'objecte de la transmissió, pot ser la societat en la seva totalitat, un centre de tre ball, o, fins i tot, una unitat productiva autònoma susceptible de ser explotada independentment. L'important és que amb els elements transmesos es pugui seguir realitzant en tot o en
part la mateixa activitat productiva que es realitzava abans. Referent a això, l'article 44.2 de l'ET
assenyala expressament que "a l'efecte del que preveu el present article, es considera que hi ha
successió d'empresa quan la transmissió afecta una entitat econòmica que mantingui la seva
identitat, entesa com un conjunt de mitjans organitzats a fi de dur a terme una activitat econòmica, essencial o accessòria".
A més, és indiferent quina sigui la causa de la transmissió. Pot ser una venda, una cessió, una
permuta, un arrendament, una fusió o absorció de societats, una venda judicial, etcètera. En essència, el que determina l'aplicabilitat de l'article 44 del TRET és la transmissió d'un conjunt,
més o menys, total o parcial, d'elements organitzats per a la producció i amb aptitud productiva
(per totes, STS de 12 de desembre de 2002).
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En aquest sentit, i pel que fa a Llemsa, és més que evident l'aplicació de la normativa sobre
transmissió d'empreses, ja que, tal com s'ha exposat en els antecedents primer a tercer, la sub rogació cap a l'Ajuntament de Llucmajor dels drets, els deures i les obligacions de Llemsa es va
efectuar de conformitat amb el Projecte de cessió global d'actius i passius aprovat el 4 de juliol
de 2016 pel Ple de l’Ajuntament, en la seva condició de Junta General de Llemsa.
Així doncs, en haver-se acordat la dissolució de Llemsa mitjançant la cessió global de tot el seu
actiu i passiu a favor del seu soci únic, l'Excm. Ajuntament de Llucmajor, en els termes i les con diciones que figuren en el Projecte de Cessió Global, pot sostenir-se clarament l'existència d'una
transmissió d'actius patrimonials, ja que s'ha transmès la infraestructura organitzativa i productiva necessària per a l'explotació del servei, que constitueix una unitat productiva amb autono mia, és a dir, una entitat econòmica que conserva la seva identitat, entesa com un conjunt de
mitjans organitzats, que reverteix a l'Ajuntament, en tota la seva extensió, béns mobles, estris i
l'equipament necessari.
A més a més, esmentar, que aquesta Corporació no ha portat a terme una subrogació en els
termes i condicions que estrictament es preveuen l'article 44 del TRET, sinó efectuant les adaptacions necessàries per adaptar la subrogació del personal de Llemsa a les especificitats de
l'Ajuntament de Llucmajor en tant que Administració Pública.
Així, tal com s'ha assenyalat en línies precedents, els treballadors amb contractes fixos han perdut la seva condició de fixesa i han vist transformats els seus contractes de treball en altres de
naturalesa temporal com és l'indefinit "no fix", però és que a més, tots els treballadors subro gats han vist modificades les seves condicions econòmiques o laborals d'origen a la baixa, ja
que es va acordar que els referits treballadors fossin retribuïts d'acord amb el Conveni Col·lectiu
del personal laboral de l'Ajuntament de Llucmajor (BOIB núm. 162 de 27 d'octubre de 2005).
Abans de la subrogació, aquests treballadors es regien pel conveni Col·lectiu de l'Empresa Llucmajor Empresa Municipal de Serveis SA (BOIB núm. 161 de 27 d'octubre de 2007).
A conseqüència d'aquest canvi de conveni col·lectiu aplicable, les condicions econòmiques del
personal subrogat s'han vist modificades a la baixa, ja que el sistema de remuneració i quantia
salarial a l'empresa pública era superior al del personal laboral de l'Ajuntament. Per poder dur a
terme aquesta modificació, es va efectuar un període de consultes amb els representants legals
dels treballadors que es va ajustar al que estableix l'article 41.4 en relació amb l'article 82.3 del
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Es tatut dels Treballadors.
És per tot el que s’ha exposat, els que subscriuen consideren que no només no s'ha vulnerat
l'aplicació de la normativa sobre transmissió d'empresa, sinó que a més, aquesta Corporació ha
cohonestat l'estabilitat en l'ocupació dels que prèviament ja tenien la condició de personal labo ral en la societat pública que resulta extingida en virtut de la reordenació del sector públic local
legalment establerta per la LRSAL, amb les disposicions imperatives que en matèria de dret pú blic li són d'aplicació a l'Ajuntament de Llucmajor.
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CINQUÈ. De la improcedència de l’argumentació que s’hauria vulnerat l'article 20 de la Llei
48/2015, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016, en el qual es regulen els criteris
que han de regir l'accés de personal de nou ingrés a les administracions públiques, així com la
taxa de reposició de personal, en tant que s'ha produït una ampliació de la plantilla municipal
vinculada al pressupost.
Tampoc pot sostenir l'argument que l'acord és il·legal perquè s'ha produït una ampliació de la
plantilla municipal vinculada al pressupost, ja que el personal subrogat procedeix d'una societat
mercantil local completament participada per l'Ajuntament de Llucmajor, resultant que, de con formitat amb l'article 164 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, d’ara endavant TRLHL, i 5 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament pressupostari de les entitats locals ,
d’ara endavant RPEL, el pressupost general de l'entitat local està format pel pressupost de la
mateixa entitat local, els pressupostos dels organismes autònoms dependents i els estats de
previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils íntegrament participades per l'entitat
local.
Així doncs, a nivell consolidat, no s'ha produït cap ampliació de la plantilla municipal vinculada al
pressupost, havent de tenir en compte que, per imperatiu de l'article 166 del THRL, el Pressu post General també s'integra, entre altra documentació, per l'estat de consolidació del pressupost de la mateixa entitat amb el de tots els pressupostos i estats de previsió dels seus organis mes autònoms i les seves societats mercantils.
A més, des que es va constituir Llemsa, aquesta societat mai s'ha finançat amb ingressos de
mercat, sinó que sempre s'ha finançat mitjançant les aportacions que, exclusivament, ha realitzat l'Ajuntament de Llucmajor via Capítol IV (transferències corrents) i excepcionalment via Capítol VII (Transferència de Capital), estant ambdues partides incloses dins el còmput dels capítols objecte d'anàlisi de l'estabilitat pressupostària. Així doncs, en dissoldre Llemsa, els encàrrecs
de gestió que l'Ajuntament havia efectuat a favor de Llemsa s'han revertit de nou a la Corporació, per la qual cosa únicament s'ha produït una redistribució dels imports d'aquestes partides
en les corresponents partides pressupostàries d’acord amb la naturalesa de la despesa i, en conseqüència, no s'ha produït un increment de la despesa computable.
I encara més, atès que els sous i condicions salarials dels treballadors de LLEMSA eren superiors
als de l'Ajuntament, i que aquesta Corporació, via modificació substancial de les condicions de
treball, ha efectuat una equiparació del sistema de remuneració i quantia salarial, el que s'ha
produït, en tot cas, és un decrement en la despesa de personal. També s'ha produït un decre ment en la despesa imputable a despesa corrent, per un tema d'economia d'escala, en poder-se
licitar imports molt més grans i, en conseqüència, més eficients. (S'adjunta com a document
núm. 2 el càlcul estimat de les diferències).
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 24 de novembre, i una ve gada vist el dictamen el batle explica que aquest punt es tracta d’un requeriment de Delegació
de Govern, amb el qual aquest equip de govern no està d’acord, perquè tenen els suficients ar guments i així ho defensaran, ja que tot el procés que es va dur a terme per a la integració del
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personal de Llemsa a l’Ajuntament de Llucmajor estan convençuts que es va fer correctament,
per tant, el que faran serà presentar a Delegació de Govern tota l’argumentació necessària per a
demostrar que està ben fet. Així i tot, si Delegació de Govern no ho accepta se suposa que posarà una denúncia i aquest Ajuntament la defensarà fins al final, ja que pensen que tenen la
raó.
El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que per una banda s’ha dit que se suspèn un decret perquè incompleixen una sèrie de coses, basant-se en uns informes jurídics, i per altra banda diuen que
no estan d’acord amb uns informes jurídics fets pels tècnics de Delegació de Govern. I en
aquest darrer cas, el Partit Popular pensa el mateix, però no deixa de ser una incongruència.
Diu que el seu grup donarà suport a aquesta proposta i la defensaran, perquè creuen en els informes jurídics d’aquesta casa, malgrat que s’hagi dit que el Partit Popular de Madrid està en
contra de l’acord que es va prendre en aquest plenari per unanimitat. I respecte al decret al
qual es fa referència en l’anterior punt, el Partit Popular el va firmar perquè creia convenient
que es podia firmar, i no per motius polítics, com s’ha dit, ja que des de l’any 1991 el pacte ne gociat de funcionaris que es va acordar amb el personal de la casa el va firmar el Partit Socialis ta, i recorda que no és l’únic ajuntament que el cobra.
El Sr. Jaume J. Oliver, regidor d’Hisenda (PSOE), diu que no veu cap tipus d’incongruència en
aquest tema. El requeriment d’anul·lació que els demana Delegació de Govern era una cosa que
es podia preveure, però estan segurs que no hauran d’arribar gaire enfora, ja que els informes
jurídics fets pels tècnics de la casa estan perfectes, i creu que ara, quan es torni a votar aquest
punt, es tornarà a arribar a un acord per unanimitat, i no té res a veure el punt anterior amb
aquest.
El Sr. Jaume Tomàs (MES) diu que la incongruència ha estat per part del Sr. Jaume, ja que els
parla dels informes tècnics, i en el cas de la suspensió de la resolució relativa al pagament dels
premis als funcionaris, els informes dels seus tècnics deien que no eren factibles, en canvi en el
cas del personal de Llemsa el informes deien que es podia dur endavant ja que estaven dins la
legalitat. Aquest equip de govern es deixa aconsellar pel que diuen els tècnics i diu al Sr. Jaume
que si ell es guia pel informes tècnics, la incongruència és seva, com també voler deslligar el
Partit Popular del govern central de la Delegació de Govern.
El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que en ser el requeriment jurídicament favorable, el seu
grup hi donarà suport, com ja es va votar en el seu moment per unanimitat, tot sigui en benefici
dels treballadors de Llemsa.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que ell no veia venir aquest requeriment com ha dit el Sr. Oliver,
però sí que sabia que els costaria molts de doblers aconseguir que acabés bé aquesta situació,
ja que es van pagar moltes bonificacions perquè es fes correctament. De fet, diu que ja es va
queixar d’això en un plenari passat i li digueren que la feina estava ben feta, per tant el vot del
seu grup serà favorable, com ja ho va ser anteriorment.
El batle diu que ell no creu que hagi comès cap incongruència, sinó que simplement el que fa és
deixar-se guiar pels informes dels tècnics de la casa, què són els que saben d’aquests temes.
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En aquests moment s’incorpora a la sessió la Sra. Cristina Calafat Ferretjans (PP).
El Sr. Oliver per acabar diu que tots els que varen participar en aquesta feina s’han de sentir or gullosos pel motiu concret de què es tractava, que era no deixar sense feina un grup de treba lladors, i fent una feina molt laboriosa ho van aconseguir, malgrat que el requeriment d’anul·la ció de Delegació de Govern, que insisteix que ja sabien que passaria.
Un cop acabades les intervencions quant al fons de l’assumpte, i en virtut de tot el que s’ha ex posat, se sotmet a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Declinar el requeriment d’anul·lació efectuat per la Delegació del Govern a les
Illes Balears amb data 27 de setembre de 2017 contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de dia 21
de juny de 2017, pel qual s’aprova la incorporació del personal de LLEMSA dins la Relació de
Llocs de Feina del personal laboral de l’Ajuntament de Llucmajor, en aquest moment en procés
de negociació, la validesa del qual ha de mantenir-se en tots els seus extrems, per ser ajustat a
l’ordenament jurídic vigent.
Segon. Comunicar aquest acord a la Delegació del Govern a les Illes Balears.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ SOBRE EL MOLÍ D’EN GASPAR
Seguidament es veu l’addenda al conveni de data 17 de maig de 1991, de col·laboració amb la
Caixa de Balears “Sa Nostra” (avui Fundació Caixa de Balears), en virtut del qual se cedia a
l’Ajuntament l’ús gratuït del molí fariner anomenat “Molí d’en Gaspar” i els terrenys adjacents,
que es va aprovar en sessió de Junta de Govern Local en data 8 de novembre de 2017.
“Antecedents
A) El Ple de l’Ajuntament de dia 29 d’abril de 1991 aprovà la subscripció d’un conveni de col·labora ció amb la Caixa de Balears “Sa Nostra” (avui Fundació Caixa de Balears), en virtut del qual se cedia a l’Ajuntament l’ús gratuït del molí fariner anomenat “Molí d’en Gaspar” i els terrenys adjacents per a un període de 30 anys, amb l’única finalitat que fos destinat a centre d’activitats soci als. El conveni es va signar en data 17 de maig de 1991, amb la qual cosa la seva vigència acaba
dia 17 de maig de 2021.
1. Entre els compromisos derivats de l’esmentat conveni hi havia l’obligació de l’Ajuntament d’elaborar un projecte de construcció d’un edifici annex al molí per destinar-lo a activitats socials permanents, compromís que ha estat complit i actualment existeixen unes instal·lacions que funcionen
com a residència i aules tallers (Centre Ocupacional Migjorn), gestionades per l’Institut de Treball
Social i Serveis Socials (INTRESS), adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual. A banda
de les instal·lacions esmentades, l’espai consta d’un molí fariner antic, que ha de menester una
intervenció urgent per tal de restaurar-ne el capell i l’antenada.
2. L’Ajuntament de Llucmajor està molt interessat a poder aprofitar la convocatòria del Programa de
restauració del patrimoni historicoindustrial de l’illa de Mallorca, aprovada per Resolució del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, de 27
de setembre de 2017 (BOIB núm. 127, de 17 d’octubre) per dur a terme les obres de restauració
del molí, i està disposat a assumir-ne els costos materials. A més, dintre del molí s’hi troba allotjat
un conjunt d’eines antigues del camp, que posseeixen un important valor etnològic, per la qual
cosa és voluntat de l’Ajuntament habilitar l’espai interior del molí com a museu del camp mallor quí, obert al públic.
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3. A tal efecte, és intenció de les parts modificar el conveni subscrit l’any 1991 per tal de prorrogarne la vigència i permetre així la possibilitat de fer-hi una inversió de recursos públics. En virtut
d’aquesta modificació la Fundació es compromet a prorrogar-ne la vigència com a màxim fins
l’any 2034, i l’Ajuntament a executar les obres de restauració en el termini de 2 anys.
4. L’esmentat molí va ser inclòs dins el catàleg del planejament que aprovà inicialment el Ple de data
28/12/2005, i provisionalment en data 31/10/2007, però dit catàleg no arribà a aprovar-se defini tivament, amb la qual cosa no es pot considerar vigent cap tipus de protecció, atès el temps que
ha transcorregut. No obstant això, és innegable el valor que té aquest molí, com a mostra del
nostre patrimoni històrico-industrial i, pel seu emplaçament, constitueix una estampa molt significativa en el paisatge urbà de Llucmajor i, per tant, no hi ha dubte que ha de ser objecte de protecció. A més a més, la subscripció de l’addenda permetrà restaurar la planta baixa i destinar-la a
museu etnològic obert al públic.
5. El conveni de referència el va aprovar el Ple de l’Ajuntament, per la qual cosa la seva modificació
també correspon al Plenari. No obstant això, fins al dia d’avui no s’ha tengut la conformitat de la
Fundació per a la seva aprovació i, per altra banda, el termini per sol·licitar la subvenció convoca da pel Consell de Mallorca acaba dia 15 de novembre, de manera que no es pot esperar a sotme tre l’assumpte al plenari ordinari d’aquest mes.
Fonaments de dret
I. Dins les competències derivades de les atribucions en matèria d’urbanisme, l’Ajuntament té competència en matèria de protecció i gestió del patrimoni històric, ex art. 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
II. Per la seva banda, l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
defineix els convenis com els acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a un fi comú. I l’article 48 especifica que la subs cripció de convenis haurà de, entre d’altres, millorar l’eficiència de la gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, i contribuir a la realització d’activitats d’utilitat públi ca.
En conseqüència, a la vista dels antecedents i la fonamentació que precedeix, la Junta de Govern Local
adopta per unanimitat l’acord següent:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes que apareix redactada en l’expedient, l’addenda al
Conveni de data 17 de maig de 1991, de col·laboració amb la Caixa de Balears “Sa Nostra” (avui Fundació
Caixa de Balears), en virtut del qual se cedia a l’Ajuntament l’ús gratuït del molí fariner anomenat “Molí
d’en Gaspar” i els terrenys adjacents.
Segon. Sotmetre el present acord a ratificació del Ple de l’Ajuntament.
Tercer. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el present acord.”

