ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 9/2018
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 30 de maig de 2018
Horari: de les 19 a les 20.10 hores.
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Gregorio Estarellas Mas, batle president
 Jaume J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés, Bartomeu Tugores Vicens i Francisca
Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel, Maria Barceló Calviño i Lluís Segura
Seguí, per MÉS per Mallorca–APIB
 Bernadí Vives Cardona, 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.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors,
realitzades els dies 25 d’abril (ordinària) i 14 de maig (extraordinària). El Sr. Guillem Roig
(ASI) explica que en l’acta ordinària de 25 d’abril, dins el punt de precs i preguntes,
concretament a la pàgina 17, hi ha un error, allà on diu «posar en pràctica a l’oficina de
Turisme de s’Arenal», hauria de dir «posar en pràctica a l’oficina de Turisme de Llucmajor».
Seguidament se sotmeten a votació les actes i s’aproven per unanimitat.
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 11/2018
Tot seguit es veu l’expedient de la modificació pressupostària núm. 11/2018, en la modalitat
de suplement de crèdit i la proposta.
Vista la transacció aprovada en data 29 de setembre de 2016 dictada pel Jutjat de Primera
Instància núm. 17 de Palma, en la qual es posava de manifest que l’Ajuntament de
Llucmajor havia d’abonar unes quantitats a l’empresa Gesport Balear, entre d’altres l’import
que resta pendent d’amortització de les obres d’adequació executades i els subministraments
realitzats.
Vist que l’import actualitzat del valor net comptable ascendeix a 93.056,38 €, a data
15/12/2017, que és la data final que l’esmentada transacció permetia el pagament.
Vist així mateix que no existeix a data d’avui crèdit adequat i suficient per fer front al
pagament dels 93.056,38 €.
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En el capítol 5 de despeses del pressupost existeix el Fons de Contingència, introduït per
l’article 31 de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que
estableix que es tracta d’un dotació per fer front a necessitats de caràcter no discrecional i
no previstes en el pressupost inicialment aprovat.
L’assumpte es va tractar en la comissió informativa d’Hisenda de dia 23 de maig, i atès que
no hi ha intervencions i de conformitat amb l’exposició anterior se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i amb 19 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i PP) i 2 abstencions (SSPLL i
ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:
Únic. Aprovar la modificació pressupostària núm. 11/2018 de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2018, en la modalitat de suplement de crèdit a les següents
partides i imports:
DISMINUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
050000-929-500

DESCRIPCIÓ
FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA

IMPORT
93.056,38 €.

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
09000-340-2270101

DESCRIPCIÓ
IMPORT
CONTRATO PISICINAS LLUCMJAOR ARENAL
93.056,38 €.

APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES DE L’AJUNTAMENT
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 2017, i atès que es tracta d’una relació de factures que han estat conformades pels
tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita, com també que els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i els
preus acordats, i que totes elles són necessàries i indispensables per al normal
desenvolupament dels distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per
aquest Ajuntament.
Vistes les indicacions dels serveis d’Intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost del
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2018, 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.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 23 de maig, i una
vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions i vista la incoació de l’expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits i vist l’informe 111/2018 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 i PI) i 10 abstencions (PP, SSPLL i ASI), per majoria
s’adopta l’acord següent:
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Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient de
Reconeixement Extrajudicial de crèdits 5/2018, per a l’aprovació de la relació de factures
objecte del present, 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 5/2018 de Reconeixement extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses, condicionat a l’efectiva entrada en vigor de la modificació, d’acord
amb la següent relació d’obligacions, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries
del pressupost municipal vigent.
FACTURES AJUNTAMENT:
DATA
FACTURA

TERCER

DESCRIPCIÓ

IMPORT TOTAL

PARTIDA PRES.

28/03/2018

TRAMUNTANA BON SERVEI S.L

MINI TREN PER DINAMITZAR EL COMERC – MERCADET DE NADAL

28/02/2018

S.G.F.

RECEPTES FUNCIONARIS – FACTURA 1 MAIG 2017

16/11/2017

GRUES I RECANVIS ILLES BALEARS S.L

REPARACIÓ VEH. 2222_BDD - BRIGADA

1.774,42 €

030000-150-2140000

28/02/2018

AUTOS VICENS S.A

ANA I TORNADA BUS EXCURSIONS – ESCOLETES I COLLEGIS ( 23/03/16 –
02/05/17 – 16/02/2018 )

1.127,60 €

080000-3212-2269900

01/02/2018

UNION TEMPORAL DE EMPRESAS UTE
CCCXVIII

SERVEI TELEFÒNIC (18/12/17 – 17/01/18)

87,12 €

04/05/2017

SERVEI TELEFÒNIC (01/04/17 – 01/05/17)

630,41 €

27/07/2017

SERVEI TELEFÒNIC (21/06/17 – 20/07/17)

349,50 €

SERVEI TELEFÒNIC (21/05/17 – 20/06/17)

344,78 €

05/07/2017

SERVEI TELEFÒNIC (01/06/17 – 01/07/17)

661,87 €

28/08/2017

SERVEI TELEFÒNIC (21/07/17 – 20/08/17)

