ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 05/2016
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 30 de març de 2016
Horari: de 19.00 a 20.30 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents











Jaume Tomàs Oliver, batle president
Gregorio Estarellas Mas, Jaime J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés, Bartolomé
Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet i Maria Barceló Calviño, per MÉS
per Mallorca - APIB
Bernardino Vives Cardona i Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Cristina Calafat Ferretjans, Antonio Campos
Cànaves, Joan Barros Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes i M.
Francisca Lascolas Rosselló, pel Partit Popular
Juan Ramón Martín Cañas, per Sí Es Pot Llucmajor
Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
Matías Veny Orell, interventor accidental
i Marc Rigo Manresa, secretari.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES DUES SESSIONS ANTERIORS
La sessió comença amb l’examen dels esborranys de les actes de les dues sessions anteriors,
realitzades ambdues dia 24 de febrer de 2016, amb caràcter ordinari, i dia 16 de març amb
caràcter extraordinari.
El Sr. Martín diu que l’acta no reflecteix que excusés la seva assistència al ple extraordinari
de 16 de març, tot i que va avisar que seria de viatge i no podria assistir. El batle contesta
que no hi ha cap problema i que queda excusada la seva assistència.
Fetes aquestes objeccions s’aproven per unanimitat les actes esmentades anteriorment.
PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA
La presidència dóna compte de les resolucions de la Batlia del passat mes de febrer, el
nombre de les quals és de 288. La Corporació en resta assabentada.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS
A continuació es veu l’expedient relatiu a les despeses que a continuació es detallen i que
corresponen a exercicis anteriors, o bé a despeses que no es poden aplicar
pressupostàriament a l’exercici 2015.
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Vistes les indicacions del Departament d’Intervenció, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels esmentats crèdits per a la seva efectiva aplicació al
Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2016, i atès que no hi ha intervencions, se sotmet
el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’aproven les factures extrajudicials d’acord
amb el detall següent:
TERCER
N. FRA. DATA FRA. DESCRIPCIÓ
ALGECO CONSTR. MODULARES SLU 15122806 31/08/2015 REPARACIÓ POLIDEPORTIU S’ARENAL

IMPORT TOTAL
3.064,57 €

ASSOCIACIÓ INTERSECTORIAL PIMEN 12/2015 18/12/2015 CUOTA CAMPANYA DINAMITZACIÓ
CA N’ALEGRIA CB

183-15
184-15
185-15
COM PROP ALDEA BLANCA
4º TRIM 14
4º TRIM L1
COM PROP SA TORRE Nº 1
005/2015
DE BAT A BAT INTERIORISME SL
20150511
EDIC PERIÒDIQUES ARA BALEARS
P436
EQUIPABOLSO SL
4510
ESTEL INGENIARIA I OBRES SA
FVS15-0212
SEÑALIZACIONES MALLORCA SL
15/1678
SERV SOCIOSANITARIOS GENERALES
6887
SOC PREVENCION MUTUA BALEAR 15/030114

31/12/2015 PUBLICACIONS DIVERSES BIBLIOTECA S’ARENAL
31/12/2015 PUBLICACONS DIVERSES BIBLIOTECA
31/12/2015 PUBLICACIONS DIVERSES CASALS JOVES
31/12/2015 DESPESES 4º TRIM LOCAL 14 BADIES
31/12/2015 DESPESES 4º TRIM LOCAL 3 BADIES
30/12/2015 DESPESES COMUNITARIES EDF SA TORRE 4º
14/12/2015 UN PANY PER ARMARI
30/10/2015 PUBLICITAT FIRA D’OCTUBRE ARA BALEARS
30/09/2015 RENCAVIS VEHICLE POLICIA
31/12/2015 REPARACIÓ AIRE ACONDICIONAT OF POLICIA
18/12/2015 SENYALS DE TRAFIC DIVERSES
31/10/2015 SERVICIO PREVENTIVO DUE FIESTA HALLOWEN
30/11/2015 FORMACIÓ HIGIENE PROFES I POSTURAL
TOTAL GENERAL EUROS

PESCADOS Y MARISCOS ALCUDIA FRIO319125A 22/10/2015 PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS
319497A 27/10/2015 PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS
3209593ª 11/11/2015 PRODUCTES ALIMENTICIS DIVERSOS
TOTAL GENERAL EUROS

1.089,00 €
146,75 €
967,84 €
55,80 €
116,65 €
116,65 €
25,10 €
42,35 €
1.210,00 €
17,17 €
137,94 €
1.805,93 €
125,00 €
504,00 €
9.424,75 €
167,44 €
112,19 €
8,28 €
287,91 €

RESOLUCIONS DE RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS AMB OBJECCIONS
A continuació, en compliment del que preveu l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es
dóna compte al Ple de l’Ajuntament de les resolucions adoptades per al reconeixement de
diverses obligacions a les quals s’han formulat objeccions des del Departament d’Intervenció.
Aquestes resolucions són les següents:
Resolució
52/2016

Data
11/02/16

Concepte
Factura de productes alimentaris per a la Residència

53/2016

11/02/16

Factures de productes alimentaris per a la Residència

54/2016

11/02/16

Factura de productes alimentaris per a la Residència

55/2016

11/02/16

Factura de productes alimentaris per a la Residència

56/2016

11/02/16

Factures de productes alimentaris per a la Residència

58/2016

16/02/16

Factures lloguer aparcament c/ Constitució

59/2016

16/02/16

Factures lloguer aparcament c/ Constitució

60/2016

16/02/16

Factures contracte neteja edificis municipals

61/2016

16/02/16

Factura de realització projecte amb famílies usuàries

62/2016

16/02/16

Factura de coordinació projecte sociolaboral
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63/2016