Aquest acord es va adoptar amb caràcter d’urgència per poder tramitar la sol·licitud a la
convocatòria del Consell de Mallorca per restaurar el patrimoni industrial, i ara s’escau sotmetre
l’esmentat acord a ratificació del Ple.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 24 de novembre i una
vegada vist el dictamen el batle explica que la intenció d’aquest acord és veure si es pot salvar
un patrimoni de Llucmajor com és el Molí d’en Gaspar, ja que es troba en una estat un poc
precari, i amb aquest conveni s’aprofita una subvenció que es dona, en què per una banda
l’Ajuntament hi posarà el material i per altra banda la Conselleria hi posarà la feina. Tot seguit
se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat es ratifica l’acord de referència, en els
mateixos termes que s’acaba de transcriure.
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RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE DESPESES D’EXERCICIS ANTERIORS
A continuació es passa a l’assumpte relatiu al reconeixement extrajudicial de despeses
corresponents a exercicis anteriors.
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que s’indiquen
corresponen a exercicis anteriors o bé no es pot procedir a la seva aplicació pressupostària a
l’exercici 2016, atès que es tracta d’una relació de factures que han estat conformades pels
tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita així que els subministraments o serveis
han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus acordats, 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 efectiva aplicació al Pressupost del
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2017, i atès que ens trobem davant una despesa
sense consignació pressupostària i que, per tant, serà nul·la de ple dret, no obstant això, el
particular que ha contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per aquesta causa. En virtut
del principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se en detriment d’un altre, neix
una obligació ex lege i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.
Atès que l’aprovació d’aquestes factures suposa l’incompliment del principi d’anualitat
pressupostària, i trobant-nos davant un acte nul de ple dret es considera necessari i obligat
atendre les despeses incorregudes per evitar el perjudici dels tercers contractants amb
l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa.
Per altre banda, cal assenyalar que la despesa que es deriva del manteniment, la recaptació i el
subministrament de màquines de tiquets d’ORA va finalitzar el contracte a 27 de juny de 2016 i,
per tant, a més d’esser factures d’exercicis anteriors es tracta de factures sense contracte.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 24 de novembre, i un una
vegada vist el dictamen, vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits, vist l’informe 138/2017 d’Intervenció amb objecció, i atès que no hi ha intervencions
quant al fons de l’assumpte, se sotmet directament a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS,
PI) i 10 abstencions (PP, SSPLL i ASI), per majoria es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
de l’acord següent:
Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient de
Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2017, per a l’aprovació de la relació de factures objecte
d’aquest, atès que el fet de no pagar-la produiria un clar enriquiment injust que imposa a
aquesta administració la compensació del benefici econòmic rebut.
Segon. Aprovar l’expedient 3/2007 de Reconeixement extrajudicial dels documents acreditatius
de despeses d’acord amb la següent relació d’obligacions, amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries del pressupost municipal vigent.
Data factura

Tercer

Descripció

Import
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Aplicació
Pressupostària

06/10/2017

ENDESA ENERGIA
XXI S.L.

ENERG.
ELECT.C/GRAL
CONSELL

130,69 €

0100-920-2210000

31/03/2016

MATIAS ARROM
BIBILONI SL

BOTES ASAFALTO
FRIO

508,20 €

0200-150-2219900

31/08/2016

DORNIER S.A.

MANTENIMIENTO,
RECAUDACION Y
SUMINSITRO
MAQUINAS TIQUETS
ORA

2.347,92 €

0300-133-2270100

30/09/2016

DORNIER S.A.

MANTENIMIENTO,
RECAUDACION Y
SUMINSITRO
MAQUINAS TIQUETS
ORA

2.347,92 €

0300-133-2270100

31/10/2016

DORNIER S.A.

MANTENIMIENTO,
RECAUDACION Y
SUMINSITRO
MAQUINAS TIQUETS
ORA

2.347,92 €

0300-133-2270100

30/11/2016

DORNIER S.A.

MANTENIMIENTO,
RECAUDACION Y
SUMINSITRO
MAQUINAS TIQUETS
ORA

2.347,92 €

0300-133-2270100

31/12/2016

DORNIER S.A.

MANTENIMIENTO,
RECAUDACION Y
SUMINSITRO
MAQUINAS TIQUETS
ORA

2.347,92 €

0300-133-2270100

31/01/2017

DORNIER S.A.