342,57 €

16/03/2018

4 ACTES VIA PUBLICA – LLUCMAJOR ( 05/08/16 – 06/08/16 – 14/08/16)

278,40 €

060000-338-2269901

16/03/2018

5 ACTES VIA PUBLICA – S’ARENAL (01/07/16 – 02/07/16 – 10/07/16)

348,00 €

060000-338-2269901

16/03/2018

3 ACTES VIA PUBLICA – S’ESTANYOL (22/07/16 – 24/07/16)

208,80 €

060000-338-2269901

16/03/2018

ACTE VIA PUBLICA – TOLLERIC 15/07/16

69,60 €

060000-338-2269901

16/03/2018

ACTE VIA PUBLICA – CALA PI, VALLGONERA 23/07/16

69,60 €

060000-338-2269901

16/03/2018

ACTES VIA PUBLICA – CALA BLAVA (10/8/16 – 14/08/16 – 19/08/16 – 21/08/16 –
27/08/16)

362,06 €

060000-338-2269901

16/03/2018

2 ACTES VIA PUBLICA – SA TORREMAYOR (28/08/16 – 29/08/16)

83,66 €

060000-338-2269901

23/03/2018

3 ACTES VIA PUBLICA – CALA BLAVA (18/08/17 – 20/08/17 – 26/08/17)

153,26 €

060000-338-2269901

23/03/2018

4 ACTES VIA PUBLICA – LES PALMERES MAYOR (19/08/17 – 20/08/17 – 21/08/17)

222,86 €

060000-338-2269901

4 ACTES VIA PUBLICA – SA TORRE MAYOR (25/08/17 – 26/08/17 – 27/08/17)

222,86 €

060000-338-2269901

23/03/2018

9 ACTES VIA PUBLICA – BADIA AZUL (08/08/17 – 09/08/17 – 10/08/17 – 11/08/17
– (12/08/17 – 13/08/17 – 14/08/17 – 15/08/17)

626,39 €

060000-338-2269901

23/03/2018

ACTE VIA PUBLICA – S’ARENAL – 30/7/17

14,06

060000-338-2269901

16/03/2018

ACTE VIA PUBLICA – S’ARENAL 15/7/16

14,06

060000-338-2269901

23/03/2018

5 ACTES VIA PUBLICA – PZ ESPANYA – 9/8/17 – 10/8/17 – 13/8/17

348 €

060000-338-2269901

23/03/2018

10 ACTES VIA PUBLICA – S’ARENAL – 1/7/17 – 2/7/17 – 3/7/17 – 8/7/17 – 9/7/17

695,99 €

060000-338-2269901

23/03/2018

4 ACTES VIA PUBLICA – CALA PI – 29/7/17 – 22/7/17 – 23/7/17

222,86 €

060000-338-2269901

23/03/2018

3 ACTES VIA PUBLICA – TOLLERIC MAYOR - 17/7/17 – 15/7/17

153,26 €

060000-338-2269901

23/03/2018

3 ACTES VIA PUBLICA – MAIORIS MAYOR – 29/7/17 – 30/7/17

153,26 €

060000-338-2269901

23/03/2018

6 ACTES VIA PUBLICA – S’ESTANYOL – 22/7/17 – 23/7/17 – 29/7/17

417,60 €

060000-338-2269901

21/05/2017

UNA HABITACION HOTEL. TORNEO AJEDREZ 2017

36,00 €

110000-432-2269900

1.912,00 €

110000-432-2269900

19,80 €

110000-432-2269900

1,10 €

110000-432-2269900

29/06/2017

23/03/2018

15/05/2017
23/05/2017

VODAFONE ESPAÑA S.A.U

SOCIEDAD GRAL DE AUTORES DE ESPAÑA

OCIO INSULAR S.L

EVENTO AJED 14/05/17 AL 23/05/17
TASA TURISTICA- CLAROS AGUILAR, PATRICIA KOHLWEYER, BERND

968,00 €

120000-4312-2279900

256,65 €

050300-231-1600800

020000-912-2220000
020000-920-2220000
040000-132-2220000
020000-912-2220000
020000-920-2220000
040000-132-2220000
020000-912-2220000
020000-920-2220000
040000-132-2220000
020000-912-2220000
020000-920-2220000
040000-132-2220000
020000-912-2220000
020000-920-2220000
040000-132-2220000
020000-912-2220000
020000-920-2220000
040000-132-2220000

23/05/2017

TASA TURISTICA- 21/05/17 CLAROS AGUILAR, PATRICIA.

20/03/2018

RECEPTES FUNCIONARIS – FACTURA 1 – AGOST 2017

305,16 €

050300-231-1600800

28/02/2018

RECEPTES FUNCIONARIS – FACTURA 2 – AGOST 2017

246,84 €

050300-231-1600800

28/02/2018

RECEPTES FUNCIONARIS – FACTURA 1 – JUNY 2017

215,28 €

050300-231-1600800

28/02/2018

RECEPTES FUNCIONARIS – FACTURA 2 – JUNY 2017

261,90 €

050300-231-1600800

28/02/2018

RECEPTES FUNCIONARIS – FACTURA - JULIOL 2017

211,26 €

050300-231-1600800

28/02/2018

RECEPTES FUNCIONARIS – FACTURA 3 – AGOST 2017

98,50 €

050300-231-1600800

RECEPTES FUNCIONARIS – FACTURA – SEPTEMBRE 2017

40,53 €

050300-231-1600800

RECEPTES FUNCIONARIS – FACTURA 1 – OCTUBRE 2017

181,65 €

050300-231-1600800

28/02/2018

RECEPTES FUNCIONARIS – FACTURA 2 – OCTUBRE 2017

163,26 €

050300-231-1600800

28/02/2018

RECEPTES FUNCIONARIS – FACTURA 3 – OCTUBRE 2017

145,90 €

050300-231-1600800

28/02/2018

RECEPTES FUNCIONARIS – FACTURA 1 – NOVEMBRE 2017

358,00 €

050300-231-1600800

28/02/2018

RECEPTES FUNCIONARIS – FACTURA 2 – NOVEMBRE 2017

24,93 €

050300-231-1600800

28/02/2018

RECEPTES FUNCIONARIS – FACTURA 1 – DESEMBRE 2017

207,95 €

050300-231-1600800

28/02/2018

RECEPTES FUNCIONARIS – FACTURA 2 – DESEMBRE 2017

56,99 €

050300-231-1600800

1.473,57 €

090000-340-2219900

28/02/2018
20/03/2018

10/11/2017

S.G.F.