16/02/16

Factures lloguer aparcament c/ Fira

64/2016

16/02/16

Factura de servei de neteja vial

65/2016

16/02/16

Factura de servei de recollida i transport RSU gener 2016

66/2016

16/02/16

Factura de selecció RSU gener 2016

67/2016

16/02/16

Factura tractament RSU

68/2016

16/02/16

Factures servei de prevenció de riscs laborals

95/2016

23/02/16

Factura de productes alimentaris per a la Residència

97/2016

23/02/16

Factura de productes alimentaris per a la Residència

99/2016

23/02/16

Factures de productes alimentaris per a la Residència

101/2016

23/02/16

Factura de productes alimentaris per a la Residència

104/2016

23/02/16

Factures contracte neteja edificis municipals

107/2016

23/02/16

Factures contracte energia elèctrica

109/2016

23/02/16

Factures subministrament material oficina

111/2016

23/02/16

Factura de servei socioeducatiu, educador de carrer

114/2016

23/02/16

Factura transport interurbà de Llucmajor

122/2016

26/02/16

Factures de productes alimentaris per a la Residència

123/2016

26/02/16

Factura de productes alimentaris per a la Residència

124/2016

26/02/16

Factures de productes alimentaris per a la Residència

125/2016

26/02/16

Factures barrals aigua per a la Residència

126/2016

26/02/16

Factures de productes alimentaris per a la Residència

142/2016

07/03/16

Factures neteja CEIP, escoletes, poliesportiu i of policia

143/2016

07/03/16

Factura sopar patrona policia local

144/2016

07/03/16

Factura coordinació projecte sociolaboral

145/2016

07/03/16

Factura de realització projecte amb famílies usuàries

PROPOSTA RELATIVA A UNA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL
Tot seguit el batle explica que es va dir a la darrera comissió informativa d’urbanisme que
com que hi havia dues mocions en el mateix sentit, es faria el debat conjunt i després les
votacions individuals. Seguidament la Sra. Gil exposa la proposta de l’Equip de Govern de
suport a la presentació d'al·legacions relativa a la Declaració d'Impacte Ambiental del
projecte promogut per l'empresa Spectrum Geo Limited 20130253PHC a les Illes Balears, que
literalment diu el següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Marea Blava Mallorca (MBM) és una plataforma constituïda per diverses entitats empresarials,
mediambientalistes i socials de Mallorca unides per la preocupació i la lluita contra els projectes de
prospeccions d’hidrocarburs que amenacen el medi ambient i les principals indústries de l'economia
balear, com el turisme i la pesca.
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Des d’aquesta plataforma pensem que perpetuar l'insostenible model energètic actual, basat
fonamentalment en el consum de combustibles fòssils, explotant nous jaciments d'hidrocarburs en el
Mediterrani, agreuja el problema del canvi climàtic i no aporta solucions significatives a la nostra
dependència del petroli. En canvi, tenim sense aprofitar un gran potencial energètic renovable propi de
les nostres latituds, així com la millora de la nostra eficiència energètica, per la qual cosa és
imprescindible i urgent fer una aposta ferma i progressiva cap a un nou model energètic eficient,
intel·ligent i 100 % renovable com a solució sostenible i definitiva.
També hem conegut últimament la implicació per part d'institucions de Balears, com el Govern i el
Consell de Mallorca, integrant-se en l'Aliança Mar Blava, que persegueix els mateixos objectius.
Des de MBM tenim la intenció de facilitar la informació i recollida d'al·legacions de tots els projectes
que surtin a exposició pública i que intentarem que siguin massives, perquè pensem que un rebuig
contundent per part de la societat és el primer requisit per evitar les prospeccions, amb la instal·lació
de diferents taules informatives a l'espai públic a carrers i places, el més imminent dels quals és el
projecte promogut per l'empresa Spectrum Geo Limited 20130253PHC.
I és per això que ens dirigim a aquesta administració municipal per demanar la col·laboració en dos
aspectes:
-

Expressar el rebuig d’aquest ajuntament a tots els projectes de prospecció i explotació
d’hidrocarburs que amenacen les Illes.

•

La implicació directa de l’ajuntament en la col·laboració en el procés de recollida d'al·legacions
relatives a la DIA del projecte promogut per l'empresa Spectrum Geo Limited 20130253PHC a
les Illes Balears.

Aquesta demanda no és gratuïta, sinó que respon al limitat temps de què disposem per a la
presentació d'al·legacions, que és de trenta dies naturals des de la publicació de la DIA. Per aquest
motiu necessitam facilitats des de les administracions públiques per poder agilitzar aquest procés.
Per altra banda, en la passada campanya de recollida d'al·legacions (Projecte Cairn Energy, gener
2013), després de certs dubtes per part dels ajuntaments d'Eivissa sobre si podien recollir i registrar
les al·legacions, es va concloure que sí era possible fer arribar a la seva destinació les al·legacions
registrades als ajuntaments i, per tant, la seva col·laboració esdevenia molt important i imprescindible
per a la bona consecució de la campanya.
Per tot això proposam el següent:
1. Expressar el rebuig d’aquest ajuntament a tots els projectes de prospecció i explotació
d’hidrocarburs que amenacen les Illes.
2. Donar suport a la presentació d'al·legacions relativa a la Declaració d'Impacte Ambiental del
projecte promogut per l'empresa Spectrum Geo Limited 20130253PHC a les Illes Balears.
3. Permetre i agilitzar els permisos per a la instal·lació de taules informatives i de recollida
d’al·legacions de MBM en la via pública, especialment en dies de fires, mercats i esdeveniments
promoguts per l'ajuntament durant el període de presentació d'al·legacions.
4. Facilitar els tràmits per a la presentació d'al·legacions posant a disposició de la ciutadania els
registres municipals per poder dipositar les al·legacions que després serien cursades a la Delegació de
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Govern, ja sigui perquè els registres funcionen com a finestres úniques on es poden presentar
documents adreçats a Delegació de Govern i/o als ministeris o, si més no, que aquests registres
funcionin com a dipositaris d’al·legacions que després poden ser traslladades a les dependències de la
Delegació de Govern per personal del mateix ajuntament.
5. Publicar a mitjans i xarxes socials propis de l’ajuntament els models d’al·legacions per a la seva
descàrrega electrònica o edició de vincles d’internet a pàgines on puguin ser descarregades.
6. Publicar a mitjans i xarxes socials propis de l’ajuntament les notícies relacionades amb l’obertura
dels processos de presentació d’al·legacions, animant la ciutadania a presentar-les i actualitzant el
recompte d’al·legacions presentades al mateix municipi.
7. Disposar de còpies del model d’al·legacions a les dependències municipals amb instruccions per
emplenar-les i registrar-les.
8. Publicar als taulers de l’ajuntament el material gràfic proporcionat per plataformes o entitats que
informin i animin a la participació en el procés de presentació d'al·legacions.

Seguidament comença el torn d’intervencions i el Sr. Joan Jaume (PP) comenta que com ja
es va dir a la comissió informativa el seu grup troba que hauria bastat amb una moció, ja que
les dues tracten bàsicament del mateix. Volen donar suport a aquesta plataforma que fa uns
anys que es va crear. El Partit Popular, tant d’aquí com del Parlament, en la passada
legislatura va presentar el seu rebuig contra qualsevol tipus de implantació de prospeccions
petrolíferes dins el Mediterrani occidental i amb benefici a Llucmajor, que té 42 quilòmetres
de costa, i són també solidaris amb el resta de les Illes. Així, per coherència el seu grup
donarà suport i votarà a favor les dues mocions.
El Sr. Gori Estarellas (PSOE) diu que el seu grup està totalment d’acord amb el contingut
d’aquesta proposta i que té el seu suport, ja que és una proposta de l’equip de govern.
Comenta que vol remarcar dos aspectes bàsics per al Partit Socialista:
-

-

El fet que el Mediterrani és un mar especial per les seves característiques, és un mar
tancat i té un sistema més fràgil que els mars oberts, com pugui esser qualsevol punt
de l’Atlàntic. Els estudis diuen que la implantació de prospeccions és un perill per a
tota la vida marina i que actuen d’una forma negativa per la orientació dels peixos.
Per a una zona turística pot esser catastròfic i dins el punt ecològic estam d’acord
amb la declaració del Mediterrani com a mar lliure d’aquestes prospeccions.