MANTENIMIENTO,
RECAUDACION Y
SUMINSITRO
MAQUINAS TIQUETS
ORA

2.347,92 €

0300-133-2270100

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.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’ASI SOBRE LA DEFENSA DELS ANIMALS
Seguidament es veu la proposta de resolució presentada per ASI relativa a la creació del
Departament municipal del defensor dels animals, que textualment diu:
“MOTIUS:
1. El maltractament animal no és només la violència física exercida contra un animal. També ho és
el seu abandonament o no proporcionar-los adequades condicions de vida o una alimentació
correcta.
2. No podem romandre incommovibles davant les moltes formes de maltractament animal tals com
pegar-los, no donar-los aliments ni aigua, tenir-los tancats, deixar-los lligats durant dies, deixarlos a la intempèrie sense protecció davant el sol, el fred o la pluja, organitzar baralles, abandonarlos, enverinar-los, etc.
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3. Els casos concrets denunciables solen dependre de cada comunitat autònoma i cada ajuntament,
atès que cadascun disposa d’una legislació diferent.
4. És per això que aquest Ajuntament hauria de dedicar algun esforç especial a crear la figura del
defensor dels animals, perquè a través dels seus col·laboradors voluntaris entre els ciutadans del
municipi es creés una comissió, les finalitats principals de la qual serien vetllar pel compliment de
la normativa aplicable i impulsar les reformes legals necessàries en matèria de dret animal.
5. Des de la comissió es treballaria també en la difusió i formació en dret animal, i es crearia, així
mateix, una base de dades de legislació i resolucions com a eina que permeti tenir un
coneixement actualitzat en aquesta matèria jurídica dispersa, nova i canviant.
6. Així mateix, la comissió del defensor dels animals s'implicaria en la convivència del nin i els pares
amb els animals. Sempre s'ha dit que uns pares responsables amb la cura dels animals han
d'ensenyar als seus fills com són els animals, el seu comportament, la forma de comunicació i les
necessitats alimentàries, ja que la convivència i la cura dels animals ajuda el nin a educar-se en el
seu respecte. És per això que nosaltres també entenem que la millor manera de conèixer un
animal és a través de la interacció amb ell a casa. La convivència amb un animal domèstic és la
millor forma que els nins coneguin de primera mà com és un animal i com relacionar-se amb ell i
cuidar-lo. No obstant això, la tinença de l'animal ha de partir d'una decisió responsable, meditada
i consensuada per la família que haurà d'atendre’l i viure-hi. Cal evitar mostrar al nin que un
animal domèstic es du a casa sense assumir el compromís que implica la seva cura i que s'opta
per la solució més fàcil quan sorgeixen complicacions: abandonar-lo en un alberg i, en el pitjor
dels casos, enmig del camp.
7. El defensor dels animals i el seu grup organitzarien, en col·laboració amb diverses entitats,
esdeveniments populars de caràcter lúdic. La seva finalitat és la de conscienciar i entretenir la
població, entre ells els nins, sobre la importància de cuidar i respectar a tots els éssers vius. Els
nostres animals més propers, cans i moixos, solen ser els protagonistes d'actes i salons
monogràfics on es promou l'adopció d'animals amb diversos actes que giren entorn de la cura i la
tinença responsable, entre d’altres, de moixos i cans.
Per tals motius, es proposa al Ple d'aquest Ajuntament de Llucmajor la creació de la figura municipal del
defensor dels animals amb un grup de voluntaris.
Així com existeix la figura de Protecció Civil, a nivell municipal, i un regidor és l'autoritat competent en
aquesta àrea, proposem que també sigui un regidor, a qui motivi la cura i la responsabilitat de solucionar
la problemàtica que existeix en el nostre municipi, el que es faci càrrec de coordinar tan important labor i
els seus voluntaris.
La labor del defensor dels animals estaria acompanyada, primordialment, de les associacions animalistes,
que ja estan establertes en el municipi de Llucmajor, i que necessiten que tota persona s'impliqui en el
respecte i la cura dels animalets que no tenen veu.
Aquests defensors dels animals col·laborarien estretament amb centres de recuperació animal, tendes,
criadors, zoològics, etc., per portar endavant la realització dels motius exposats.
Serà el departament jurídic de l'Ajuntament de Llucmajor qui determini, si escau, investigar dins del municipi de Llucmajor les mesures necessàries davant totes aquelles injustícies que es considerin maltractament animal, i presenti la denúncia davant les autoritats públiques i els jutjats, degudament coordinats
amb el Seprona i la Policia Local.”
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L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 24 de novembre, i una
vegada vist el dictamen el Sr. Guillermo Roig (ASI) explica que és la mateixa proposta que va
presentar al Ple de dia 27 de setembre, però amb uns canvis pel que fa als motius finals de la
proposta. El batle diu que no ha entès bé el darrer paràgraf que ha llegit el Sr. Roig i que ja hi
ha un regidor de Medi Ambient que fa les tasques que es demana a la proposta, a més dels
rurals i els diversos convenis que té l’Ajuntament amb associacions animalistes. Per tant no
veuen el sentit l’exposat a la proposta.
El Sr. Joan C. Jaume (PP), diu que entenen la bona intenció de la proposta i que tots estan
d’acord en el fet que els animals s’han de defensar en els casos de maltractament. Per altra
banda l’Ajuntament té unes competències, però la de jutjar és competència dels jutges. El vot
del seu grup serà d’abstenció.
El Sr. Gori Estarellas (PSOE) diu que el seu grup votarà en contra de la proposta, perquè com
s’ha dit, ja hi ha un regidor de Medi Ambient que fa molt bé la seva feina, a més de tres rurals
molt bons i que fan una feinada i després hi ha el SEPRONA pel que fa al tema jurídic, on
qualsevol persona pot presentar una denúncia per aquests casos, creuen en la bona voluntat de
la proposta, però creuen també que seria desdoblar un poc les funcions, proposa que abans de
demanar la figura del defensor dels animals, seria preferent demanar la figura del defensor del
menor, ja que és més important avui dia.
El Sr. Lluís Segura (MÉS) diu que comparteix els raonaments que han fet els altres grups, però
vol dir al Sr. Roig que la frase de Gandhi amb la qual finalitza la proposta no és correcta, ja que
realment Ghandi va dir que “una societat es mesura per la manera com tracta les persones més
desfavorides.” També troba que és un punt irònic que es presenti aquesta proposta avui, quan
la setmana passada es va celebrar el Dia Internacional contra la Violència a les Dones. El
problema que hi veu és que el redactat íntegre de la proposta mescla algunes coses que els
preocupen, malgrat que no sigui intencionadament. En el punt 4 de l’exposició de motius, parla
de crear una comissió, en canvi a la part resolutiva no ens diu com hauria de ser aquesta
comissió. Més endavant insinua i creu que és un error de redacció que el representant d’aquesta
comissió pogués entrar dins les cases dels ciutadans a investigar el que fan. Vol deixar clar que
el responsable d’aquestes tasques és el regidor de Medi Ambient i els treballadors d’aquesta
àrea, que fan una feina excel·lent. En definitiva pensen que la proposta és innecessària i per
això hi votaran en contra.
El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que pensa el mateix que han dit els grups que han
intervingut, i que el vot del seu grup serà d’abstenció.
El Sr. Roig diu que pareix que tota la feina està ben feta, però a totes les reunions que ha tingut
amb les associacions animalistes es queixen del mateix, de la quantitat de moixos que hi ha a
lloure per tot el municipi. Moltes persones d’aquestes associacions els recullen i els tenen dins
casa seva, perquè l’Ajuntament no els hi dona suport. Per altra banda diu que en cap moment
ha dit que s’hagi d’entrar dins les cases dels ciutadans, per això hi ha el SEPRONA, on ell
diverses vegades ha denunciat casos i la seva intervenció no ha estat d’allò més eficient. Diu al
Sr. Estarellas que no troba oportú mesclar els nins amb els animals perquè no ve al cas. També
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comenta al Sr. Segura que no tothom pot redactar els escrit tan bé com ell, ja que cadascú és
bo amb les seves coses i ell es considera bo arreglant el problemes dels ciutadans, sempre que
sigui possible. Creu que el que demana és just i és el que volen les associacions animalistes, i en
cap moment ha dit que el regidor i els treballadors d’aquest departament no facin la seva feina.
Troba que és trist que només s’hagin d’adoptar animals quan venen les fires i que s’hauria
d’arreglar un poc més la canera, i demana que l’Ajuntament s’involucri en aquest tema.
En aquests moments s’absenta de la sessió per un període de 2 minuts el Sr. Oliver.
El Sr. Estarellas contesta al Sr. Roig dient que fins ara havia dit que la proposta tenia bona
intenció, però el Sr. Roig ha tocat un tema delicat amb els al·lots i l’educació, ell no ha fet cap
comparació dels al·lots amb els animals, simplement ha dit que en lloc de proposar un defensor
dels animals, veia més productiu crear un defensor del menor. Diu que la proposta és un
autèntic desastre, que no s’entén res del que diu i que deixa caure les coses, i que quan vulgui
poden parlar dels al·lots i jovenets.
En aquests moments s’absenta de la sessió per un període de 2 minuts el Sr. Jaume.
El Sr. Segura diu que serà breu i fa referència al punt 6 de la proposta que diu “Així mateix la
Comissió del Defensor dels Animals s’implicarà en la convivència del nin i dels pares amb els
animals”. Demana al Sr. Roig com s’entén això i si ho pot explicar.
El batle diu que veuen bona intenció en la proposta, però es fa difícil d’entendre, i no creu que
creant una comissió d’animalistes es puguin fer més coses de les que fa el SEPRONA, i que
l’Ajuntament fa feina respecte al conveni que tenen amb les associacions d’animalistes. Per altra
banda, els moixos que pot tenir una persona dins ca seva no són assumpte de l’Ajuntament, ja
que dins la seva propietat poden tenir els que vulguin.
El Sr. Roig, per acabar, contesta al Sr. Estarellas i diu que el qui ha tret el tema dels al·lots ha
estat ell, i que també sempre sol girar les coses. Veu normal que no li paregui bé aquesta
proposta, com tot el que ve d’ASI, i diu que si té un problema amb el president d’aquest partit
que el resolgui. Ell està aquí com a representant d’ASI i el que fa l’equip de govern tampoc li
agrada, però s’ha d’aguantar perquè tenen majoria. Respecte al tema dels moixos, diu que la
gent que els recull ho fa perquè no estiguin al carrer, ja que va ser ell mateix el qui va haver de
cridar els rurals per solucionar un cas d’un moix, perquè redactant instàncies a una banda i
l’altra ningú feia res. Diu que ha parlat amb els membres d’associacions d’animals i li han dit que
hi ha trenta convenis amb l’Ajuntament, però ho paguen ells. Presenta aquesta proposta perquè
la considera necessària.
Un cop acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació, i amb 1 vot a favor
(ASI), 11 en contra (PP, PSOE, MÉS i PI) i 9 abstencions (PP i SSPLL), per majoria es rebutja la
proposta anteriorment esmentada.
PROPOSTA D’ASI RELATIVA AL MUSEU AERONÀUTIC BALEAR
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Tot seguit es veu la proposta presentada per ASI relativa al suport d’aquesta corporació al
Museu Aeronàutic Balear i a la seva denominació com a Museu Aeronàutic Balear Pere Sastre
Obrador, “Pere de Son Gall”, que textualment diu el següent:
MOTIUS:
1r. El passat dia 2 d'octubre del present any 2017, va tenir lloc una reunió entre la directora general de
Patrimoni del Consell Insular de Mallorca, Sra. Francisca Coll, i l'Associació Promuseu Aeronàutic Balear,
associació que ve derivada de la Plataforma “Salvem el Coronat de Spantax”.
2n. El motiu va ser tractar temes sobre la protecció d'aquest avió, els nous progressos que contra vent i
marea aquesta plataforma està aconseguint i que, a causa de la gran quantitat de donacions d'objectes,
documents i altres útils que estan rebent, ja no només pretenen restaurar l'avió “Convair Coronat” de l'extinta companyia Spantax, -projecte al qual l'Ajuntament de Llucmajor no va donar suport quan es va pre sentar la proposta- sinó que a més de pretendre fundar el Museu Aeronàutic Balear, del qual aquest avió
serà una de les estrelles, també volen aconseguir que aquest museu se’l denomini MUSEU AERONÀUTIC
BALEAR PERE SASTRE OBRADOR “PERE DE SON GALL”, oportunitat històrica que ens permetrà reivindicar
i treure aquest fill de Llucmajor de l'ostracisme que durant anys ha sofert i que, sense cap dubte, va ser
l'inventor del “Cometa giroavió”, real precursor de l'helicòpter, i segons alguns autors, plagiat per De la
Cierva.
3r. Pere de Son Gall, com molts lluitadors d'aquesta vida i de Llucmajor, va sofrir en aquella època el fet
d’haver nascut en el si d'una família humil i sense arrelament d'importància familiar. Encara que als seus
23 anys va haver de deixar els estudis per falta de recursos econòmics, això no va impedir que el seu en tusiasme per l'aeronàutica el conduís a dissenyar un aparell de maquinària mixta –aeroplà i helicòpter–
que no requerís espai per a l'enlairament. Tots aquests estudis els portava amb passió a la finca de Son
Gall, fins que entre l'any 1919 i 1920 decidí presentar il·lusionat el projecte davant Valeriano Weyler i Ni colau, un mallorquí a Madrid, el càrrec del qual era el de capità general, famós entre d’altres per haver re primit amb duresa el 1909 i com a capità general de Catalunya les protestes i avalots durant la Setmana
Tràgica de Barcelona. La història ens diu que el Govern no va fer gens de cas a tan estudiat i complex
projecte, ja que en aquella època no podria entendre's, com també sol donar-se en l'actualitat i molt més
en política, que un vilà de Mallorca, amb prou feines sense estudis, fos capaç de tenir una idea tan inno vadora. El Ministeri de la Guerra va rebutjar el seu projecte al·legant que "no tenia aplicació pràctica" i es
va emparar en la Reial ordre del 19 de novembre de 1897, per la qual no s'admetien propostes signades
per autors sense carrera relacionada amb la matèria, per donar carpetada a l'assumpte.
No obstant això, no hem d'oblidar que Juan De la Cierva i Codorniu, fill del llavors Ministre de la Guerra,
fet i fet, va ser qui va rebre el projecte de Pere de Son Gall, va patentar el seu autogir abans que l'invent
estigués acabat i tirés a volar, la qual cosa ens fa suposar que va ser plagiat i es varen destinar a Pere de
Son Gall les burles al poble de Llucmajor. Pere Sastre Obrador, un il·lustre a seguir tenint en compte, encara que va acabar els seus dies en una profunda ruïna, mai va deixar de cridar a unes portes que mai els
seus conciutadans de Llucmajor van obrir, encara que en l'actualitat tingui un carrer al seu poble natal de
Llucmajor.
És per això, que el nostre grup polític ASI presenta per a la seva aprovació davant aquest Ple i amb la fi nalitat de reivindicar a aquest conciutadà nostre i la intensa relació i mallorquinitat entre la nostra terra i
el món de l'aviació, la següent Proposta de resolució pel que fa al futur MUSEU AERONÀUTIC BALEAR:
ÚNICA. L'Ajuntament de Llucmajor, en sessió plenària, aprova remetre l'acord dels grups polítics davant
el Consell Insular de Mallorca, en el qual es manifesta amb meridiana claredat, el suport a la creació del
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MUSEU AERONÀUTIC BALEAR, i sol·licita davant aquest organisme que se’l denomini MUSEU AERONÀU TIC BALEAR PERE SASTRE OBRADOR “PERE de SON GALL”, en honor al llucmajorer que va dedicar la
seva vida a l’engrandiment de l'aeronàutica mundial a través del seu “cometa giroavió”.