H202 SPORT BLOBAL S.L

JOC DE XARXES FUTBOL I PORTERIES D’ALUMINI
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20/09/2017

3.928,14 €

030000-150-2219900

05/09/2017

BARTOLOME JAUME NADAL S.A

MATERIAL DE NETEJA

28,82 €

030000-150-2219900

27/10/2017

REVISIÓ EXTINTOR 27/10/17 – SERVEIS SOCIALS

47,43 €

120000-231-2130000

31/10/2017

REVISIÓ EXTINTOR 31/10/17 – CLUB MAJORES BADIES

148,27 €

120000-337-2269900

27/10/2017

REVISIÓ EXTINTOR 27/10/17 – OFICINE DE TURISME

83,01 €

110000-432-2130000

27/09/2017

REVISIÓ EXTINTOR 27/09/17 – POLICIA LOCAL

116,85 €

040000-132-2130000

4/10/2017

REVISIÓ EXTINTOR - 14/10/17 – C.P S’ALGAR

256,40 €

080000-3212-2130000

30/10/2017

REVISIÓ EXTINTOR – 30/10/17 – BRIGADA

35,22 €

030000-150-2130000

31/10/2017

REVISIÓ EXTINTOR – 31/10/17- POLICIA

50,99 €

040000-132-2130000

31/10/2017

REVISIÓ EXTINTOR – 31/10/17 – PUIG DE ROS

616,62 €

080000-3212-2130000

REVISIÓ EXTINTOR – 01/12/17 – CLUB 3 EDAD

01/12/2017
29/12/2017
17/10/2017

SEGURIDAD Y LIMPIEZAS S.A

RECANVIS VEHICLES

108,72 €

120000-337-2269900

REVISIÓ EXTINTOR – 29/12/17 – POLICIA

37,44 €

040000-132-2130000

REVISIÓ EXTINTOR 17/10/17 – AJUNTAMENT

83,01 €

020000-920-2130000

233,52 €

060000-334-2130000
020000-920-2130000

24/10/2017

REVISIÓ EXTINTOR 24/10/17 – BIBLIOTECA

27/10/2017

OFICINA DE TURISME 27/10/17 – URBANISME

59,29 €

31/10/2017

REVISIÓ EXTINTOR 31/10/17 – OFICINA BADIES

66,32 €

020000-920-2130000

27/10/2017

REVISIÓ EXTINTOR 27/10/17 – JAUME III

286,87 €

080000-3212-2130000

17/10/2017

REVISIÓ EXTINTOR 17/10/17 COLLEGI BADIES

307,96 €

080000-3212-2130000

09/11/2017

REVISIÓ EXTINTOR 09/11/17 – OFICINE TURISME S’ARENAL

23,72 €

110000-432-2130000

07/11/2017

REVISIÓ EXTINTOR 07/11/17 – ESCOLETA PENYASEGAT

23,37 €

080000-3211-2270100

07/11/2017

REVISIÓ EXTINTOR 07/11/17 – SON VERI

189,73 €

080000-3212-2270100

05/10/2017

REVISIÓ EXTINTOR 05/10/17 – ESCOLETA S’ARENAL

172,80 €

080000-3211-2270100

04/12/2017

REVISIÓ EXTINTOR 04/12/17 – POLICIA LOCAL

08/01/2018
06/04/2018
15/05/2017

TECNOEVENTOS DE BALEARES S.L
SISTEMAS DE OFICINA D’ES PLA, S.A

LLOGUER CARPA JAIMA – COMERÇ
FACT S/ CÒPIES REALITZADES (1/11/17 – 5/3/18) I 1 IMPRESSORA

62,28 €

040000-132-2130000

847,00 €

120000-4312-2269900

2.419,65 €

020000-920-2130000

2 IMPRESORES MULTIFUNCION

447,70 €

012000-920-6260001

29/11/2017

DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA S.L

MOBILIARI D’OFICINA

376,43 €

012000-920-6250001

30/06/2017

EQUIPABOSLO S.L

RECANVIS PER VEHICLES – BRIGADA

704,07 €

030000-150-2219900

05/03/2018

COMUNIDAD PROPIETARIS SA TORRE

DESPESES COMUNITARIES. EDIFIC SA TORRE. 4 TRIMESTRE 2017

53,68 €

020000-920-2120000

27/04/2018

MATERIAL FERRETERIA – ESCOLETES – SETEMBRE 2017

91,88 €

080000-3211-2219900

27/04/2018

MATERIAL FERRETERIA – ESPORTS – SETEMBRE 2017

22,51 €

090000-340-2219900

27/04/2018

MATERIAL FERRETERIA – MANTENIMENT – SETEMBRE 2017

142,66 €

030000-150-2219900

MATERIAL FERRETERIA – ESCOLETES – OCTUBRE 2017

151,00 €

080000-3211-2219900
090000-340-2219900

27/04/2018
27/04/218

CA’N JANER S.A

MATERIAL FERRETERIA – ESPORTS – OCTUBRE 2017

51,43 €

27/04/2018

MATERIAL FERRETERIA – ESPORTS – NOVEMBRE 2017

27,84 €

090000-340-2219900

27/04/2018

MATERIAL FERRETERIA – MANTENIMENT – NOVEMBRE 2017

282,66 €

030000-150-22199000

27/04/2018

MATERIAL FERRETERIA – TURISME – NOVEMBRE 2017

159,36 €

110000-432-2269900

30/06/2017

DESPESES COMUNITARIES 2 TRIM. 2017 – LOCAL 13

95,56 €

020000-920-2120000

30/06/2017

DESPESES COMUNITARIES 2 TRIM.2017 – LOCAL 14

95,56 €

020000-920-2120000

DESPESES COMUNITARIES 3 TRIM. 2017 – LOCAL 13

83,04 €

020000-920-2120000

DESPESES COMUNITARIES 3 TRIM. 2017 – LOCAL 14

83,04 €

020000-920-2120000

31/12/2017

DESPESES COMUNITARIES 4 TRIM. 2017 – LOCAL 13

94,48 €

020000-920-2120000

31/12/2017