El batle diu que també donaran suport en aquesta proposta, ja que sempre han defensat lleis
d’aquest tipus. Amb les prospeccions hi hauria uns impactes ambientals i socioeconòmics
elevats que generarien un rebuig per part de tota la societat. Per tant el seu vot serà positiu.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) explica que es va presentar una moció similar a l’altra legislatura,
que hi varen votar a favor i que també votaran a favor la moció actual. Demana que tots
votin el mateix, tant els d’aquí com els que ens representen en el govern de l’Estat. Així
anirem millor. Demana a la Sra. Gil que li enviï la documentació en castellà, ja que la va
aprovar el ple de l’ajuntament bilingüe de Llucmajor.
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El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) expressa la satisfacció del seu grup per la proposta
presentada per l’equip de govern, però amb una puntualització: hi ha un estudi que diu que
des de l’any 1974 tots el ministres del govern espanyol que han anat passant, indistintament
del partit que fossin, han estat a favor de les prospeccions.
La Sra. Maria Antònia Gil (PI) contesta al Sr. Roig i afirma que l’Estatut d’Autonomia diu que
tenim dues llengües cooficials i que cada persona pot elegir la que vol utilitzar.
El Sr. Gori Estarellas (PSOE) explica que si el Sr. Martín en la seva intervenció simplement
hagués donat el seu vot favorable hauria quedat com un senyor, i no parlant de l’any 74, de
Franco, d’UCD etc. Troba que no és apropiat i que si la seva manera d’actuar davant les
propostes presentades, va bé saber-ho. Quan el Sr. Martín presenta una moció, ell se sotmet
al contingut i a donar el seu vot.
El batle comenta que l’equip de govern està disposat a presentar qualsevol tema que no
estigui preparat, si surt d’alguna necessitat de la societat o del poble, i que no estan tan
fermats per no poder debatre sobre la marxa.
El Sr. Guillem Roig (ASI) contesta a la Sra. Gil dient que coneix l’Estatut d’Autonomia i la
Constitució Espanyola i per això li demana la documentació en castellà, per respecte a ell i al
50 % de persones que viuen a Llucmajor i no entenen el català.
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Lucía Escribano.
Seguidament, una vegada acabades les intervencions, se sotmet a votació el contingut de la
primera proposta, relativa a una declaració d’impacte ambiental, i per unanimitat s’aprova en
els mateixos termes que s’ha transcrit.
PROPOSTA DE DECLARACIÓ DEL MUNICIPI OPOSAT A LES PROSPECCIONS
La Sra. Gil exposa la proposta relativa a la declaració del municipi oposat a les prospeccions
d’hidrocarburs a les Illes Balears, que literalment diu el següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Marea Blava Mallorca (MBM) és una plataforma constituïda per diverses entitats empresarials,
mediambientalistes i socials de Mallorca, unides per la preocupació i la lluita contra els projectes de
prospeccions d’hidrocarburs que amenacen el medi ambient i les principals indústries de l'economia
balear, com el turisme i la pesca.
També hem conegut últimament la implicació per part d'institucions de Balears, com el Govern i el
Consell de Mallorca, integrant-se en l'Aliança Mar Blava, que persegueix els mateixos objectius.
Marea Blava Mallorca manifesta la seva preocupació davant la quantitat de projectes d'exploració i
explotació d'hidrocarburs en les aigües profundes que ens envolten i que posen en risc el fràgil
equilibri ecològic de la zona i els sectors econòmics que vertebren el territori de les Illes Balears com el
turisme, la pesca o l'agricultura. Aquesta preocupació es veu agreujada per dos motius fonamentals:
l'exemple de les conseqüències d'accidents en plataformes d'extracció en aigües profundes com el de
la plataforma Deepwater Horizon en el Golf de Mèxic al 2010, els efectes del qual perduraran durant
dècades, i, el segon, la falta de responsabilitat civil i econòmica que exigeix la legislació actual, com
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s'ha demostrat en el cas del Prestige, que ha deixat, això sí, greus conseqüències en el medi ambient i
en l'economia, especialment en el sector pesquer i en el turístic.
En aquests moments la dependència energètica dels combustibles fòssils importats que sofreix l'Estat
espanyol llastra la seva balança econòmica. En línia amb les recomanacions europees i internacionals,
la forma de solucionar aquest problema no passa per augmentar la producció d'un recurs contaminant
i escàs com el petroli, sinó per invertir en el major bé energètic d'Espanya: l'eficiència, l'estalvi
energètic i les energies renovables. Les previsions sobre el volum del petroli existent en el Mediterrani
resoldrien aquesta dependència energètica en un percentatge tan insignificant que no justifiquen en
absolut l'enorme risc que per a l'ecosistema i l'economia suposarien les prospeccions.
Com a Plataforma, instem a les autoritats locals, a defensar la conservació del nostre patrimoni natural
i el dret constitucional de la ciutadania i de tots els sectors públics i privats a viure i desenvolupar les
seves activitats econòmiques en un medi ambient sa que els garanteixi la sostenibilitat, amenaçada
actualment per aquests projectes de prospecció d'hidrocarburs en les aigües del Mediterrani
Occidental.
Actualment la denegació d'un projecte no significa la protecció del territori afectat, per la qual cosa
seguidament es pot iniciar una altra petició de projecte de prospecció. Pensem que mentre no hi hagi
un marc estable de protecció del medi ambient marí podem estar defensant-nos d'aquests projectes
fins a l'eternitat. Per això és necessària una llei que declari el Mediterrani espanyol com a zona lliure de
prospeccions i extracció d'hidrocarburs.
Per tot això proposem el següent:
1. Declarar Llucmajor municipi oposat a les prospeccions d'hidrocarburs a les Illes Balears, defensant
un canvi de model energètic més sostenible.
2. Donar suport a totes les iniciatives dirigides a aturar les prospeccions promogudes des d'entitats,
plataformes i ciutadania preocupada per la sostenibilitat del nostre medi natural, econòmic i social.
3. Instar el Govern de l’Estat espanyol a promoure una llei per a la declaració del Mediterrani espanyol
com a zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs. Per això,
4. Signar el Document de Compromís per aconseguir una llei per a la declaració del Mediterrani
espanyol com a zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs (document adjunt a aquesta moció).