En aquests moments s’absenten de la sessió per un període de 2 minuts les senyores. Almagro i
Lascolas.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 24 de
novembre, i una vegada vist el dictamen el Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que ja va presentar
aquesta proposta a un anterior plenari, però no tenia el caràcter que té avui dia, ja que abans
eren una minoria i actualment són més de 300 persones, i se sent molt orgullós que l’elegissin a
ell, com a partit petit que són, per presentar-la.
El Sr. Joan C. Jaume (PP) demana si és la mateixa proposta que es va presentar en un plenari
anterior, ja que ells s’hi varen abstenir. Veient que hi ha un afegit a la proposta explica que
pensen el mateix, que la intenció és bona i que per una banda hi ha un punt que ja està fet,
que és la protecció de l’element, i així ho entén també el Consell Insular, i per altra banda la
creació d’un museu amb les dificultats tècniques i econòmiques que això pot dur. Estan molt
d’acord que la figura de Pere de Son Gall ha estat molt important per al nostre municipi i es
mereix tots els reconeixements possibles, però crear un museu aeronàutic és més complicat i no
poden votar a favor d’una cosa que ja saben que actualment no es pot dur a terme, ja que seria
crear falses expectatives als ciutadans. Ara bé, això no vol dir que en un futur no es pugui
realitzar.
El Sr. Gori Estarellas (PSOE) diu que la intenció de la proposta és bona, i si un dia es pogués fer
aquest museu aeronàutic el nom de Pere de Son Gall és sens dubte el més idoni. Però ell, que
ha format part de l’Associació Aeronàutica de Balears, creu que han de passar dècades per
poder tenir un museu d’aquestes característiques, per la dificultat que suposa tenir espai per
dur-hi avions. Pensen que és una proposta un poc utòpica.
La Sra. Maria Barceló (MÉS) diu que el vot del seu grup serà en contra i n’explica els motius. Per
una banda troben que la idea de posar el nom de Pere de Son Gall al museu és molt bona i hi
donarien suport en el seu moment, però per altra banda creuen que no és competència de
l’Ajuntament demanar on s’hauria de posar el museu, de fet han contactat aquests dies amb el
Consell i ells no tenen constància de la seva posada en marxa, i així com està redactada la
proposta no poden votar-hi a favor.
En aquests moments s’absenta de la sessió per un període de dos minuts el Sr. Barros.
El batle diu que el vot del seu grup serà negatiu i que està d’acord en tot el que fins ara han dit
els grups que han intervingut. Recalca que aquest Ajuntament no té els mitjans suficients per
prendre la iniciativa de la creació d’aquest museu.
El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que com partit populista que són donaran suport a la
proposta, ja que pensen que tot el que sigui donar suport o difondre la història de Llucmajor i
dels llucmajorers ha de ser positiva per a aquesta ciutat.
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El Sr. Roig agreix al Sr. Martín el suport a la proposta, i als altres grups haver-la debatuda, que
per això es ve al plenari.
Un cop acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 2 vots a
favor (ASI i SSPLL), 11 vots en contra (PSOE, MÉS i PI) i 8 abstencions (PP), per majoria es
rebutja la proposta esmentada anteriorment.
PROPOSTA DEL PP ENVERS L’APROVACIÓ DEL PIAT A MALLORCA
Seguidament es veu la proposta de resolució presentada pel Partit Popular envers l’aprovació del
Pla d’intervencions en àmbits turístics (PIAT) a Mallorc, que diu el següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears va establir els PIAT com uns plans sectorials que regulen
l’activitat turística de Mallorca pel que fa a l’ordenació del territori.
Aquest Pla no només es refereix a les zones del litoral sinó que afecta a tots els municipis de Mallorca. El
PIAT establirà el model turístic territorial, regularà i ordenarà les zones turístiques i fins i tot, l’allotjament
turístic, tant els establiments tradicionals, com les estades turístiques en habitatges; els recursos turístics,
i altres factors externs que puguin incidir en l’activitat turística o es puguin veure afectats per aquesta.
Això implica establir limitacions i proposar dotacions que afavoreixen el canvi de model.
Fa mesos que el Consell de Mallorca va començar l’elaboració del PIAT però només han avançat dades
generals. Els batles i batlesses de Mallorca encara no han rebut informació ni dels criteris ni del calendari
de l’anomenada “zonificació”.
La pretesa participació dels ajuntaments en la configuració del model turístic a Mallorca ha estat nul·la
fins ara, ja que es limita a rebre la magra informació que surt a la premsa o a la web del Consell de
Mallorca.
Són molts els batles i batlesses que han mostrat la seva preocupació, directament i a través de la FELIB,
per la manca d’informació en l’aprovació d’aquest PIAT, ja que d’això depèn l’economia dels seus
municipis.
Per tot això, el Grup Popular de Llucmajor proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
ÚNIC. L’Ajuntament de Llucmajor insta el Consell de Mallorca a aprovar el Pla d’intervenció en àmbits
turístics (PIAT) de forma consensuada amb els municipis a través de la FELIB i amb un debat previ i presa
d’acord a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca.”

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 24 de
novembre, i una vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que presenten aquesta
proposta amb caràcter constructiu, perquè entenen que l’elaboració d’aquest Pla d’intervenció
turística, que ve com a conseqüència de la Llei de territori de l’any 2000, avalada per la Llei de
turisme de les Illes Balears i que s’està desenvolupant amb una primera fase que és l’avanç que
es presenta en aquests moments, els preocupa. Han consultat el tema amb altres ajuntaments i
creuen que és un document que s’ha d’elaborar. Pensen que l’Ajuntament de Llucmajor ha de
ser part molt activa en aquest document i proposen que dins l’assemblea de batles i en la
Federació de Municipis de les Illes Balears tinguin en compte aquest Ajuntament a través del
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seu representant, que naturalment serà el batle, ja que d’aquest document naixerà el futur del
turisme a Mallorca. Per aquest motiu opinen que s’hi ha de participar activament, perquè han
vist amb preocupació que en l’elaboració de l’avanç hi ha una sèrie d’errors que fan pensar que
no s’han tingut en compte els tècnics de la casa.
La Sra. Lucia Escribano (PSOE) diu que el vot del seu grup serà d’abstenció en positiu, perquè,
com ha dit el Sr. Jaume, el PIAT està avalat per la Llei del 2012 i és necessària per a evitar la
massificació del turisme. En l’assemblea de batles del setembre d’enguany, es va parlar del PIAT
i tota la documentació es pot trobar a la web del Consell per a tots els públics i oberta a tots els
ajuntaments que hi volguessin participar (de fet molt pocs ho han fet). Diu que el seu partit,
igual que el PP, pensa que l’Ajuntament de Llucmajor hi ha de participar. A principis de l’any que
ve es farà una aprovació inicial, en la qual es podran tornar a proposar les idees i altres
qüestions que es consideren necessàries.
El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) explica que el seu partit també li veu el sentit constructiu a la
proposta, però és veritat que el PIAT està redactat d’alguna manera pels seus partits, i així com
està actualment no els pareix malament. A més, per una qüestió de lleialtat al partit no hi
votaran a favor, però sí que s’abstindran perquè troben que el municipi ha d’estar representant
en aquestes decisions.
El batle diu que el seu grup donarà suport a la proposta pels motius que el Sr. Jaume ha
exposat, ja que són ells els que coneixen bé el municipi i troben que han de poder dir el que
pensen i se’ls ha de tenir en compte, i de la mateixa manera pensen molts de baltes d’altres
municipis.
El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL), diu que el seu grup s’abstindrà com ja ha fet d’altres
vegades, ja que els documents estan en fase d’estudi i aprovació en el Consell de Mallorca, per
tant quan l’acord sigui definitiu, ja es pronunciaran.
El Sr. Guillermo Roig (SSPLL) diu que el seu partit li ha donat llibertat per votar el que vulgui.
Per tant el seu vot serà favorable, ja que així ho ha decidit la gent que viu a Llucmajor.
El Sr. Jaume per una banda mostra el seu agraïment als partits que els han donat suport, i per
l’altra als que s’han abstingut en positiu. Els vol dir que aquesta proposta no té un caire polític,
perquè el que està aprovat és l’avanç del document i no el document en si, i el fet important
serà ser presents en l’elaboració del document definitiu. Pel que ha pogut saber, entre altres
coses han separat el nostre municipi en dues zones, i el que sí que han comprovat és que a Cala
Pi no hi figura cap plaça turística, quan hi ha un complex turístic. Diu que estan parlant d’un
document en què es farà tot el pla turístic de Mallorca, i ha d’estar llest abans del juliol de 2018,
perquè així ho diu la Llei de territori de l’any 2000 i no la Llei turística del 2012.
Tot seguit, i una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
amb 11 vots a favor (PP, Pi i ASI) i 10 abstencions (PSOE, MÉS i SSPLL), per majoria s’aprova la
proposta en els mateixos termes que s’acaba de transcriure.
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES
Tot seguit la regidora de Serveis Socials, Sra. Maria Antònia Gil (PI), llegeix la declaració
institucional del Ple del Consell de Mallorca per al Dia Internacional contra la Violència cap a les
Dones, que diu el següent:
“La violència contra les dones és una terrible xacra social que no cessa malgrat els esforços de molts
agents socials, especialment el moviment feminista, i de les mesures dutes a terme per les
administracions públiques. Això és a causa del complex entramat sociocultural que l’alimenta i fomenta.
La violència contra les dones és un problema d'enormes dimensions i conseqüències. L'Agència Europea
de Drets Fonamentals (FRA) feia públiques en la seva enquesta de 2014 xifres molt preocupants: 13
milions de dones en edats d'entre 18-74 anys, havien experimentat violència física durant els 12 mesos
previs a l'enquesta; 3,7 milions havien sofert violència sexual; el 18% de les dones de la UE havien estat
objecte d'assetjament a partir dels 15 anys, i el 12 % de les enquestades havien patit alguna forma
d'agressió o incident sexual per part d'un adult abans dels 15 anys, la qual cosa equival a 21 milions de
dones a la Unió Europea.
Al nostre país, les xifres oficials i les de les organitzacions civils mostren uns nombres molt similars, com
similars ho són les xifres de la nostra Comunitat Autònoma.
Els avanços són indubtables tant en matèria legislativa com en l'ampliació de condició de víctima, a dones
que per variats motius no han interposat denúncia penal, però que la seva situació està avalada per
informes dels serveis socials. Al nostre Estat disposem d'un marc legislatiu a través de la Llei orgànica de
mesures de protecció integral contra la violència de Gènere, també la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat de dones i homes. A més, es desenvolupen protocols de detecció de víctimes de violència
masclista als serveis d’urgències i atenció primària i es creen unitats de suport. És especialment important
la consideració com a víctime, de les filles i fills de les dones maltractades, i la protecció expressa a orfes i
òrfenes.
A les Illes Balears hem de destacar també el Pacte contra les violències masclistes que es va posar en
marxa ara farà un any. Un gran pacte institucional, polític i social que té diferents objectius per prevenir i
combatre les violències masclistes, i que ha suposat el major esforç pressupostari que mai ha fet un
govern: 13 milions d'euros fins a 2020 per a treballar polítiques transversals des de les diferents
conselleries. Una de les primeres grans mesures per a aquest 2018 és que les dones en atur víctimes de
violència tendran garantida una feina per 1 any per poder tirar cap endavant.
El Consell de Mallorca aplaudeix aquest pacte, es compromet a implementar aquestes mesures al nostre
territori insular i aspira a seguir aprofundint per dur a terme l'esperit que emana del Conveni d'Istanbul,
que Espanya va ratificar en 2014, en el qual es considera violència contra la dona la que impliqui danys o
sofriments de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, i no solament l'exercida per la parella i/o
exparella, i que obliga a donar a totes aquestes violències el mateix tractament.
En la resposta integral davant les violències masclistes, les administracions locals són una peça clau i
tenen un paper fonamental. Els ajuntaments, per la seva pròpia definició com a institució més propera a
la ciutadania i a les necessitats socials, suposen el primer estament en la prevenció, així com en l'atenció
a través d'informació, assessorament, protecció i acompanyament a les dones víctimes i a les seves filles i
fills. És imprescindible dotar de nou els ajuntaments de les seves competències en matèria d'igualtat. És
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necessari i imprescindible comptar amb les estructures municipals i la seva implicació en la lluita contra la
violència de gènere, i per a això és fonamental dotar-los de recursos adequats.
Hem de ser molt conscients que la violència de gènere enfonsa les seves arrels en la històrica desigualtat
que han tingut i encara segueixen tenint les dones, com a conseqüència del patriarcat existent en les
nostres societats. Per això és fonamental abordar la seva erradicació des de les polítiques d'igualtat, des
del feminisme, per afavorir una cultura de la igualtat enfront d'una cultura de la submissió.
Només es podrà acabar amb la violència cap a les dones si es reconeix que aquesta xacra és estructural,
que són moltes i variades les violències masclistes, i que la solució passa per la implicació de tota la
societat. Per aquesta senda hem de caminar.”