DESPESES COMUNITARIES 4 TRIM. 2017 – LOCAL 14

94,48 €

020000-920-2120000

146,05 €

030000-150-2219900

03/09/2017
30/09/2017

31/10/2017

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALDEA
BLANCA

SOCIAS SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L

MATERIAL DIVERS – BRIGADA

27/08/2009

LIQ. INTERESES GEN. POR ENDOSO DE CERTIFICACIÓN DE 08/05/2008

3.052,58 €

050000-934-352

05/11/2014

GESTIÓ I HOSTALATGE ANIMALS DE COMPANYA DEL 7 AL 31/10/2014

1.304,50 €

020000-311-2270600

05/12/2014

GESTIÓ I HOSTALATGE ANIMALS DE COMPANYA

390,00 €

020000-311-2270600

15/01/2015

GESTIÓ I HOSTALATGE DE ANIMALS COMPANYA DESEMBRE 2014

535,50 €

020000-311-2270600

10/02/2015

GESTÓ I HOSTALATGE DE ANIMALS DE COMPANYA GENER 2015

2.110,50 €

020000-311-2270600

07/03/2015

GESTIÓ I HOSTALATGE DE ANIMALS DE COMPANYA MARÇ 2015

295,50 €

020000-311-2270600

08/05/2015

GESTIÓ I HOSTALATGE DE ANIMALS DE COMPANYA ABRIL 2015

235,50 €

020000-311-2270600

20/05/2015

PROGRAMA D’ESTUDI I CONTROL DE FAUNA DOMÈSTICA (1/1/14 – 6/10/14)

15.700,00 €

020000-311-2270600

20/05/2015

PROGRAMA D’ESTUDI I CONTROL DE FAUNA DOMÈSTICA ANY 2013

5.059,00 €

020000-311-2270600

PROGRAMA D’ESTUDI I CONTROL DE FAUNA DOMÈSTICA JUNY 2015

1.106,50 €

020000-311-2270600

02/07/2015

FUNDACIÓ NATURA PARC

02/08/2015

PROGRAMA D’ESTUDI I CONTROL DE FAUNA DOMÈSTICA JULIOL 2015

127,00 €

020000-311-2270600

02/09/2015

PROGRAMA D’ESTUDI I CONTROL DE FAUNA DOMÈSTICA AGOST 2015

453,00 €

020000-311-2270600

20/10/2015

ABONAMENT PROGRAMA D’ESTUDI I CONTROL DE FAUNA DOMÈSTICA

-3.042,00 €

020000-311-2270600

08/02/2016

MANUNTENCIÓ OCTUBRE 2015

2.184,00 €

020000-311-2270600

294,54 €

020000-165-2210000

04/10/2018

ENDESA ENERGIA XXL S.L

ENERG ELECT C/ GARONDA (03/12 – 31/12/2017) EP

TOTAL GENERAL EUROS

60.411,10 €

El reconeixement extrajudicial de factures d’exercicis anteriors de la FUNDACIÓ NATURA
PARC quedarà condicionada a l’efectiva entrada en vigor de la modificació pressupostària
número 9/2018, que actualment es troba en període d’exposició pública.
Tercer. Declarar que en la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
no s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la hisenda municipal.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES DE LA RESIDÈNCIA
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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 2017, atès que es tracta d’una relació de factures que han estat conformades pels
tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita, com també que els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i els
preus acordats, i que totes elles són necessàries i indispensables per al normal
desenvolupament dels distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per
aquest Ajuntament.
Vistes les indicacions dels serveis d’Intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost del
L’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2018, 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 que ens trobam 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.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 23 de maig, i una
vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions, i vista la incoació de l’expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits i l’informe 5/2018 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 i PI) i 10 abstencions (PP, SSPLL i ASI) per majoria
s’adopta el següent acord:
Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient
de Reconeixement extrajudicial de crèdits 6/2018, per a l’aprovació de la relació de factures
objecte del present, 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 6/2018 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.
FACTURES RESIDÈNCIA:
DATA
FACTURA
07/12/2016
05/05/2017
06/06/2017
10/07/2017
04/08/2017
07/09/2017
07/11/2017
07/12/2017
26/03/2016
31/12/2017