Tot seguit se sotmet a votació el contingut de la segona proposta, relativa a declaració del
municipi oposat a les prospeccions, i per unanimitat s’aprova en els mateixos termes que s’ha
transcrit.
DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES CONCEDIDES
A continuació es dóna compte de les llicències concedides per obres a particulars i de les
comunicacions prèvies presentades per a obres menors, i els membres de la corporació es
donen per assabentats.
DONAR COMPTE DEL SOBRESEÏMENT D’EXPEDIENTS D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA
Seguidament es dóna compte del sobreseïment d’expedients d’infracció urbanística i els
membres de la corporació es donen per assabentats.
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DONAR COMPTE DE LA INCOACIÓ D’EXPEDIENTS D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA
Tot seguit es dóna compte de la incoació d’expedients d’infracció urbanística i els membres
de la corporació es donen per assabentats.
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE LES ORDRES DE REPOSICIÓ DE LA
REALITAT FÍSICA ALTERADA
Seguidament es dóna compte de les resolucions de les ordres de reposició de la realitat física
alterada i els membres de la corporació es donen per assabentats.
El Sr. Joan Jaume (PP) fa una puntualització dient que fins no fa gaire aquests punts de
donar compte es duen a aprovar per plenari, i demana si hi ha hagut canvis. El secretari diu
que ell no ha donat cap ordre per fer cap tipus de canvi, que el tema de demolicions des d’un
punt de vista jurídic no està clar si és competència del ple o del batle i que es pot mirar amb
detall. El batle diu que es miri la normativa i si tots estan d’acord a la pròxima comissió
informativa es decidirà com es farà.
EXPROPIACIÓ DE TERRENYS PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
Seguidament es veu l’expedient relatiu a l’expropiació de terrenys per executar el projecte de
línia de MT, CT, dipòsit i canonada de subministrament d’aigua potable a les urbanitzacions
de s’Estanyol, Son Reinés i Son Bieló i l’informe proposta que diu el següent:
En relació amb l’inici de l’expedient d’expropiació forçosa, a l’efecte d’obtenir els terrenys necessaris
per a la realització del projecte de la línia de MT, CT, dipòsit i canonada de proveïment per a les
urbanitzacions de s’Estanyol, Son Reinés i Son Bieló, al polígon 26, parcel·la 3 // polígon 27, parcel·la
2, TM Llucmajor, s’emet l’informe següent:
PRIMER. El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2016, va acordar,
entre altres extrems:
- Estimar necessària la realització de l’obra de projecte de línia MT, CT, dipòsit i canonada de
proveïment per a les urbanitzacions de s’Estanyol, Son Reinés i Son Bieló, al polígon 26, parcel·la 3 //
polígon 27, parcel·la 2, d’acord amb el projecte tècnic elaborat, considerant implícita la declaració
d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació de les finques a l’efecte de la seva expropiació.
- Aprovar inicialment la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns a ocupar
necessàriament per a l’execució de l’obra, que pertanyen a un únic propietari.
- Declarar la necessitat d’ocupar els terrenys, segons les superfícies afectades, tant per
expropiació, pas, aqüeducte i temporal, estrictament indispensables per al fi de l’expropiació.
SEGON. Sotmès a informació pública el projecte d’obra, la relació de propietari únic de la finca
afectada per l’expropiació, pel termini de 20 dies, mitjançant un anunci en el BOIB de dia 2 de febrer
de 2016, en el diari Última Hora de 04.02.2016, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web d’aquest
Ajuntament, amb notificació personal als interessats i concedit tràmit d’audiència.
TERCER. La senyora CCT ha presentat al·legacions, el 25.02.2016, RGE núm. 1843, en nom i
representació del senyor JFR, entre les quals i als efectes que interessen en aquest procediment cal
destacar:
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-

Que hi ha sentència de l’Audiència Provincial de Palma de Mallorca en la qual s’obliga a
retornar la finca de Garonda al senyor JFR.

-

Que la quantitat que s’ofereix és per servitud i ocupació temporal d’obra, però no pel dany
a la finca ni el perjudici causat, i que per tant presentarà peritatge de part amb valoració de la
servitud, ocupació temporal d’obra i preu just per a l’expropiació de terrenys, i que s’oposa a la
valoració de 41.499,45.