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 24 de
novembre, i una vegada vist el dictamen el Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que aquesta declaració
institucional ve del Consell de Mallorca, on ells estan representats, però ASI no hi està, i a més
vol demanar que també es tingui en compte el maltractament als nins i als homes, quan
aquesta declaració només parla de les dones. Des d’aquí vol fer una crida al Consell Insular per
dir que en lloc de fer-se tantes fotos quan hi ha una desgràcia, que almenys s’ajudi la gent que
l’ha soferta, no com la que tenim a Llucmajor, que troba totes les portes tancades fins i tot per
cobrar la pensió de viduïtat.
Acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta
l’acord següent:
Únic. Aprovar l’adhesió a la declaració institucional del Ple del Consell de Mallorca per al Dia
Internacional contra la Violència cap a les Dones.
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DE L’EXERCICI 2018
Tot seguit es veu l’expedient del pressupost de l’exercici 2018 i la proposta.
ANTECEDENTS:
El pressupost general de l’Ajuntament de Llucmajor corresponent a l’exercici econòmic 2018,
format pel president i informat per la Intervenció Municipal amb els annexos i la documentació
complementària, de conformitat amb el que disposen els articles 168 i 169 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 3 de març, i
l’article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I del títol VI
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s’han de remetre al
Ple de la Corporació per a la seva aprovació, amb l’aprovació prèvia de la Comissió Informativa
d’Interior, Hisenda, Comptes, Economia i Desenvolupament Local.
El pressupost general de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2018 està integrat pel propi
de l’entitat i el del Patronat de la Residència de Persones Majors.
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 24 de novembre, i una
vegada vist el dictamen, el batle diu que aquests pressupostos que es presenten avui aquí són
uns pressupostos que compleixen amb la ràtio d’endeutament, l’estabilitat pressupostària i el
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període mitjà de pagament. Explica que durant aquests anys, i encara els falta bastant, unes de
les principals partides han hagut de ser per pagar els deutes, la qual cosa ha limitat les
actuacions d’aquest Ajuntament. El deute a finals de desembre serà de 22.000.000 d’euros,
cosa que suposa el 56,9 % del pressupost, i quan aquest equip de govern va entrar a l’any 2015
era d’un 99 %. Això vol dir que amb aquests dos anys i mig hauran pagat amb deute i
interessos 17.000.000 d’euros, que equival a 6.800.000 euros cada any.
Són uns pressupostos que estan enllaçats amb els de l’any passat, així com hi estaran amb els
de l’any que ve, i el que intenten és donar un canvi radical pel que fa a l’estructura i
organització d’aquest Ajuntament. Una de les partides importants d’aquests pressupostos és per
equipar a tots els departaments del personal tècnic i humà que faci falta, per poder dur
endavant tot el programa que aquest equip de govern té pensat i que els limitava a l’hora de fer
les feines corresponents, ja que hi havia uns departaments amb mancança de personal.
Entre altres coses han posat un inspector en cap de la policia, que repercutirà en la ciutadania
quant a presència policial, millor servei al ciutadà i estalvi per la reorganització que es durà a
terme en el cos de la policia. En el departament de Serveis Socials s’han hagut de contractar
quatre educadors de carrer i dos psicòlegs. A Recursos Humans també s’ha contractat més
personal per poder fer un registre de personal, cosa que no existia i la normativa exigeix. El
mateix s’ha fet en els departaments d’Urbanisme, Contractació i Turisme, i gràcies a la
contractació de tot aquest personal, s’han pogut aprofitar quasi totes les subvencions que varen
arribar a aquest Ajuntament, ja que abans hi havia manca de personal a causa de la famosa
crisi. Diu que l’any passat es varen fer inversions importants i enguany seguiran en la mateixa
línia, tot això gràcies a la tasca feta pels tècnics de la casa. Enguany, a més de les inversions
que faran, tenen concedides ajudes, com les senyalitzacions de les rutes cicloturístiques, les
obres de la plaça taronja i el torrent dels Jueus, aquest darrer a mitges amb l’Ajuntament de
Palma. També fa referència a la Residència de Persones Majors, on s’ha hagut d’incrementar el
nombre de personal per poder aconseguir la ràtio que es demana per poder transmetre la
residència a l’IMAS un cop que tinguin les obres acabades i així estalviar despeses. Diu que són
uns pressupostos mirant al futur, amb la finalitat que en aquest Ajuntament, el qui governi,
tingui unes bases ben posades. També s’ha fet una gran inversió en una demanda ciutadana
com és el tema dels fems i la neteja, que s’incrementarà per a l’any que ve en devers 1.000.000
d’euros, on s’inclouen maquinària de neteja i un contracte amb una empresa que s’encarrega de
gestionar tot el referent amb aquest assumpte. Per acabar dona les gràcies per l’elaboració
d’aquests pressupostos als tècnics de la casa, els quals han fet molta feina perquè estiguin
finalitzats, per dur-los al plenari d’avui.
El portaveu del PP, Sr. Joan C. Jaume, comença la seva intervenció donant l’enhorabona per la
feina feta als tècnics de la casa, però diu que si haguessin estat dues setmanes més, haurien
tingut més temps per estudiar-lo. Recorda que en la passada legislatura es feien almenys dues o
tres comissions per poder-lo debatre i presentar propostes, i es troben avui aquí, per tractar
unes de les propostes més importants que es duu a plenari, on s’ha de guiar l’actuació d’aquest
Ajuntament i explicar als ciutadans què es farà amb els seus imposts. Referent al que ha dit el
batle que han tornat 17.000.000 d’euros de deute en dos anys i mig, comenta que el Partit
Popular en la passada legislatura també els va tornar, des de l’any 2012 al 2015, però amb una
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gran diferència, i és que l’actual govern s’ha trobat amb un 3 % més d’ingressos. No s’amaguen
de com tenien els deutes, però el que sí que es demostra és que aquesta casa tenia capacitat
per pagar el deute que hi havia. L’actual govern no ha fet res, sinó seguir un pla que ja estava
establert.
En aquests moment s’absenta de la sessió per un període de tres minuts el Sr. Guillermo Roig
(ASI).
Amb el que es va pressupostar a principis de 2017 no saben el que s’ha arribat a fer, i fa dos
mesos es va dur un poc més d’un milió d’euros del pressupost, amb una modificació de crèdit,
per pagar deute, abans de passar-nos de la regla de despesa. Creuen que estan davant uns
pressupostos ficticis, amb els quals es creen unes expectatives a la ciutadania que després no es
compleixen, i la sort que tenen els ciutadans de Llucmajor és que a causa de la gestió que es va
fer en el Govern Balear en la passada legislatura i en el Consell Insular, ara es beneficien i han
rebut una sèrie de subvencions que amb la feina dels tècnics nostres s’han pogut tirar endavant.
Pel que fa als capítols, en el d’ingressos es pressuposten 1.200.000 euros de floracions, quan és
una feina que fa el cadastre, i no sempre la quantitat final és la que es diu en un principi. En
aquest aspecte troben que són molt optimistes. Després hi ha 370.000 euros en taxes de
llicències d’obres i 450.000 euros més amb imposts de construccions. Pensen que això no és
mèrit de l’equip de govern, sinó de la situació econòmica actual, i que aquest Ajuntament no ha
fet tot el que hauria de fer per reactivar aquesta situació.
En aquests moments s’absenta de la sessió per un període de dos minuts la Sra. Maria Antònia
Gil (PI).
Pensen que quan és el moment de baixar la pressió fiscal, la incrementen, ja que pressuposten
un 100 % més la taxa d’ocupació en la via pública de taules i cadires i creuen que no és el
moment adequat. Per altra banda pressuposten uns ingressos de 3.500.00 d’euros de la taxa de
tractament de fems, i abaixen la taxa, però pensen que es podria abaixar molt més.
Troben que són uns ingressos molt ajustats per fer front a una despesa, que ja es veurà si es
fa. Baixen les recaptacions de les infraccions urbanístiques i mediambientals, a pesar de tenir
més personal per poder fer-hi feina. Si analitzen la despesa ha augmentat en 2.000.000 d’euros,
és a dir un 13 % el capítol de personal. Per altra banda ja es veurà si el tema de la residència
surt bé. Esperen que sí.
Diu que estan d’acord amb l’assumpte del SOIB, i que a pesar de tenir més gent se segueix
pagant molta productivitat, cosa que no entenen gaire. També comenta que hi ha hagut una
errada en la RLLT, referent als complements específics del cap de servei. Veu que tothom es pot
equivocar. Sobre el personal amb els contractes programa afirma que ja es veurà el profit que
hauran tengut, i amb això no vol dir que no facin feina. Augmenta amb 300.000 euros, és a dir
un 2,18 %, la despesa corrent, i no ho acaben d’entendre, ja que per una banda disminueixen
tot el que són partides de neteja a la via pública, i per l’altra augmenten una partida oberta
d’1.000.000 d’euros de neteja de via pública. Ha entès que era per externalitzar els serveis als
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altres nuclis de població, quan aquest equip de govern deia que no estava d’acord amb les
externalitzacions. Pensen que el TIRME s’hauria pogut baixar bastant més del que s’ha fet.
Hi ha partides amb la disminució de les quals no poden estar d’acord, com la de les Fires, que
és d’un 38 %. Agraeix al regidor de Cultura que els fes arribar el document que s’ha elaborat
sobre les fires, però diu que el PP discrepa de la seva visió. Tampoc comprenen la manera com
es gestionen les festes, però és una forma de fer política. Explica que hi ha partides com la del
SEPREISAL que no comparteixen. El Partit Popular va estar en contra que l’Ajuntament de
Llucmajor firmés un conveni amb el Consell de Mallorca quan en la passada legislatura varen
estar exempts de pagar aquesta partida, perquè hi ha ajuntaments que tenint la mateixa
població que nosaltres, no paguen al SEPREISAL i tenen les mateixes ajudes que rebem
nosaltres. Pensen que en aquest aspecte tots haurien de ser iguals.
Referent al capítol 6, troben que s’haurien de veure millores als carrers i no se n’hi veuen.
Comparteixen amb el batle que són molt complicades aquestes tasques, i les queixes que hi ha
ara, a pesar de tenir més personal, són les mateixes que fa quatre o cinc anys, i saben que hi
fan feina. Pel que fa als capítols 3 i 9, no entenen els ingressos de demora, ja que si es paga
tan bé, vol dir que tenim plets pendents. Hi ha menys deute, cosa que és normal dins un pla de
pagament.
Respecte al capítol de subvencions, l’equip de govern l’any passat va incrementar les
subvencions però actualment en el capítol 4 hi afegeixen més subvencions. Els pareix bé que en
el capítol 1 incloguin totes les agrupacions musicals i que es vulgui fomentar la cultura, però
demana que també ho facin amb l’esport base.
Pel que fa al fons de contingència, diu que fa dos anys es pressuposta més del que és normal i
tanmateix a final d’any modifiquen el crèdit i el lleven. Quant al capítol principal de tot
Ajuntament, on s’han de veure les inversions i les millores en infraestructures, de l’any passat i
fins ara, no l’acaben d’entendre, i de la inversió del 2018, menys la partida de 150.000 euros, de
la ciutadania, que l’any passat va quedar en 8.000 euros, ja que fa dos mesos es donaren de
baixa 140.000 euros, estan d’acord que la ciutadania participi en el pressupost, però que sigui
de veritat i amb propostes concretes i no amb una partida genèrica de 150.000 euros, que es
tornarà a esgotar.
Per acabar explica que l’equip de govern diu que en la passada legislatura es gastava i es varen
endeutar i que no es feia res, cosa que no era així, ja que sí que es feien coses, i ara es torna a
presentar un pressupost i abans d’acabar l’any. Però pel que es veu, creuen que no anirà bé, i el
que els hauria agradat és veure un pressupost realista i no continuista, que acabés l’any
complint tot el que deia. A més tenen la sort que l’economia va millor que abans, per la qual
cosa han pogut pressupostar un 3 % més d’ingressos. Però això no es veu traduït en el que es
reflecteix al carrer i segurament es tornarà a passar amb la regla de despesa. Per tot això no
poden votar a favor d’aquests pressupostos, ja que els hauria agradat participar-hi més i poder
fer-hi més propostes, però amb aquest equip de govern no és possible.
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El regidor d’Hisenda Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) diu que tenen dos conceptes molt diferents de
models de gestió i que no s’entendran mai. Explica que el primer que es varen trobar en
aquesta corporació a l’hora de fer el pressupost va ser que la partida més grossa i que no es pot
moure són 5.300.000 d’euros en amortitzacions ordinàries i interessos de préstecs. Pel que fa al
fons de contingència del plet del camp de futbol, aquesta setmana ha tornat a venir un altre
plet i és perquè es presenta un pressupost equilibrat i amb estabilitat pressupostària amb un
superàvit d’1.678.000 euros, però el més important és que a la fi aquest Ajuntament compleix el
període mitjà de pagament. Diu que aquesta setmana ha tornat ha arribar un altre plet de
200.000 euros, perquè abans es pagava a més de 189 dies a la Societat Municipal de Llemsa.
Ara estan pagant a 12,03 dies i la Residència de Persones Majors, a 24,47 dies.
És probable que el fons de contingència pugi més, ja que des que es té una empresa que pagui
a quasi 200 dies, els proveïdors, segons la llei, és lògic que reclamin els interessos. Per una
banda quan es comença a preparar el pressupost, ja hi ha 5.300.000 d’euros dels quals no es
pot disposar, i per l’altra el 3 % més del capítol d’ingressos, benvinguts siguin. I com ja ha dit el
Sr. Jaume, ja es veurà què es pot fer o no amb la regla de despesa.
En aquests moments s’absenta de la sessió per un període de quatre minuts la Sra. Cristina
Calafat (PP).
Pel que fa al capítol 1, diu que es correcte, que hi ha un 13 % més d’increment. Però quan ells
varen arribar trobaren un sol arquitecte i un aparellador, tot i ser el terme municipal amb més
extensió de Mallorca. S’han hagut de reforçar moltes àrees, fins i tot per complir la legalitat
vigent i per acabar de reconstruir un ajuntament que no complia algunes coses que marcava la
norma, com són un zelador d’obres, un registre de personal, etc.
Diu al Sr. Jaume que estan contents que el tema del SOIB els agradi, perquè en total més de
116 persones que no tenien feina n’han poguda trobar per sis mesos. Dins aquest increment
també hi ha la declaració de l’extingida Llemsa. Vol dir que aquest increment que s’ha incorporat
ve donat pel fet que s’han hagut de complir una sèrie de ràtios per posar-se una sèrie de reptes,
com són complir la ràtio de personal i tots els serveis necessaris per si comencen les obres de la
Residència de Persones Majors poder-la transferir a l’IMAS. Pel que fa als Serveis Socials, també
hi ha hagut una modificació en l’escala salarial per una extinta classificació professional quant a