TERCER

S.E. DE CARBUROS METALICOS
S.A

QUELY S.A
MALLORQUINA DE HOTELES Y
RESTAURANTES S.L

DESCRIPCIÓ
LLOGUER DE 4 BOTELLES MÈDIQUES
LLOGUER DE 4 BOTELLES MÈDIQUES
LLOGUER DE 4 BOTELLES MÈDIQUES
LLOGUER DE 4 BOTELLES MÈDIQUES
LLOGUER DE 4 BOTELLES MÈDIQUES
LLOGUER DE 4 BOTELLES MÈDIQUES
LLOGUER DE 4 BOTELLES MÈDIQUES
LLOGUER DE 4 BOTELLES MÈDIQUES
PRODUCTES ALIMENTICIS

OXÍGEN – DESEMBRE 2016
OXÍGEN – MAIG 2017
OXÍGEN – JUNY 2017
OXÍGEN – JULIOL 2017
– AGOST 2017
OXÍGEN – SETEMBRE 2017
OXÍGEN – NOVEMBRE 2017
OXÍGEN – DESEMBRE 2017

PRODUCTES ALIMENTARIS

IMPORT
TOTAL
219,02 €
486,72 €
502,94 €
486,72 €
502,94 €
502,94 €
533,89 €
516,67 €
108,38 €
344,66 €

TOTAL GENERAL EUROS

PARTIDA PRES.
130000-231-2210600
130000-231-2210600
130000-231-2210600
130000-231-2210600
130000-231-2210600
130000-231-2210600
130000-231-2210600
130000-231-2210600
130000-231-2210500
130000-231-2210500

4.204,88 €

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.
Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76
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APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL D’OBLIGACIONS RECONEGUDES D’EXERCICIS
ANTERIORS PER LA RECAPTACIÓ EXECUTIVA DEL QUART TRIMESTRE DE 2017
Vista la proposta de la liquidació núm. 2017-00352 a favor de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’aplicació de la recaptació en executiva del QUART trimestre de l’exercici 2017, on s’indica
una contraprestació de 73.782,21 euros a favor de l’ATIB per la recaptació executiva del dit
període, d’acord amb el quadre següent, i que són obligacions que corresponen a l’exercici
2017:
Concepto

%

Resultado

Principal

Importe

Total

895.631,17

895.631,17

REC. DE APREMIO
con recargo al

20%

317.222,63

con recargo al

10%

23.621,10

2.362,11

con recargo al

5%

355.071,92

17.753,60

145.715,92

0,00

sense recarrec

63.444,53

97.945,25
Coste del Servicio
Recargo al

%

Convenio

20%

12,50%

Base

10%

10,00%

23.621,10

1.362,10

5%

5,00%

355.071,92

22.457,62

sin recargo

2,50%

145.715,92

3.642,33

317.222,63

Importe
46.320,16

COST SERVEI

-73.782,21
Importe

REC. PROV. IAE
GESTIO IBI

Intereses demora+cobros directes
Cobros directos ya recbidos
Import Lliquid

1.047,52

-1.047,52

0,00

0,00

45.535,39

45.535,39

583.812,61

-583.812,61
380.469,47

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Hisenda de dia 23 de maig, i una
vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions i vista la indicació del servei
d’Intervenció relativa 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 2018, se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a favor (PSOE, MÉS i PI) i 10
abstencions (PP, SSPLL i ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:
Únic. Aprovar el reconeixement de l’obligació per import de 73.782,21 euros a favor
de l’ATIB en concepte de contraprestació per la recaptació executiva del quart trimestre de
l’exercici 2017 per al Reconeixement extrajudicial dels documents adjunts, d’acord amb el
conveni signat amb l’ATIB.
DELIMITACIÓ D’UNA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL
Seguidament es veu l’expedient relatiu a la modificació d’una finca de propietat situada a la
urbanització Les Palmeres respecte de les propietats limítrofes i la proposta.
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ANTECEDENTS
A. Per acord de la Junta de Govern Local de dia 24/02/2016, es va acceptar la donació
gratuïta
del
Sr.
J.F.T.
de
la
parcel·la
amb
referència
cadastral
8594911DD7689S0001WJ, ubicada a la carretera de l’Arenal al Cap Blanc, de la urbanització Les Palmeres, amb una superfície cadastral de 2.283 m 2.
B. L’esmentada donació es va elevar a escriptura pública en data 11/01/2017, número
de protocol 17. En la dita escriptura es reflecteix que el terreny objecte de la donació
té una cabuda de 4.887 m2, però la mateixa escriptura també recull que la certificació
cadastral reflecteix una superfície de 2.250 m 2. Atesa aquesta discrepància, el Registre de la Propietat n’ha rebutjat la inscripció.
C. Així mateix, arran d’aquesta discrepància, en data 29/11/2017 el batle dictà una providència amb la qual disposava l’inici de l’expedient per delimitar clarament la propietat adquirida per l’Ajuntament amb l’esmentada donació.
D. En data 13/12/2017 s’emet un informe de Secretaria amb el qual s’assenyala la legislació aplicable i el procediment a seguir.
E. En data 15/12/2017 s’incorpora a l’expedient la certificació del Registre de la Propietat núm. 4 de Palma, segons la qual la informació registral que afecta la finca esmentada és la següent:
o En el tom 4926, llibre 769, full 4 apareix inscrita la finca registral de Llucmajor
núm. 1/23212, urbana, porció de terreny procedent del predi Son Granada,
en el terme municipal de Llucmajor, de cabuda 4.887 m 2, de forma irregular,
que confronta al sud amb porcions segregada i en part amb camí de Can Bar ra d’Or; al nord-est amb propietat del Sr. M.M. i una altra del Sr. S.T.; a l’oest
amb la carretera de Regana i amb porcions segregades; al sud actualment
confronta amb la registral 25.781 i amb el citat camí de Can Barra d’Or.
o Referència
cadastral: 859491DD7689S0001WJ. Codi registral únic:
07018000155944.
o Consta inscrita a favor del Sr. J.F.T., titular de caràcter privatiu del ple domini
de la totalitat de la finca per títol de compra, formalitzada segons escriptura
en data 19/05/09, autoritzada a Palma pel Sr. F.J.C.R., núm. de protocol
1.415/2009, segons la inscripció 5a del tom 4.926, llibre 769, full 4, en data
22/06/2009.
o No hi ha càrregues registrades.
F. L’arquitecta tècnica municipal presenta la memòria de la partió entre la propietat municipal i la de tercers, en compliment del que preveu l’art. 58 del Reial decret
1.372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals (RBEL). El contingut de la memòria es pot sintetitzar en els termes següents:
o Els límits de la propietat adquirida per l’Ajuntament no s’aprecien en l’actualitat d’una manera clara i evident, amb la qual cosa és imprescindible fixar les
bogues que delimitin clarament la parcel·la, per evitar possibles usurpacions o
situacions de confusió possessòria amb la resta de propietaris confrontants.
o Hi ha la següent discrepància entre la descripció cadastral i la registral de la
finca adquirida:
Superfície
Límits