-

Que al seu dia s’aconsegueix la quantitat que s’atorga finalment per a la servitud,
l’ocupació temporal i el preu just de l’expropiació en el compte de consignacions i dipòsits.
Vist l’informe emès sobre el tema pels Serveis Tècnics Municipals que a continuació es transcriu:
“Vist el document d’al·legacions amb RE 1843 de 25 de febrer de 2016, presentat per la senyora CCT,
en representació del senyor JFR, a la resolució de 28 de gener de 2016, el tècnic que subscriu informa:
Respecte al punt:
3.C. La quantitat de 41.499,45 euros establerta en la dita resolució sembla que engloba el pas
de traçat elèctric com el d’aqüeducte i ocupació temporal de l’obra. Aquesta part entén que no estan
desglossades les quantitats ofertes i per tant no queda clara la quantitat que s’ofereix per cada
concepte.
La quantitat resultant ve desglossada en l’annex 05.03 EXPROPIACIONS (SERVITUDS I TERRENYS) del
projecte sotmès a informació pública. (S’adjunta quadre desglossat).
3.D. Per altra banda entenem que la quantitat que s’ofereix és per servitud i ocupació
temporal d’obra, però no pel dany a la finca ni el perjudici causat, per tant aquesta representació
presentarà peritatge de part amb valoració de la servitud, l’ocupació temporal d’obra i el preu just per
a expropiació de terrenys.
En el pressupost del projecte es preveuen les reposicions de tots els elements que s’han de desmuntar
per poder realitzar les instal·lacions objecte del projecte.
A títol d’exemple s’adjunta un plànol amb les zones d’afecció A12 i A13 (demolició i reposició de murs
de maçoneria), amb el corresponent apartat de reposicions del pressupost.”
Vist l’annex del projecte, d’expropiacions i servituds, en el qual s’indiquen les parcel·les
afectades i el tipus d’afecció: expropiació, zona de servitud d’aqüeducte, zones de servitud de pas i
zona d’ocupació temporal d’obres, en el qual es detalla la valoració estimada respecte de la superfície
afectada per l’expropiació, la servitud d’aqüeducte, el pas, el pas línia MT i l’ocupació temporal per
obra de 41.499,45 €.
I atès que s’han complert tots els requisits legals quant a la tramitació de l’expedient amb
informació pública, audiència i notificació personal als interessats en els tràmits de la qual s’informava
de la possibilitat de consultar l’expedient a les dependències municipals i a l’efectiva personació de la
representació del senyor JFR en aquestes dependències, que va tenir accés al projecte esmentat i al
seu annex d’expropiacions.
Segons el parer de la informant, escau desestimar les al·legacions presentades.
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QUART. No ha comparegut en l’expedient el senyor LARTR, que consta com a titular de les
parcel·les esmentades quant a la totalitat del ple domini amb caràcter privatiu, en el Registre de la
Propietat, si bé figuren com a càrregues de la dita finca l’anotació de PROHIBICIÓ D’ALIENAR i
l’anotació d’EMBARGAMENT.
En conseqüència, s’ha de tenir en compte el que disposa l’article 5 de la Llei d’expropiació
forçosa:
“Article 5
1. S’entendran les diligències amb el Ministeri Fiscal quan, efectuada la publicació a què es
refereix l’article 18, no compareguin en l’expedient els propietaris o titulars, o estiguin incapacitats i
sense tutor o persona que els representi, o la propietat sigui litigiosa.”
Ens trobam, per tant, que el titular registral, amb independència de la resolució judicial que
s’adopti al seu moment, no ha comparegut, i que es tracta d’una propietat litigiosa.
En conseqüència, atesa la situació concreta dels terrenys a expropiar, i atès que, de conformitat
amb el que estableix l’article 20 de la Llei d’expropiació forçosa, s’han de designar nominalment els
interessats amb qui s’hagin d’entendre els successius tràmits, es considera que les actuacions s’han
d’entendre amb el Ministeri Fiscal.
Atesa la complexitat de la situació, es consideraria procedent sol·licitar al Ministeri Fiscal el
dipòsit del preu ofert per aquest Ajuntament, a l’efecte de l’ocupació de l’obra, sense perjudici que les
actuacions tendents a la fixació de preu continuïn tot esperant la corresponent resolució judicial,
principalment tenint en compte la prohibició d’alienar i disposar que recaigui sobre la finca.
Tot això tenint en compte a més que l’única part compareixent i, segons al·lega, actual titular
dels terrenys, encara que no figuri tal situació en el Registre de la Propietat, no discuteix l’expropiació
considerada en si mateixa, sinó únicament i exclusivament la valoració de la servitud, l’ocupació
temporal i el preu únic de l’expropiació, i les al·legacions es redueixen a una qüestió merament
econòmica.
CINQUÈ. Segons l’article 122.1.h) de la Llei 2/2014 LOUS, l’expropiació forçosa per raó
d’urbanisme escaurà, entre altres, en el supòsit d’aprovació de projectes d’obres públiques ordinàries,
respecte dels terrenys que siguin necessaris per a la seva execució.
Vist el que disposa l’article esmentat, punts 2 i 3:
“2. La delimitació de la unitat d’actuació, o de les zones o àrees en els supòsits prevists en les lletres
b), d) i e) de l’apartat 1 anterior, així com la llista de persones titulars i la descripció concreta i
individualitzada dels béns i els drets objecte d’expropiació en la resta de supòsits enumerats en
l’apartat 1, determinen que s’hagi de declarar la necessitat d’ocupació i que s’hagin d’incoar els
corresponents expedients expropiatoris.
3. L’aprovació d’un pla urbanístic o la declaració de l’existència d’algun dels supòsits de l’apartat 1
anterior determinarà la declaració de la utilitat pública.”
Vist el que disposa l’article 126 de la Llei del sòl balear 2/2014 LOUS en relació amb l’article 360
del seu reglament de desenvolupament, i en concret el seu punt 2, segons el qual la relació de béns i
de drets ha de ser concreta i individualitzada, amb descripció de tots els aspectes materials i jurídics
dels béns i dels drets que siguin de necessària expropiació.
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Vist el que disposen els articles 122 a 128 de la Llei 2/2014 LOUS, 354 a 361 del seu reglament
de desenvolupament i la Llei d’expropiació forçosa.
Vist el que disposen els articles 20 i 21 de la Llei d’expropiació forçosa.

L’assumpte es va veure a la comissió informativa de dia 22 de març i una vegada vist el
dictamen i atès que no hi ha intervencions se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per
unanimitat s’adopta l’acord següent:
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per la representació del senyor JFR,
d’acord amb l’informe tècnic emès sobre el tema i a l’argumentació continguda en aquest
informe.
SEGON. Estimar necessària la realització de l’obra de projecte de línia de MT, CT,
dipòsit i canonada de proveïment per a les urbanitzacions de s’Estanyol, Son Reinés i Son
Bieló, al polígon 26, parcel·la 3 // polígon 27, parcel·la 2, d’acord amb el projecte tècnic
elaborat, considerant implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació de les
finques a l’efecte de la seva expropiació (art. 122.2 i 3 LOUS).
TERCER. Aprovar definitivament la relació concreta, individualitzada i valorada dels
béns a ocupar necessàriament per a l’execució de l’obra, que pertanyen a un únic propietari,
segons inscripció registral, que es detalla a continuació, si bé les actuacions s’entendran amb
el Ministeri Fiscal:
-Nom del propietari:
- Finca registral núm. 15263 del Registre de la Propietat núm. 4 de Palma de Mallorca. Aquesta
finca comprèn la parcel·la 2 del polígon 27 i la parcel·la 3 del polígon 26 de Llucmajor.
- Referència
cadastral:
07031A026000030000ET,
07031A027000020000EA.
IDUFIR:
07018000336534.
- CÀRREGUES:
Censos que s’indiquen en la inscripció 1a
Anotació lletra A de PROHIBICIÓ d’ALIENAR de data tretze de setembre de dos mil onze, causada
per interlocutòria ferma de data vint-i-cinc de juliol de dos mil onze, dictada a Palma pel senyor
magistrat jutge del Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Palma de Mallorca, diligències prèvies
Procediment Abreujat número 2069/2011, per suposat delicte i/o faltes d’estafa, el procediment
judicial del qual se segueix contra el senyor LARTR i contra la senyora CRC.
Anotació d’EMBARGAMENT sobre aquesta finca propietat del senyor LARTR, a favor de
l’AJUNTAMENT DE POLLENÇA –la recaptació del qual per delegació correspon a l’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS-, en reclamació de les quantitats següents: QUINZE MIL
CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per principal; TRES MIL
CENT DESSET EUROS AMB NOU CÈNTIMS per recàrrec període executiu; SET-CENTS SETANTACINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per a interessos, i MIL EUROS per costes aproximades.
Això fa un import total del dèbit que s’eleva a VINT MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS
AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS. Aquesta anotació d’embargament ha estat causada en virtut de
l’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONSTRENYIMENT seguit per la Unitat de Recaptació de Zona