les escoletes, etc.
En el capítol 2, bàsicament ha fet el que tots sabien, a més de les coses que els demanava la
població, i és posar solució a la manca de neteja que hi havia a Llucmajor. Hi ha una gran
inversió d’1.000.000 d’euros, tot avalat pels tècnics de la casa, i el personal encarregat fa més
feina de la que pot per dur-ho a terme. Del capítol 3, de despeses financeres i passius, ja s’ha
dit abans: quan es comencen els pressupostos ja són 5.300.000 d’euros, és la partida més
grossa i no ho poden evitar. En el capítol 4 hi ha unes transferències corrents importants i van
enllaçades a poder assolir projectes que si no es pressuposten i no es realitzen no seria possible
fer-ho, com és el cas de la Residència i 165.000 euros de despeses de personal per complir les
ràtios mínimes. Respecte al capítol 5, creuen que la ràtio de contingència es veurà augmentada,
i sobre el que diu el Sr. Jaume de les inversions reals, tornen a discrepar per una raó, ja que
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aquest equip de govern creu que gestionar és també saber treure fons d’altres estaments que
els puguin subvencionar, com és el cas de la plaça taronja i altres en l’àrea de Turisme. És
evident que el que són els programes han passat del capítol 6 al capítol 1; per a ells gestió és
això, i no ho pressuposten, sinó que ho demanen a altres entitats públiques i els ho donen.
Respecte al que ha dit el Sr. Jaume sobre una sèrie d’àrees, vol comentar pel que fa a la
promoció de l’ocupació, tenint en compte la Residència de Persones Majors, que ha pujat un
5,42 %, i respecte a cultura, festes i fires, ambdues ascendeixen al 9,24 %. Dona la raó al Sr.
Jaume, en el fet que han tengut poc temps per mirar el pressupost, però aquest equip de
govern ha volgut seguir la norma i presentar els pressupostos abans d’acabar l’any. Comenta
que la xifra és bastant desorbitada respecte a inversions reals i el que tenen clar és que de la el
tema de personal no podia seguir com estava.
El Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) vol remarcar un parell de punts que considera importants. En
primer lloc agraeix la feina realitzada pels serveis jurídics, el personal i els tècnics de la casa i la
tasca dels seus companys de l’equip de govern, els quals han fet possible presentar els
pressupostos dins el termini reglamentari. Per altra banda vol destacar quatre punts clars, que
creu que marquen una diferència clara entre el que hi ha ara i el que hi havia un temps. Un és
el capítol 1 de personal, en què es fa una passa endavant apostant per la contractació de nou
personal que tendrà una tripla finalitat: la millora del servei al ciutadà, la modernització de
l’administració i l’eficiència de gestió. Vol comentar tres projectes. El de la neteja cerca solució a
un dels problemes principals d’aquest municipi, es pressuposta 1.000.000 d’euros més i l’any
2019 seran 2.000.000 d’euros, un esforç important però necessari. Això és gestionar. El segon
punt és la Residència. Diu que no fa gaire estaven a punt de tancar-la, però aquest equip de
govern va fer una aposta valenta, tant en inversió com en personal, per poder tenir una
residència moderna i en condicions. I per acabar diu que enguany finalitzen amb 23.000.000
d’euros de deute, l’any que ve seran uns 16.000.000 d’euros i acabaran la legislatura per davall
dels 12.000.000 d’euros, que són uns pressupostos molt elaborats i responsables i que esperen
que siguin la solució als problemes que té el municipi.
El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) comenta que el seu grup rebutjarà aquests pressupostos,
com ja feren l’any passat, ja que en aquest equip de govern no n’aprenen, ni escolten, i el pitjor
és que no volen rectificar. Segueixen pensant que en general no aporten cap tipus d’avanç
significatiu per a la ciutadania, que paga els seus imposts i manté així els seus pressupostos.
Troben que s’augmenta la recaptació fiscal sense repercutir en la baixada dels imposts,
augmenten els imposts directes un 5,84 %, els indirectes un 44,55 % i les taxes i altres un 1,14
%. La recaptació prevista per l’IAE és d’un 16,7 menys, cosa que els fa pensar que baixaran les
activitats econòmiques, si bé s’està reduint el deute en previsió del present exercici al 56,97 %,
això sempre amb el sacrifici de la ciutadania, que veu com s’augmenten els ingressos però no es
redueixen les seves aportacions. Troben que des que va arribar aquest equip de govern a
l’Ajuntament els pressupostos i els ingressos d’aquest no han fet més que créixer i se suposa
que aquest increment s’hauria de reflectir en el benestar dels veïns. Es dediquen cada any a
abaixar l’import de deute amb els bancs, i entenen que s’han de pagar els deutes, però pensen
que s’hauria de negociar amb els bancs una baixada dels imports i així poder destinar més
recursos a inversions i dotar al municipi de millors serveis. Segueix sense haver-hi res en
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inversions en accessibilitat per a persones de mobilitat reduïda, i tornen a ser menyspreades en
els seus drets. No saben quina idea de municipi tenen i volen veure si mai alguna partida del
pressupost anirà en consonància amb les segles dels seus partits. Per altra banda no donen cap
tipus de facilitat als comerços locals ni a les seves iniciatives, ja que es redueixen quasi a un 40
% en el cas de la Cultura i Fires. També reflecteix la seva deixadesa pel que fa al tema de
l’habitatge i l’ocupació. En el capítol de Medi Ambient els preocupa la baixada d’un 53,3 %
d’ingressos per infraccions. Diu que aquest govern es recordarà com el que va deixar posar 110
torres d’alta tensió al municipi i que aquest serà el darrer exercici complet i tot per culpa seva.
Potser la gent progressista d’aquest municipi estarà molt de temps a tenir una altra oportunitat
de demostrar que una altra manera de fer política és possible. Per tot això el seu grup dóna un
no rotund als pressupostos del 2018.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que sempre passa el mateix en aquests casos, es discuteix sobre
el que feien uns i els altres. Es va cansar de sentir quan l’actual equip de govern estava a
l’oposició que estaven en contra de l’externalització i ara tot són empreses externes. No culpa
els que són nous, perquè no eren aquí. Respecte al que ha dit el Sr. Serra que han fet molts de
miracles, diu que s’ha espantat, ja que pot ser que a les oficines es noti, però al carrer no es
veu reflectit. Espera que si es contracta tanta gent, no s’hagi de pagar tant en productivitat com
enguany, ja que duen molts de doblers gastats amb aquest assumpte i sempre són per als
mateixos funcionaris. Afirma que enguany en el punt del pressupost ha parlat un poc més, però
tanmateix és perdre el temps, ja que els pressupostos ja estan fets i tenen la majoria per
aprovar-los.
El batle diu al Sr. Jaume que sempre insisteix en el mateix, però almenys avui no ha anomenat
la paraula òptima, referint-se a la situació. En aquest Ajuntament hi ha hagut uns anys d’una
gestió nefasta, si comencen l’any 2002, que encara no hi havia crisi, ja que va començar a
parlar de crisi el 2011 i el 2012 es varen prendre les primeres mesures en contra, amb el Pla
d’ajust obligat pel Sr. Montoro. Però del 2002 al 2007 els doblers que varen entrar en aquest
Ajuntament varen fer por i el PP, del 2002 al 2012, es varen endeutar amb una mitjana de
4.000.000 d’euros anuals, ja que es va passar de 15.000.000 d’euros de l’any 2002 a
55.000.000 d’euros al 2012.
Diu que el Partit Popular parlava molt i no feia ni la meitat, com és el cas de no tancar la
Residència, fins que arriben el 2012 que hi havia 23.000.000 d’euros de factures. El 2012 sí que
el PP va començar a pagar deute, però voldria saber amb aquests doblers quins serveis donaren
i què feren de rellevància. Pel que fa al personal del SOIB, enguany han fet una feinada amb les
voravies de Llucmajor i desbrossant camins. En el cas de fomentar l’esport, s’ha invertit en
energies renovables dins els poliesportius i s’han reformat una sèrie de vestuaris, no com el PP
que el que va fer va ser apujar la tarifa de les piscines a les persones majors. També parlaren
molt d’un solar per al PAC, però qui l’ha trobat ha estat aquest equip de govern. També diu que
han tingut problemes amb el conveni del Molí d’en Gaspar, i ha estat a causa de l’incompliment
del seu manteniment, cosa a la qual el Partit Popular es va comprometre. La manera de
gestionar les ajudes dels serveis socials era lamentable. Ara hi ha un informe per a cada ajuda
que es dona, però abans es gestionava amb talons al portador i no se sabia gaire bé què se’n
feia. Quant a externalitzar els serveis, diu que ell va ser el primer a oposar-s’hi, ja que es
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pensava que hi havia personal suficient a l’Ajuntament per dur-ho a terme, però no va ser així, i
l’externalització amb l’empresa de neteja és perquè hi ha uns motius rellevants i a vegades no
queda més remei.
El Sr. Jaume diu que cada any el batle fa el mateix discurs i ell li demana el mateix que l’any
passat, que on era fa 4 anys, i ara sap gestionar, almenys ja han aconseguit que hi hagi una
agrupació que ja pensi com el seu grup. Comenta que el batle diu tantes mentides que algun
dia haurà de contestar-les i que si troba que tot el que es feia era una il·legalitat, ja sap on va
anar i hi pot tornar, perquè això que ha dit que es pagaven en talons al portador les ajudes dels
serveis socials és molt greu, perquè això no és així. El qui ha de rendir comptes és l’equip de
govern, i amb la seva presentació dels pressuposts, és a dir, amb el que feren malament els
altres, donen molt poca esperança a la ciutadania. Atribueixen moltes coses al PP, quan moltes
varen començar l’any 1991 i no hi havia el PP. Aquest Ajuntament amb el Partit Popular es va
desenvolupar, ja que era un ajuntament molt gran, però mancat de recursos. Aquest equip de
govern s’atribueix moltes coses que no li pertanyen i el PP, malgrat que es va endeutar en una
situació de crisi, va asfaltar el poble de Llucmajor, cosa que era molt necessària. En el tema del
SOIB el Govern Balear de la passada legislatura, fent esforços els dos darrers anys, el va posar
en marxa, i el Govern del Pacte de Progrés Balear va fer pagar a l’Ajuntament tota la gent del
SOIB, i si l’Ajuntament de Llucmajor devia als proveïdors, el Govern Balear i el Consell Mallorca
devien a l’Ajuntament de Llucmajor. Referent a la Residència, explica que ara, gràcies al
Consorci Sociosanitari, s’arreglarà el projecte que aquest Ajuntament fa temps que demanava,
però no hi havia els doblers per dur-lo a terme. El que es farà ara amb la residència serà
traspassar-la, i passarà a ser una residència del nostre poble a una residència de tots. Va bé
perquè així donarem més serveis. Recorda que ell va dir davant plenari que no es tancaria i no
s’ha tancat. Els que s’examinen són els de l’equip de govern, i si necessiten el Partit Popular per
empènyer i estar en contra de la regla de despesa el tendran al seu costat. Pregarien que per
l’any que ve puguin tenir més temps per poder debatre en comissió i després en el plenari.
En aquests moments s’absenta de la sessió per un termini de 2 minuts el Sr. Tomeu Tugores
(PSOE).
El regidor d’Hisenda, Sr. Oliver, diu que li explicarà el que ha gestionat aquest equip de govern,
i comença pel tema de l’IVA. Explica que quan ells varen decidir veure com estava l’IVA, varen
trobar un assessor a Madrid que ja no se’n carregava i un a Palma que deia que ja no ho duia.
Per tant, ho varen haver d’agafar des de zero, i en un termini que per dos dies quasi els caducà,
varen estar a punt de perdre la devolució i això és gestió. I a l’IVA el gestionaren ells
íntegrament. Quan parlen de desesternalitzar no parlen de personal, el que diuen és que han de
contractar una empresa de neteja per acabar de fer el municipi net, i per ells és una petició
ciutadana de primer ordre. Pel que fa al tema de la participació ciutadana, està tot en marxa,
encara no s’ha pagat, però s’està executant, ja que fins fa poc han arribat les darreres peticions.
Hi ha coses que no es podran executar enguany, però sí l’any que ve. Respecte a la Residència,
pareix que al PP li sap greu que puguin fer un concert amb l’IMAS, però això és gestionar.
En aquest moments s’absenta de la sessió per un termini de dos minuts la Sra. Maria Antònia Gil
(PI).
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El Sr. Oliver segueix dient que hi ha quatre eixos fonamentals, i en acabar la legislatura en
parlaran i està segur que es començaran tots i molts s’acabaran. Entre ells hi ha el Patronat de
la Residència de Persones Majors, la neteja, la plaça Reina Maria Cristina i vol afegir que del
Claustre l’any 2015 encara es varen pagar 700.000 euros, i el Sr. Jaume sap per què. Avui dia,
encara els arriben reclamacions d’interessos de Llemsa i l’inconvenient més gran que té aquest
equip de govern és la regla de despesa. Tots saben el que els limitava, però per això els
pressupostos són elàstics. A més ells no enganen la ciutadania, i el que s’ha demanat a
participació ciutadana es farà.
El Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) simplement vol fer un comentari. Diu que per part de l’oposició
ha trobat a faltar alguna proposta Pensa que és el moment de fer-les i afirma que a partir de
demà estan oberts a totes. No entén que els portaveus del PP i de SSPLL demanin baixades
d’impostos, ja que això no funciona així, en temps de bonança no s’abaixen. La regla de
despesa es complirà i ofereix anar tots junts a demanar al ministre d’Economia que es faci un
canvi urgent d’aquesta llei, la qual perjudica molt els municipis. També explica que enguany
s’han presentat a totes les subvencions possibles i l’any que ve faran el mateix. Esperen tenir el
mateix èxit i diu que també hi haurà inversions. No volen parlar del passat, però troben que
donar la culpa de l’endeutament municipal al que es va fer l’any 1991 és molt trist.
El Sr. Guillem Roig (ASI) es queixa de com ha quedat l’asfaltat de la carretera de sa Torre i
d’alguns carrers de Llucmajor després de la feina feta per posar el gas ciutat. Demana que hi
estiguin un poc més damunt, ja que en el cas del camí de sa Torre va costar 140.000 euros.
Demana al Sr. Serra si el que ha dit sobre les propostes és una broma, ja que totes les que
presenten les rebutgen.
Per acabar el batle diu al Sr. Jaume que si els retreuen el passat és perquè ara estan pagant les
conseqüències i, com ha dit el Sr. Serra, l’any passat entre inversions seves i les vingudes de
defora feren a prop d’1.000.000 d’euros. Creu que la ciutadania sí que veu les feines que es fan
en benefici del poble i no s’inventen res, ja que tot està en els informes que té.
Tot seguit, un cop acabades les intervencions i vist el que s’ha exposat, així com l’informe de la
Intervenció Municipal, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE,
MÉS i PI) i 10 en contra (PP, SSPLL i ASI) per majoria s’adopta el següent ACORD:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Llucmajor per a
l’exercici 2018, que resumit per capítols i per les entitats Ajuntament de Llucmajor i Patronat de
la Residència de Persones Majors és el següent:
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
PATRONAT
RESUM PER CAPITOLS