DESCRIPCIÓ CADASTRAL
2.250 m2
Al nord-est amb propietat d’Alexandra Kahlstadt; al sud-est i al
nord-est amb propietat de Francisco Tomás Bosch, i al sud-oest

DESCRIPCIÓ REGISTRAL
4.487 m2
Al sud amb porcions segregades i
en part amb el camí de Can Barra
d’Or; al nord-est amb propietat de
M.M. i amb una altra de S.T.; a

Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76
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amb carretera de s’Arenal al cap
Blanc.

o

l’oest amb la carretera de la Regana o Cap Blanc i amb porcions segregades, i al sud amb la finca registral núm. 25.871 i amb el camí
de Can Barra d’Or.

A partir de l’aixecament d’un plànol planimètric de la parcel·la en qüestió, es
conclou que la seva superfície és de 5.369 m2, d’acord amb la descripció del
plànol que adjunta.

FONAMENTS DE DRET
I.
L’art. 56 del RBEL preveu, entre les prerrogatives administratives que les entitats lo cals posseeixen per a la protecció dels seus béns, la de la seva delimitació adminis trativa.
II.
En l’article 56 i següents, s’estableix el procediment per dur a terme l’esmentada delimitació.
III.
La competència en aquesta matèria correspon al Ple de l’Ajuntament, ex art. 22.2 j)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 23 de maig, i una
vegada vist el dictamen, atès que no hi ha intervencions i en conseqüència, a la vista dels
antecedents i fonaments que precedeixen, i d’acord amb la memòria i l’informe incorporats a
l’expedient, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 19 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i
PP) i 2 abstencions (SSPLL i ASI) per majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Efectuar la delimitació de la finca de propietat municipal situada a la urbanització Les Palmeres, i identificada amb la referència cadastral 859491DD7689S0001WJ, i el
codi registral únic: 07018000155944, i fixar com a dia per practicar les operacions de fitació
(col·locació de les fites) el proper dia 19 de juny de 2018.
Segon. Notificar personalment el present acord als propietaris confrontants de la finca de propietat municipal i els eventuals titulars de drets reals afectats per la delimitació, i citar-los per al dia fixat per a la fitació.
Tercer. Traslladar el present acord al Registre de la Propietat núm. 4 de Palma, a
l’objecte de la presa de raó de la incoació de l’expedient mitjançant nota marginal (Tom:
4962; Llibre 769 de Llucmajor; Full: 4; Finca: 23.212; Inscripció: 5a).
Quart. Publicar l’anunci de delimitació en el BOIB, en el tauler d’edictes de la corporació i en el web de l’Ajuntament.
PROPOSTA DE L’EQUIP DE GOVERN RELATIVA AL REBUIG AL PROJECTE DE
SONDEJOS PER PROSPECCIONS PETROLIERES A LA MEDITERRÀNIA
A continuació el regidor d’Urbanisme Sr. Jaume Tomàs (MÉS) llegeix la proposta presentada
per l’equip de govern relativa al rebuig al projecte de sondejos per prospeccions petrolieres a
la Mediterrània, que textualment diu el següent:
“La societat balear en el seu conjunt ha expressat el seu rebuig frontal i unànime a l'aprovació de
sondejos i prospeccions petrolieres. La veu ha estat sempre clara: “Balears diu NO” a les prospeccions
petrolieres.
L'abril del 2017 el Parlament de les Illes Balears va aprovar amb la unanimitat de tots els grups
polítics la Llei per declarar la Mediterrània zona lliure de prospeccions petrolieres.
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El passat 27 de juny del 2017 el Partit Popular, amb el suport de Ciudadanos, va vetar la proposta
unànime del Parlament balear de prohibir aquesta activitat a la mar Mediterrània. La majoria de la
Mesa del Congrés dels Diputats (PP i C’s) negaren la possibilitat a les nostres illes de deixar de viure
sota l'amenaça constant de les prospeccions petrolieres.
El Tribunal Constitucional ha dictat que el vet del Govern espanyol a una llei no és vinculant per a la
Mesa del Congrés dels Diputats, la qual pot decidir tramitar-la malgrat el vet. Amb aquesta sentència
el PP i C’s no es poden excusar amb l'informe de l'Estat espanyol per continuar amb la dinàmica de
vetar lleis, a més de suposar una contradicció directa amb la voluntat unànime de tots els grups
polítics balears.
El 21 d'abril del 2018 es publicà al BOE la reactivació del projecte de sondejos MEDSALT-2, un
projecte de gran interès per a les petrolieres, amb el qual el Govern presidit per Mariano Rajoy torna a
posar en perill, no sols l'activitat econòmica principal de les nostres illes, sinó sobretot el nostre entorn
natural i paisatgístic d'enorme valor i bellesa natural, i de vital importància per a la sostenibilitat, tant
en el present com en el futur. Un entorn paisatgístic, que ha de ser cuidat i no pot viure sota
l'amenaça constant que suposen els sondejos i les prospeccions petrolieres, com pretén el Partit
Popular.
Com ja hem reivindicat en massa ocasions, aquests projectes que utilitzen alguns i que tenen com a
única finalitat l'exploració d'hidrocarburs a les aigües que envolten les nostres illes causen greus
perjudicis a la fauna marina, a causa del fort renou i la vibració que produeixen en l’ecosistema marí.
A més, altres activitats econòmiques fonamentals per a les nostres illes com la pesca poden veure's
també perjudicades per aquest tipus de projectes.
D’altra banda, consideram vital impulsar un procés de transició energètica on s’inverteixi en energies
renovables i es redueixi el consum d’hidrocarburs i altres fonts energètiques escasses, altament
contaminants i generadores del canvi climàtic que patim. Per tant, els projectes de prospeccions
petrolieres a les nostres illes queden també exclosos del nostre model energètic i de sostenibilitat.
El passat 9 de maig del 2018 totes les forces polítiques del Parlament de les Illes Balears varen
renovar la voluntat de fer un front comú contra les prospeccions petrolieres i iniciaren novament la
tramitació de la Llei per a la protecció de la mar Mediterrània de jurisdicció espanyola dels danys
derivats de les prospeccions.
Per tot l'exposat, es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Llucmajor dona suport al Projecte de llei per declarar la
Mediterrània zona lliure de prospeccions petrolieres, aprovat per unanimitat al Parlament de les Illes
Balears el 2017 i que el Govern espanyol va vetar.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern central a paralitzar el projecte de
sondejos MEDSALT-2 (publicat al BOE de 21 d'abril).
Tercer. L’Ajuntament de Llucmajor dona suport que es renovi la tramitació de la Llei
esmentada en el punt 1 iniciada el passat 9/5/2017 amb el suport de tots els grups parlamentaris i
insta el Govern central, davant el pronunciament del Tribunal Constitucional respecte de l'actuació de
la Mesa del Congrés, a aixecar el vet i aprovar la llei per declarar la mar Mediterrània zona lliure de
prospeccions, que té el suport unànime de tots els grups polítics del Parlament Balear.
Quart. L’Ajuntament de Llucmajor s’adhereix a l’Aliança Mar Blava, plataforma intersectorial
amb l’objectiu d’aturar els projectes de prospeccions petrolieres en tramitació i protegir el Mediterrani
d’aquets tipus d’activitats. I així fer-ho saber a la dita entitat.”