11

Mallorca de l’Agència Tributària de les Illes Balears, sota el número 12/075608-1, que va motivar
l’anotació lletra “B” de data dotze de febrer de l’any dos mil tretze, segons consta per nota al
marge de l’anotació. En aquesta darrera data es va expedir una CERTIFICACIÓ DE CÀRREGUES a
l’efecte d’’execució.
Anotació d’EMBARGAMENT sobre aquesta finca propietat del senyor LARTR, a favor de
l’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR – la recaptació del qual correspon a l’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE
LES ILLES BALEARS-, en reclamació de les quantitats següents: SEIXANTA MIL CINC-CENTS VINTI-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per principal; DOTZE MIL CENT CINC EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS per recàrrec període executiu; TRES MIL DEU EUROS AMB SETANTAVUIT CÈNTIMS per a interessos, i MIL EUROS per costes aproximades, que fa un TOTAL import
del dèbit que s’eleva a SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS. Aquesta anotació d’embargament ha estat causada en virtut d’EXPEDIENT
ADMINISTRATIU DE CONSTRENYIMENT seguit per la Unitat de Recaptació de Zona Mallorca de
l’Agència Tributària de las Illes Balears, sota el número 12/075608-1, que va motivar l’anotació
lletra “C” de data dotze de febrer de l’any dos mil tretze. Segons consta per la nota al marge de
l’anotació, en aquesta darrera data es va expedir CERTIFICACIÓ DE CÀRREGUES a l’efecte
d’execució.
Afecta/es a nota/es del pagament de l’impost
Documents relatius a la finca presentats i pendents de despatx, vigent l’assentament de
presentació, al tancament del llibre Diari del dia anterior a la data d’expedició d’aquesta nota:
Número 688 del Diari 65 de data 23/12/2015, ANOTACIÓ DE PROHIBICIÓ DE DISPOSAR de
l’AUDIÈNCIA PROVINCIAL SECCIÓ NÚM. 1 PALMA DE MALLORCA.
Presentat per TELEFAX, a les catorze hores trenta-vuit minuts, testimoni en relació amb el
manament expedit per l’AUDIÈNCIA PROVINCIAL SECCIÓ NÚM. 1 PALMA DE MALLORCA, de data
vint-i-tres de desembre de l’any dos mil quinze, pel rotlle PROCEDIMENT ABREUJAT
0000047/2.014 procediment origen DILIGÈNCIES PRÈVIES PROC. ABREUJAT 0001900/2011 òrgan
procedència JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM. 6 DE PALMA DE MALLORCA, seguits per JFR I AMBB
davant LART i altres, s’ordena prendre ANOTACIÓ PREVENTIVA DE PROHIBICIÓ D’ALIENAR sobre
les finques registrals números 9608 i 15263, del terme municipal de Llucmajor.
- VALORACIÓ: 41.499,45 €

QUART.- Declarar definitivament la necessitat d’ocupar els metres quadrats que a
continuació es detallen, segons les superfícies afectades, tant per expropiació, pas,
aqüeducte i temporal, segons el detall del quadre següent, que és estrictament indispensable
per a la finalitat de l’expropiació, i el desglossament detallat del qual es preveu en l’ANNEX
05.03 EXPROPIACIONS (SERVITUDS I TERRENYS) del projecte de referència, tal com s’indica
en l’informe tècnic.
Finca MUNICIPI

DADES CADASTRALS

SUPERFÍCIES AFECTADES (m2)

REF.CAT
1

Llucmajor

POLIG. PARC.SUP.
EXPROP PAS
(m2)
.
07031A0270000 27
2
162.055 77,37 91,51
20000EA
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AQÜED TEMPORA
UCTE L
0,00
0,00

PROPIETARI
SEGONS
CADASTRE

2

Llucmajor

07031A0260000 26
30000ET

3

3.851.2980,00

5233,4025414,919090,14
0

CINQUÈ.- Considerar que amb les actuacions queda demostrada la necessitat
d’ocupació dels béns i els drets a què es refereix aquest expedient, i per tant acordar la
necessitat d’ocupació d’aquests, considerant que aquest acord inicia el procediment
expropiatori, entenent-se totes les actuacions posteriors referides a aquesta data.
SISÈ.- Instar els possibles interessats a la proposició de preu en què s’estimin o valorin
els terrenys de la finca que hagin de ser objecte d’expropiació forçosa, en el termini de
quinze dies, comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat i notificat aquest acord, sense
perjudici de la consignació de l’import que escaigui, atesa la situació concreta de l’immoble i
del pronunciament sobre el tema del Ministeri Fiscal.
SETÈ.- Publicar aquest acord de necessitat d’ocupació pel termini de 20 dies en el
BOIB, el tauler d’anuncis, un diari de major difusió de la província i a la pàgina web, amb
notificació personal als interessats.
VUITÈ.- Traslladar les actuacions al Ministeri Fiscal, amb qui s’entendran les actuacions
posteriors, en tractar-se d’una propietat litigiosa i no haver comparegut el titular registral. Se
sol·licita a la Fiscalia la possibilitat de consignació del preu ofert per aquest Ajuntament o el
que resulti de la proposició de preu que efectuï l’interessat, en el supòsit que els Serveis
Tècnics Municipals informin favorablement, atesa la prohibició de disposar i alienar que recau
sobre aquesta finca.”
NOMENAMENT DE VICEPRESIDENTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Tot seguit es veu la proposta del batle relativa a la designació del càrrec de vicepresidenta
del Consell Escolar Municipal, on diu que a la sessió de constitució del Consell Escolar
Municipal, celebrada el passat dia 25 de febrer, es va proposar la designació de la regidora
d’Educació per al càrrec de vicepresidenta del consell esmentat.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa de Serveis als Ciutadans i Participació
Ciutadana de 22 de març, i una vegada vist el dictamen, i atès que no hi ha intervencions, se
sotmet a votació el fons de l’assumpte i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Únic. Designar la regidora d’Educació, Sra. Maria Barceló Calviño, per al càrrec de
vicepresidenta del Consell Escolar Municipal.
PROPOSTA PER FONAMENTAR L’OCUPACIÓ I CONTRA LA REFORMA LABORAL
A continuació es veu la proposta de resolució del Grup Municipal de Sí Se Pot Llucmajor, per
al foment de l’ocupació i contra la reforma laboral i que diu el següent.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern de l'Estat va aprovar el Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la
reforma del mercat laboral. Aquesta reforma introdueix mesures de flexibilitat que deixen els
treballadors en una situació més desprotegida i consenten a l'empresari la modificació unilateralment
de la jornada, els horari, els salaris i el sistema de rendiment, entre altres condicions de treball.
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També permeten sense autorització administrativa suspendre o reduir temporalment la jornada de
treball.
A més, amb aquesta reforma laboral es redueix la indemnització de 45 dies per any amb un límit de 42
mensualitats en l'acomiadament improcedent a 33 dies amb un límit de 24 mensualitats en tots els
contractes indefinits, encara que el text de la reforma aposta decididament per un acomiadament únic
de 20 dies.
Així mateix, modifica les causes de l'acomiadament per evitar el judicial i elimina l'autorització
administrativa en els acomiadaments col·lectius, cosa que afectarà greument les possibilitats
d'aconseguir acord amb indemnitzacions superiors als 20 dies per any. Aquesta reforma també afecta
la negociació col·lectiva perquè condueix els treballadors a la negociació individual de les seves
condicions de treball.
D'altra banda, es creen les condicions per condemnar definitivament els joves a l'atur a l'infratreball
mitjançant infrajobs per la via de la contractació a temps parcial, i d'un nou contracte d'aprenentatge
desvinculat realment de la formació.
En definitiva, la reforma laboral aprovada pel Govern de l'Estat no va afavorir la creació de nous llocs
de treball i va representar un cop brutal a les conquestes socials i laborals que s'han aconseguit amb
molt d'esforç al llarg dels anys.
Per tot l’exposat anteriorment, se sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de la següent PROPOSTA
DE RESOLUCIÓ:
Primer. Que l'Ajuntament insti el Govern de l'Estat a retirar la reforma laboral i elaborar una
nova reforma que compti amb el consens dels agents socials i la participació del conjunt de les forces
polítiques.
Segon. L'Ajuntament ha de traslladar els acords a la Presidència del Govern de l'Estat, a la
ministra de Treball, als grups parlamentaris del Congrés, al Parlament de les Illes Balears i als
representants sindicals.