AJUNTAMENT

PRESSUPOST CONSOLIDAT
Transferèncie
TOTAL
s

RESIDÈNCIA

SENSE

PERSONES

CONSOLIDAR

MAJORS
ESTAT DE DESPESES
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Internes

2018
TOTAL
CONSOLIDAT
ANY
2018

Cp1

Despeses de personal

16.739.792,87

922.243,69

17.662.036,56

17.662.036,56

Cp2

Desp. corrents béns i serveis

13.953.213,00

158.100,00

14.111.313,00

14.111.313,00

Cp3

Despeses financeres

Cp4

Transferències corrents

Cp5

Fons Contingència

Cp6

Inversions reals

Cp7

Transferències de capital

Cp8

Actius financers

Cp9

Passius financers
TOTAL DESPESES

860.000,00

1.000,00

861.000,00

1.231.706,27

0,00

1.231.706,27

856.474,39

20.540,37

877.014,77

1.204.440,79

261.000,00

1.465.440,79

307.472,67

0,00

307.472,67

55.000,00

6.000,00

61.000,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

39.708.100,00 1.368.884,06 41.076.984,06

861.000,00
776.684,06

455.022,21
877.014,77
1.465.440,79

261.000,00

46.472,67
61.000,00
4.500.000,00

1.037.684,06

40.039.300,00

ESTAT D'INGRESSOS
Cp1

Imposts directes

Cp2

Imposts indirectes

Cp3

Taxes, preus pub. i altres ing.

Cp4

Transferències corrents

Cp5

Ingressos patrimonials

Cp6

Venda d’inversions reals

Cp7

Transferències de capital

Cp8

Actius financers

Cp9

Passius financers
TOTAL INGRESSOS

19.220.000,00

0,00

19.220.000,00

19.220.000,00

1.460.000,00

0,00

1.460.000,00

1.460.000,00

10.726.400,00

325.100,00

11.051.500,00

11.051.500,00

7.450.100,00

776.684,06

8.226.784,06

634.100,00

100,00

634.200,00

634.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162.500,00

261.000,00

423.500,00

55.000,00

6.000,00

61.000,00

61.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.708.100,00 1.368.884,06 41.076.984,06

776.684,06

261.000,00

1.037.684,06

7.450.100,00

162.500,00

40.039.300,00

Segon. Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a 2018.
Tercer. Aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament i del Patronat de la Residència de
Persones Majors per a l’exercici 2018.
Quart. De conformitat amb el que preveu l’article 169.1 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 3 de març,
exposar-lo al públic mitjançant la publicació al BOIB i al tauler d’anuncis de la Corporació,
durant el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia que es publiqui en el BOIB
l’anunci d’aprovació inicial, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i hi
puguin fer les reclamacions que estimin pertinents.
Cinquè. Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de règim local, i l’article 169 del RDL 2/2004, del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
PROPOSICIÓ DE BATLIA PER A L’ACTUALITZACIÓ D’INDEMNITZACIONS
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’actualització de les indemnitzacions per assistència a les
sessions dels òrgans col·legiats i la proposta.
El Ple de l’Ajuntament en les sessions dels dies 29 de juny i 1 de juliol de 2015 va fixar el règim
de dedicacions exclusives i parcials dels membres de la corporació, així com les retribucions per
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a cada un d’ells, i també les indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.
En les bases d’execució del pressupost de 2016 es va aplicar un increment de l’1 % a les retribucions dels electes amb dedicació, en equiparació a la variació prevista per al personal de les
corporacions locals. No obstant això, dita previsió pressupostària no va tenir un acord plenari específic fins dia 17 de maig de 2017, data en què el Ple va aplicar l’increment per als càrrecs
electes amb dedicació.
No obstant això, l’esmentada revisió no es va aplicar als membres de la corporació que perceben les indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, que es mantenen
amb els imports acordats en el juny de 2015.
Aquest assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 24 de novembre, pe rò sense figurar en l’ordre del dia, i sense poder-se dictaminar amb caràcter d’urgència, que ja
feia falta realitzar les comprovacions tècniques pertinents.
En primer lloc es vota la ratificació en l’ordre del dia de la urgència d’aquest punt, la qual s’aprova per unanimitat.
Tot seguit, i atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Incrementar en un 1 % l’import anual que com a màxim poden percebre els
membres de la corporació sense dedicació per l’assistència a les sessions de les comissions in formatives i plenàries, que es fixa en la quantia màxima anual d’11.553,39 €, a raó de 577,67 €
per plenària, i de 192,55 € per comissió informativa.
Segon. Aplicar retroactivament l’esmentada actualització amb efectes d’1 de gener de
2017, per raons d’equitat i igualtat respecte de l’actualització que es va aplicar als membres
electes amb dedicació.
En aquests moments abandona la sessió la Sr. Francisca Almagro (PSOE).
PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre dia 1 i 31
d’octubre de 2017 (20174046 a 20174535). El Sr. Roig demana per què els decrets de RRHH no
hi són, i recorda que ja fa uns mesos que passa el mateix. El batle diu que en prenen nota.
RESOLUCIONS DE RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS AMB OBJECCIONS
A continuació, en compliment del que preveu l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es dona
compte al Ple de l’Ajuntament de les resolucions adoptades per al reconeixement de diverses
obligacions a les quals el Departament d’Intervenció ha formulat objeccions. Aquestes
resolucions són les següents:
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Resolució
4248/2017