El Sr. Joan C. Jaume (PP) comenta que a vagades es duen propostes que no tenen res a
veure amb les competències d’aquest plenari, i no creu que sigui el moment adequat d’instar
el Govern de l’Estat, ja que encara no s’ha constituït. El Grup Popular vol mantenir aquesta
proposta de reforma laboral que es va produir l’any 2012 presentada pel PP nacional, ja que
consideren que ha estat positiva i por coherència el seu vot serà negatiu.
El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) diu que el seu grup està a favor d’aquesta moció, tot i que
tampoc no creu que sigui el moment adequat per presentar-la, pel fet que encara no hi ha un
govern al qual dirigir-la. El Partit Socialista, tant aquí com a nivell estatal, sempre ha estat en
contra d’aquesta reforma laboral, però creu que de la proposta se n’hauria de revisar
l’exposició de motius, ja que hi ha una sèrie de contradiccions i errors. Malgrat això, anuncia
que el seu vot serà favorable.
El batle diu que el seu grup donarà suport a aquesta proposta, tot i que en aquests moments
no se sap ben bé a qui dirigir-la. El Grup Municipal de MÉS des del primer moment va estar
en contra d’aquesta reforma laboral i pensa que no és un problema laboral, sinó més aviat
econòmic.
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El Sr. Bernadí Vives (PI) explica que el seu grup està en contra de la reforma laboral però no
en tots els seus aspectes. Consideren que es va aprovar amb moltes presses a causa del
moment delicat econòmicament que es vivia, i sense aconseguir un consens adequat. Des del
PI pensen més en la protecció del petit empresari. Hi ha hagut una xifra elevada en aquests
anys d’autònoms amb un o dos empleats que han hagut de tancar, i anuncia l’abstenció del
seu grup pel fet que la reforma no els agrada como està plantejada. En tot cas creuen que
s’hauria de crear un debat amb tots els partits implicats per mirar quins aspectes s’han de
millorar.
El Sr. Guillem Roig (ASI) comenta que votarà a favor d’aquesta proposta perquè els
mileuristes com ell saben les calamitats que han hagut de passar i que aquesta reforma
laboral perjudica el treballador. Ara no hi ha un govern a qui es pugui instar la proposta, però
si s’ha d’instar que es faci al Parlament Balear i ells la faran arribar a qui correspongui.
El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) explica que el que demana aquesta proposta es derogar
aquesta llei i fer-ne una altra amb consens de tots els agents socials. En aquests moments no
hi ha un govern, però d’aquí a uns mesos sí que n’hi haurà un, per poder instar el que es
demana en aquesta proposta.
El Sr. Joan C. Jaume insisteix que el Partit Popular va haver de prendre una decisió que ningú
volia prendre en uns dels moments més delicats de la nostra democràcia, i els resultats a dia
d’avui hi són. Per coherència troben que la reforma és positiva i que també es pot millorar,
però això s’ha de debatre al Parlament Balear.
El Sr. Jaume J. Oliver comenta que el seu grup no està d’acord amb el que diu el Sr. Jaume
sobre el caire positiu de la reforma, ja que el període que va de l’aprovació de la Llei 3/2012
a l’actualitat ha estat el de més destrucció de llocs de treball.
El batle considera que aquesta reforma laboral s’ha fet a costa dels drets dels treballadors i
que a molts d’ells els costa arribar a final de mes, i demana al Sr. Martín on vol que s’enviï la
proposta si s’aprova, al govern que hi ha ara en funcions, o esperar al pròxim govern.
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Francisca Almagro.
El Sr. Bernadí Vives explica que la proposta ha de ser un poc més extensa i no només tractar
de la indemnització i dels dies en cas d’acomiadament, sinó també d’uns altres temes com
són els petits empresaris i els autònoms, l’estabilitat laboral, la formació de treballadors etc.
No estaria malament fixar-nos en els països europeus on la taxa d’ocupació és més elevada i
agafar algunes idees i la línia a seguir.
En aquests moments es reincorpora la Sra. Francisca Almagro.
El Sr. Juan Ramón Martín contesta al Sr. Jaume dient que no comparteix la positivitat
d’aquesta reforma. Per altra banda, es queixa que les seves propostes sempre pareixen mal
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presentades i contesta al batle que la proposta pot esperar a ser tramesa quan hi hagi nou
govern constituït.
Seguidament, una vegada acabades les intervencions, se sotmet a votació el contingut de la
proposta, i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS, SSPLL i ASI, 8 vots en contra (PP) i 2
abstencions (PI) per majoria s’aprova la proposta de resolució en els mateixos termes que
s’ha transcrit.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes la Sra. Suñer demana si ha arribat l’informe de la
Conselleria d’Educació per poder pagar les beques dels llibres d’aquest curs, quan es
pagaran, i si no, quan se’n tindran notícies, ja que el curs està bastant avançat. Per altra
banda, comenta que ara que s’arreglen les voravies, va demanar al Sr. Vives si es podrien
reparar amb prioritat les del carrer de Sant Francesc, concretament entre el núm. 7 i el núm.
20, on hi ha dues senyores amb discapacitat i és un tema urgent.
La regidora d’Afers Socials, Sra. Gil, contesta que l’Ajuntament ha fet un gran esforç per
poder pagar les beques dels llibres, ja que trobaren les arques en estat “òptim”, com va dir el
PP. El fet que s’estigui dins un pla d’ajust ha estat un problema, i la Conselleria ha qüestionat
que estant dins aquest pla d’ajust s’estiguin donant unes ajudes en un àmbit que no és de
competència municipal. Per pagar les beques fa falta un informe de la Conselleria d’Economia
i Hisenda que encara no arribat, i espera que arribi al més prest possible per poder pagar-les.
El Sr. Vives contesta a la Sra. Suñer que aquestes senyores a les quals s’ha referit s’han
posat en contacte amb ell i està previst arreglar el seu tros de voravia. És cert que ha passat
temps des de l’octubre, però també ho és que la voravia està rompuda des de fa molts
d’anys, quan el PP governava i, precisament, es va arreglar la voravia del Claustre que està
ben davant de les cases d’aquestes senyores i no varen fer-hi res al respecte.
El Sr. Roig demana:
- El motiu pel qual s’han llevat una sèrie de contenidors per dipositar-hi roba.
- Com està l’assumpte referent a una documentació que va entregar a la comissió
d’octubre de 2015 referent a una problemàtica de dos veïns de s’Arenal al carrer
Cabrera núm. 18 per unes línies d’aparcament de dues cotxeries.
- En quin punt es troba la instància presentada ja fa temps per arreglar el carrer del
Sol, ja que es va arreglar el carrer de Sant Pere sense cap instància.
- Si es podria fer res amb els forats que deixen dels arbres arrabassats a s’Arenal, ja
que són un perill per a la ciutadania.
- Si es podria arreglar un clot molt gros que fa bastant de temps hi ha al carrer
principal dins la urbanització de Sa Torre.
- Si hi ha hagut cap novetat respecte a l’ambulatori.
- Sobre el tema del Trofeu Princesa Sofia de Vela que es fa a s’Arenal, diu que el
govern actual, quan era a l’oposició, es queixava que els cotxes aparcaven damunt
l’arena, i ara que governen han arribat més endins que mai.
- Demana si s’ha de contractar una persona per dur l’arxiu històric i quin procés es durà
a terme per a la dita contractació, i el mateix sobre una plaça d’educador de carrer. Li
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han demanat que, si pot ser, a les bases no s’apliqui el requisit del català que
s’aprovarà demà al Parlament.
El batle, sobre el darrer tema, contesta que, encara que no s’hagués aprovat, posarien el
requisit del català perquè tenen potestat per fer-ho, i si està aprovat, ho farien amb més
motiu encara.
El Sr. Serra diu que s’han llevat els contenidors de recollida de roba perquè l’Ajuntament té
tres convenis i un d’ells havia finalitzat el 2012 o abans, i que el 2014 es va requerir la
retirada dels contenidors i no en varen fer cas. Ell es va posar en contacte amb l’entitat fa
uns mesos perquè complissin els requisits que s’havien establert a l’anterior legislatura, i la
retirada dels contenidors ha estat tan ràpida que ens han deixat unes setmanes sense, però
està previst tancar el nou conveni per reposar aquests contenidors retirats que afecten
sobretot les zones d’urbanitzacions. La situació dels cotxes dins la platja en el trofeu de vela
és un tema que els preocupava abans i els preocupa ara, i tenen clar que els cotxes dins la
platja no hi haurien d’esser, però hi ha un conveni o acord entre Costes i el Club Nàutic que
així ho permet. De totes maneres es pot obrir un debat amb el ciutadans sobre aquest tema,
ja que al govern municipal li interessa.
El Sr. Vives contesta, sobre el tema dels clots on hi havia els arbres, que hi ha zones on
sorgeixen petits conflictes, ja que hi ha veïnats que no volen els arbres. La majoria de clots
estan tapats, i demana que si en saps qualcun en concret ho digui. Està previst tapar tots els
de la plaça Major, i s’intentarà arreglar el clot del carrer del Regne de Mallorques, que
desconeixia.
La Sra. Adelina Gutiérrez, en relació amb el tema de l’arxiu històric, diu que el deteriorament
és tan elevat que no basta una persona. Els serveis tècnics han fet un estudi i la ubicació
serà el Claustre. S’està fent un plec de condicions per treure un negociat o concurs perquè
haurà de ser una empresa la que es faci càrrec de la situació. Està previst enviar un informe
al Consell perquè hi col·labori, ja que la inversió és importat. També es té en compte l’opció
que vénguin voluntaris capacitats per col·laborar, i tot plegat serà públic.
La Sra. Gil diu que el tema d’educador de carrer sortirà a concurs, i s’està fent feina amb el
plec de condicions.
El Sr. Estarellas recalca, sobre el tema del trofeu de vela, que durant dos dies tres regidors
varen anar a parlar amb el Club Nàutic i els varen dir que una de les prohibicions era aparcar
a la platja. Des del Club hi estaven d’acord i varen demanar que se cercàs un altre
aparcament, cosa que l’Ajuntament va fer. Després posaren una sèrie de traves per xerrar
amb els regidors, i considera que tot plegat no és la manera de col·laborar amb l’Ajuntament.
La platja no és de l’Ajuntament, però l’any que ve es farà el que faci falta per impedir que els
cotxes puguin aparcar damunt la voravia.
El batle diu, en relació amb el tema del carrer del Sol, que fa una setmana que s’ha passat la
instància a la Policia Local i espera que facin un informe per veure si és possible arreglar-ho.
A partir d’ara i mentre hi hagi aquest grup de govern, el català serà un tema que estarà
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implícit a totes les proves. Amb el tema de l’ambulatori encara no hi ha notícies exactes. S’hi
fa feina però és un tema molt complicat.
El Sr. Martín diu que li agradaria saber quines actuacions ha duit a terme l’Ajuntament en el
tema dels refugiats i si hi ha cap iniciativa, ja que altres ajuntaments ho han fet. També
demana en quin punt es troba a dia d’avui l’auditoria interna que s’està fent i si tenen previst
informar la ciutadania i quan.
El batle diu, sobre el tema dels refugiats, que han rebut unes iniciatives del Consell demanant
col·laboració i se n’ha parlat amb l’equip de govern, i si tot va bé a finals d’abril es vol fer una
setmana solidària a la qual convidaran totes les associacions del municipi que hi vulguin
participar.
Respecte a la participació d’altres municipis en altres iniciatives privades, de moment ningú
no ha ofert cap iniciativa privada a l’Ajuntament, però si és el cas, tindran el suport de
l’actual govern. També s’està mirant un tema per enviar voluntaris qualificats a l’illa de Quios,
i l’Ajuntament, juntament amb el Consell, els ajudarà en tot el possible.
El Sr. Oliver, sobre el tema de l’auditoria, comenta que encara s’està fent i que està molt
avançada. Quan estigui acabada se’n donarà compte al plenari i a tota la ciutadania.
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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