Data
13/10/17

Concepte
Factura aigua en barrals residència- juliol 2017

4252/2017

13/10/17

Factures productes alimentaris

4417/2017

24/10/17

Nòmina mes d’octubre de 2017

4567/2017

03/11/17

Prestacions econòmiques d’ajudes socials

4591/2017

07/10/07

Factura lloguers vestuaris camp de futbol de s’Arenal

4592/2017

07/11/17

Factura servei d’auxiliar Claustre agost 2017

4593/2017

07/11/17

Factura gestió final fasser

4594/2017

07/11/17

Factures subministrament divers manteniment i reparació tractor

4595/2017

07/11/17

Factures recanvis relatius a contractes de subministrament

4596/2017

07/11/17

Factura manteniment aplicacions informàtiques

4597/2017

07/11/17

Factures combustible brigada i vehicle serveis socials, setembre 2017

4598/2017

07/11/17

Factura gestió residus perillosos, agost 2017

4599/2017

07/11/17

Factures conservació enllumenat públic

4696/2017

10/11/17

Factures energia elèctrica, carrer Terral 27

ESTUDI I RESOLUCIÓ DE LES MOCIONS DECLARADES URGENTS
En aquest punt el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que una vegada consultat amb el secretari per
presentar una moció “in voce” aquest li ha dit que el reglament ho preveu, i per tant presenten
una moció “in voce” que diu literalment:
“Aquesta moció és per proposar al Consell de Mallorca incloure en l’any 2018 una modificació
del projecte de la carretera Llucmajor - s’Estanyol, atès que l’actual projecte sembla que està
informat desfavorablement per la Comissió Balear de Medi Ambient. Proposen que es faci un
projecte d’acord amb la carretera existent i que sigui el 2018, ja que a pesar que hi ha bona
predisposició no entra dins les previsions dels pressuposts del Consell de Mallorca. Per tant el PP
proposa traslladar-ho, perquè troben que és una carretera prioritària, per una banda per qüestió
de seguretat i per altra banda perquè connecta una zona important per al nostre terme
municipal i també amb la zona des Trenc, i millora els enllaços amb la carretera del cap Blanc.”
Tot seguit es vota la urgència de la moció, la qual s’aprova per unanimitat.
El Sr. Gori Estarellas (PSOE) diu que els sap greu, però votaran en contra de la moció, ja que no
han tengut temps de mirar res. Troba que els falta informació i pensen que el primer projecte
que es va presentar era un poc abusiu.
El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) diu que el seu vot serà una abstenció en sentit positiu, perquè
creuen que és necessària, però els hauria agradat veure aquesta urgència.
El batle diu que el seu grup donarà suport a la moció, però també que presentar-la amb aquesta
urgència fa que tenguin poc temps per poder examinar el tema.
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El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que donaran suport a la moció, ja que pensen que és una
necessitat per als ciutadans.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) afirma que els hauria agradat tenir la documentació per poder-la
debatre, però tots els que resideixen a Llucmajor saben de la seva necessitat, ja que es podrien
evitar molts d’accidents de trànsit.
El Sr. Jaume demana disculpes per haver-la presentat d’aquesta manera, però se’ls ha donat
l’oportunitat de fer-ho en aquest nou punt de l’ordre del dia del ple. El motiu de la urgència, a
més que s’arregli la carretera, és que el pressupost del Consell de Mallorca està aprovat
inicialment i creuen que ara és el moment que s’accepti aquesta esmena. S’ha d’incidir en el
tema de la seguretat en el tros que creua la carretera per anar en direcció al cap Blanc, i a
veure si l’any 2018 el projecte s’ha modificat i es pot aprovar dins el mateix any.
El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) diu que ell va ser a la comissió de la ponència i serà mal d’aclarir
aquest assumpte, ja que anaven decidits per aprovar aquest projecte. En la trobada que hi
hagué entre Medi Ambient i el Consell no sap si s’arreglarà. Per una banda Medi Ambient diu
que el projecte està sobredimensionat, ja que passa per una zona protegida, i per altra banda el
Consell diu que amb les ràtios de cotxes que passen per la zona ha de tenir aquestes
dimensions, però avui dia no convé fer-se gaires il·lusions.
Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació, i amb 12
vots a favor (PP, PI, SSPLL i ASI), 4 en contra (PSOE) i 4 abstencions (MÉS), per majoria
s’aprova la moció abans esmentada.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Jaume diu que tenen un prec perquè es traslladi on
pertoqui, però creuen que és a Delegació de Govern. Tenen entès que l’oficina de la Seguretat
Social de Llucmajor té previst tancar, per aquest motiu insta a reflexionar sobre l’acord, ja que
troben que dóna un bon servei al municipi. El batle diu que varen rebre la visita del delegat de
zona de la Seguretat Social i no els digué que volguessin tancar l’oficina, sinó que els va
demanar si tenien local municipal per acollir-la, ja que per ells el lloguer és elevat. Li digueren
que actualment no disposaven de cap lloc. Va estar d’acord que l’oficina era necessària, però la
cosa va quedar així. Miraran si hi ha cap notícia que no sàpiguen i a veure si hi ha intenció de
tancar-la. Si és així, intentaran evitar-ho.
La Sra. Suñer demana disculpes per haver parlat sense tenir el torn, però el que no pot
consentir és que el batle en cap moment digui que quan ella gestionava la seva àrea es
paguessin les ajudes de serveis socials amb talons bancaris que no sabien gaire bé a qui podien
anar dirigits. Vol que quedi molt clar que en aquells moments es pagava a la gent que venia als
serveis socials a demanar ajudes a través d’uns talons que anaven avalats per un informe signat
pels tècnics. Diu que ella no ha firmat cap taló i de la manera que ho ha dit el batle, pareix que
ha comès alguna il·legalitat i això no ho pot consentir. Afirma que quan el PP estava en el
govern, el departament de Serveis Socials funcionava igual de bé que ara. Vol dir al batle que
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tots els que seuen avui aquí és perquè els ha elegit el poble, i quan ja no hi siguin seran uns
ciutadans més. Vol donar un consell al Sr. Vives, i és que si vol ser un bon batle, abaixi un poc
aquest to altiu que duu i aterri, i així li anirà molt millor.
El batle, en referència al que ha dit la Sra. Suñer, contesta que efectivament té el costum de
parlar quan no toca, i això que és la portaveu del Partit Popular. El que ha dit sobre el tema dels
talons no ho ha fet amb mala intenció, però si ells ho han agafat per aquí, es pot pensar que
cosa hi ha. La imatge que pugui tenir d’ell no el preocupa gaire, i com ha dit la Sra. Suñer, ells
estan aquí perquè els han votat els ciutadans i el que fan és mirar pel bé de la ciutadania.
El Sr. Martín diu que els agradaria tenir informació sobre les persones que hi ha al municipi en
situació de pobresa energètica, i si s’està fent alguna cosa des dels serveis socials per evitar el
tall de subministrament elèctric, sobretot en aquest temps de fred. Demanaria un informe sobre
aquest tema i que es posés a la pàgina Web de l’Ajuntament perquè el puguin consultar els
ciutadans. Referent al mercat d’objectes de segona mà, que es fa els divendres al passeig
Jaume III, fa temps ja va demanar una solució pel tema dels aparcaments en aquesta zona, ja
que ell mateix va tenir problemes a l’hora d’aparcar, a causa que on hi ha els llocs d’aparcament
els propietaris dels llocs de venda posen objectes per reservar el seu aparcament. Diu que va
cercar un policia local per exposar-li el cas, però no en va trobar cap. D’aquest fet és testimoni
el Sr. Roig, que era per allà i a més dels pocs cotxes que hi havia aparcats, només un duia el
tiquet de l’hora d’arribada. Demana, per tant, que es controli més la situació i es facin complir
les normes corresponents.
El batle diu que en el seu moment ja varen donar compte de l’assumpte a la policia local, però
es tornarà a donar avís.
La Sra. Gil, pel que fa al tema del subministrament elèctric, diu que tenen un conveni amb
Endesa, que consisteix que abans que es talli la llum a aquestes persones, si els ho diuen, ells
avisen Endesa i es posa remeï, així mateix li faran arribar un informe tan aviat com el tenguin i
una estadística.
El Sr. Roig confirma el que ha dit el Sr. Martín respecte al conflicte que va tenir a la zona del
mercat, ja que hi era present. Pel que fa a l’Institut de la Seguretat Social, creu que hi ha molta
gent que està preocupada, ja que és un lloc on sempre hi ha feina i pensen que és necessari. El
problema és que posar una altra persona és molt costós. Diu que l’any 2016 el propietari del bar
El Lagar de s’Arenal va demanar una autorització a aquest Ajuntament per posar terrassa
d’espai públic i avui dia encara no ha rebut contestació, però va rebre un WhatsApp d’un tinent
batle d’aquesta casa amb què li donava permís i ara li ha arribat una sanció per infracció de
2.250 euros. Demana si l’Ajuntament pot fer alguna cosa per arreglar-ho. Després de diverses
negociacions sense èxit que aquest Ajuntament ha tengut amb la policia local, avui dia ha vist
que es tornen a fer hores extres i que tot torna a la normalitat. Voldria saber si també
l’Ajuntament ha tengut en compte que es varen comprometre el 2016 a complir amb uns
pagaments que farien a la policia local. Pel que fa als decrets, fa un parell de mesos que veu
que hi ha molts d’informes amb objeccions d’Intervenció i la majoria referents a pagaments
sense els contractes pertinents en vigor. Per altra banda, creu que l’Ajuntament s’ha d’involucrar
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més per evitar que els animals vagin a defecar als parcs, sobretot a s’Arenal. Demana que se
solucioni. Ja fa un parell de vegades que el batle va a uns actes de les instal·lacions esportives
de s’Arenal. Demanaria que enguany es faci alguna cosa per acabar les grades per poder posarse a cobert. Per acabar li recorda el mal estat de l’asfalt que han deixat a segons quins carrers
amb les obres de gas ciutat.
El batle, respecte al tema dels pagaments amb objeccions, diu que la majoria són de productes
alimentaris de la Residència o segons quin tipus de recollides, com pot ser als punts verds, etc.
Ells tampoc no hi estan d’acord, però es troben amb aquesta situació. Pel que fa al tema de les
defecacions dels animals als parcs, diu que a pesar d’algunes coses, estan molt contents de la
ciutadania de Llucmajor, ja que abans hi havia més brutor, però darrerament es veu més
voluntat a fer les coses bé. Sobre el tema de les grades, diu que varen estar precintades un cert
temps per un problema que podia crear un perill per a la gent. La solució que hi veren els
tècnics era tomar-les, i aquest fet els ha creat un problema quan plou, la solució del qual és
complexa. És veritat que no hi ha cobert, però hauran de passar una temporada així. Quant a
les síquies de les canonades que es fan per a la instal·lació de gas ciutat, tenen els tècnics que
algunes vegades hi han anat i els han fet rectificar coses. De totes maneres, els comentaran que
hi estiguin més damunt i que facin les coses bé.
El Sr. Serra, sobre el Bar Lagar, diu que fa molt de temps que va demanar permís per posar una
terrassa i va tenir un informe negatiu, tant per la policia local com per l’enginyer tècnic, per altra
banda, no es pot autoritzar per WahtsApp i aquest Ajuntament no ho fa, si ell ha posat la
terrassa sense permís i té una sanció la tindrà que assumir.
El Sr. Gori Estarellas diu que a les hores extres de la policia local, s’hi han tornat a apuntar uns
40 policies, i avui n’han passat el registre als Srs. Jaume i Martín. Aquests mesos les hores
havien baixat, però sempre se n’han fetes i es mirarà que cada mes se’n passin els gràfics
corresponents. Quant als pagaments, no hi havia res escrit. En aquests moments s’estan tornant
a negociar. De tot el que hi havia, no es deu res, perquè no hi havia res signat.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Tot seguit s’inicia el torn de participació ciutadana, i el batle convida la Sra. Noemi Getino Pérez
a acostar-se a l’estrada per demanar sobre les iniciatives que es tenen per millorar l’entorn
turístic de s’Arenal i els seus voltants, així com una valoració de l’equip de govern d’aquesta
darrera temporada alta turística al nostre municipi.
En primer lloc dóna les gràcies a l’equip de govern per donar-les l’oportunitat de poder participar
a parlar en aquest plenari, seguidament diu que tenen un municipi molt extens i que en els
darrers anys ha crescut molt, per tant troben que estan mancats d’infraestructures, però
aquesta necessitat també conviu amb que no s’ha cuidat el que tenen. Quan xerraven dels
pressupostos i els problemes del municipi, la manca de manteniment és un dels problemes
greus que tenen, i a vegades a estat tan contínua en el temps, que ja no es pot arreglar en
petites reformes, sinó que ja impliquen noves obres i això és el que ha passat a s’Arenal.
La degradació urbanística ha arribat a tal punt, que els espais públics estan molt malament. Tots
saben que s’Arenal és un nucli urbà molt important a causa dels ingressos econòmics que
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provenen del turisme, i aquesta degradació, a més de patir-la els ciutadans, també ho fan els
turistes que ens visiten any rere any. Tot això pot tenir conseqüències negatives a tot el
municipi. Hi ha hagut problemes com la desaparició del Consorci de la Platja de Palma, la qual
cosa ha suposat un important retard a uns projectes que hi havia per poder canviar aquesta
realitat de s’Arenal, com el de la plaça taronja, el passeig de Son Verí Nou, l’avinguda de
Miramar i altres. Ara han sabut per la premsa que tant l’Ajuntament de Llucmajor com el de
Palma han presentat un projecte per reformar el torrent dels Jueus, i també que s’han d’iniciar
obres a la plaça taronja.
Des de Ciutadans de Llucmajor consideren que és un deure de les administracions públiques
que es realitzin tots els esforços necessaris, atès el punt de degradació al qual s’ha arribat, per
impulsar canvis i erradicar aquesta situació. També demanen que s’informi els ciutadans del que
es fa al municipi i que siguin més transparents en aquest aspecte. Per això una de les preguntes
que tenen avui és conèixer totes les iniciatives en les quals està fent feina aquest equip de
govern per millorar l’entorn urbanístic de s’Arenal i els seus voltants en els pròxims mesos. I
l’altra pregunta és saber la valoració que tenen d’aquesta darrera temporada turística en tots els
aspectes que siguin competència de l’Ajuntament, i sobretot si aquesta darrera ordenança cívica
s’ha aplicat correctament. Per acabar, dona les gràcies per l’atenció prestada.
El batle diu que estan contents que Ciutadans Llucmajor participi en el ple, perquè per això es
va posar en marxa en aquesta legislatura aquest punt de participació en l’ordre del dia del ple.
Com bé ha dit la Sra. Getino, s’Arenal és una zona que necessita actuacions contundents, i el
que ha fet aquest Ajuntament ha estat fer petites reformes molt necessàries, com l’enrajolat de
l’avinguda de Miramar. Són actuacions petites, però també se n’han fetes de més grans, com
poden ser la regularització dels comerços, ja que els souvenirs ocupaven tota la voravia, i
l’aprovació d’una ordenança cívica, que suposen que per a l’estiu que ve s’aplicarà per erradicar
el turisme de botellot. Però sobretot el més important són els dos grans projectes que ja s’han
dit, la plaça taronja, que a més no perdrà places d’aparcament i tendrà una nova imatge, i el
torrent des Jueus. Saben que se’n necessiten molts més, però si comencen, aniran endavant.
Una altra cosa molt important serà el nou PAC de s’Arenal.
Per fer la valoració turística, cada any es reuneixen amb els hotelers i després, quan acaba
l’estiu, es tornen a reunir. Els hotelers els fan les propostes que troben necessàries i
l’Ajuntament intenta arreglar-ho. La valoració que es pot fer és que s¡ha d’anar millorant dia a
dia, i tant els hotelers com l’Ajuntament han d’anar de la mà per solucionar els problemes i
poder fer un Arenal millor, ja que com a dit la Sra. Getino, és una gran font d’ingressos i ofereix
molts de llocs de treball a la ciutadania. Creuen que en el tema de la neteja s’Arenal ha millorat
moltíssim i esperen que l’estiu que ve vagi a més.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.
Vist i plau
El batle

El secretari
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