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Urbanisme de dia 23 de maig, i una
vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) comenta que, com ha dit el Sr. Tomàs, és
una proposta que es va debatre al Parlament de les Illes Balears i que té el suport unànime
Plaça d'Espanya, 12 - 07620 Llucmajor Illes Balears Tel.: 971.66.00.50 Fax: 971.66.20.81 llucmajor@llucmajor.org
c/ M. Antònia Salvà, 50 - 07600 s'Arenal Llucmajor Tel.: 971.44.10.71 Fax: 971.44.08.76
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per renovar una postura que hi hagué fa una sèrie d’anys per fer front a les prospeccions
petrolieres al nostre litoral. Per tant el seu grup els donarà suport, malgrat que no estiguin
d’acord amb l’encapçalament de la proposta, perquè el PP en el Congrés dels Diputats ha
aprovat lleis per defensar el nostre litoral i una cosa tan important que afecta de ple les
possibles prospeccions, que és el corredor de cetacis de la Mediterrània. També diu que creu
recordar que aquest Ajuntament està adherit a l’Aliança de la Mar Blava, però no n’està
segur.
El Sr. Tomàs agraeix el suport del Partit Popular i diu que és veritat que el PP ha pres altres
mesures a favor d’aquests temes, però pel que fa a aquesta proposta, a la mesa del Congrés
va vetar la tramitació que es va proposar des d’aquí, juntament amb el grup Ciutadans, que
es pogués debatre aquesta proposta. Es basaven en el fet que no veien bé poder fer aquesta
tramitació en les modificacions que poguessin tenir una repercussió sobre el pressupost,
cosa que creu que està recorreguda pel mateix Tribunal Constitucional.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’aprova la proposta en els mateixos termes en què s’acaba de transcriure.
DESIGNAR LES FESTES LOCALS DE L’ANY 2019
Tot seguit el regidor de Participació Ciutadana, Sr. Bartomeu Tugores, explica breument els
motius que motivaren aquesta proposta relativa a la designació de les festes locals per a
l’any 2019 en el municipi de Llucmajor, els quals s’inclouen dins la mateixa proposta.
Atès l’escrit emès per la Conselleria de Treball, Comerç i Industria amb RGE. núm. 8420, de
data 14/07/17, relatiu al calendari laboral de l’any 2019, i on ens sol·licita que abans del 31
de maig de 2018 se’ls comuniqui els dies que el Ple d’aquest Ajuntament designi com a
festius en l’àmbit del municipi per a l’any 2019.
Atès que l’Ajuntament de Llucmajor designa cada any el dia 29 de setembre (Sant Miquel) i
el Firó.
Atès que aquest any el 29 de setembre (Sant Miquel) cau en diumenge, des de la Regidoria
de Participació Ciutadana es va proposar fer una enquesta per triar el dia festiu per substituir
el dia 29 de setembre, mitjançant la pàgina web municipal, donant a elegir entre els dies
següents: 15 d’agost, 30 de setembre i 31 de desembre.
Un cop conclòs el termini de votació, va sortir elegit amb un ampli avantatge el dia 30 de
setembre.
D’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de
jornades, hores extraordinàries i descansos, els ajuntaments han de determinar dues festes
en l’àmbit municipal, a més de les festes indicades que són dies festius en l’àmbit de les Illes
Balears.
L’assumpte es va tractar en la Comissió de Participació Ciutadana de dia 23 de maig, i una
vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Designar com a festes locals per a l’any 2019 en el municipi de Llucmajor
les següents:

1

Dilluns de Sant Miquel, 30 de setembre (dilluns)
El Firó, 14 d’octubre (dilluns)
Segon. Traslladar el present acord a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a
l’objecte de la seva inclusió en el calendari laboral de l’any 2019.



PROPOSTA DEL PI PER A L’IMPULS DE LA NOSTRA LLENGUA EN LA RETOLACIÓ I
L’ETIQUETATGE DEL COMERÇ
A continuació el batle matisa que es fa un canvi a l’encapçalament de la proposta, substituint
«proposta del PI» per «proposta de l’equip de govern».
La Sra. Maria Antònia Gil (PI) diu que la proposta va sortir del grup municipal PI, però que es
presenta conjuntament amb tot l’equip de govern, i a continuació llegeix la proposta per a
l’impuls de la nostra llengua en la retolació i l’etiquetatge del comerç, que textualment diu el
següent:
“La Llei 3/1986, de normalització lingüística, signada i aprovada per unanimitat en el seu moment,
posteriorment modificada i recuperada en la seva redacció original l’any 2016 pel Parlament de les
Illes Balears, estableix:
Article 4. Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el
coneixement i l’ús normal de la llengua catalana.
Article 37: 1. Els poders públics de la comunitat autònoma han de fomentar l’ús de la llengua catalana
a la publicitat. 2. Així mateix, s’ha d’impulsar l’ús ambiental del català i, de manera especial, la retolació en llengua catalana en tot tipus d’entitats socials i culturals, mercantils i recreatives”.
Així, el foment de la retolació dels establiments comercials en llengua catalana està recollit dins la Llei
de normalització lingüística i està emmarcat per l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Per tant
constitueix una obligació legal per a les entitats locals.
El contenciós que l’Advocacia de l’Estat ha presentat contra ajuntaments com el de Pollença i Capdepera pel fet de desenvolupar un dels articles de la Llei de normalització lingüística és un atac contra la
llengua pròpia i la seva promoció. En aquest sentit cal recordar que fa més de vint anys que ambdós
ajuntaments afavoreixen la retolació dels comerços en català. Consideram que, pel que fa al respecte i
l’especial protecció que mereix segons la Constitució la nostra llengua, ens trobam davant d’un moment d’involució inacceptable. La Delegació del Govern no hauria ara d’atacar mesures absolutament
de foment, voluntàries i que no coarten cap llibertat, ja que els comerciants que així ho vulguin po dran continuar retolant i utilitzant la llengua que trobin per al seu material de promoció i etiquetatge.
Entenen que no existeix cap entrebanc legal perquè els ajuntaments adoptin mesures per afavorir l’ús
de la llengua pròpia de les Illes Balears.
Per aquests motius, el Pi - Proposta per les Illes demana que el Ple de l’Ajuntament de Llucmajor
adopti els acords següents:
1. Instar la Delegació del Govern a les Illes Balears que reclami a l’Advocacia de l’Estat la retirada dels contenciosos contra les subvencions per a la retolació dels comerços en català impulsades per alguns ajuntaments.
2. L’Ajuntament de Llucmajor impulsarà, dins l’abast de les seves competències, mesures similars en aquest municipi, com una manera de donar suport a l’ús de la llengua catalana en la
retolació i l’etiquetatge dels establiments comercials, hostalers i de restauració.
3. Notificar el contingut del present acord a la Delegació del Govern a les Illes Balears.”
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L’assumpte es va tractar en la Comissió de Participació Ciutadana de dia 23 de maig, i una
vegada vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup donarà suport a
aquesta proposta, perquè entenen que mai s’ha de fer política amb el tema de la llengua.
Comenta que estan davant un tema administratiu en què uns tècnics han trobat convenient
presentar un recurs. El seu grup creu que han de conviure amb l’acord establert en la Llei de
normalització lingüística de 1986, que tracta per igual les dues llengües oficials de la nostra
comunitat. És clar que s’ha de potenciar la llengua menys emprada per la ciutadania, per
això entenen que s’han de donar subvencions als comerços perquè puguin retolar en la
llengua que trobin convenient, sempre que estigui dins la legalitat. Per altra banda volen
proposar incloure una esmena en l’apartat 1 de la proposta, que digui que no es vagi en
contra de la normativa estatal i autonòmica. En el cas que no prosperi l’esmena, el vot del
seu grup serà d’abstenció.
La Sra. Gil agraeix el suport del Partit Popular, i com bé ha dit el Sr. Jaume, no s’ha de fer
política amb el tema de la llengua, ja que com diu la llei, les dues són considerades per
igual, malgrat que de vegades una és minoritària davant l’altra. Per altra banda, accepten
l’esmena proposada pel PP.
Seguidament se sotmet a votació l’esmena proposada pel PP i amb 20 vots a favor (PSOE,
MÉS, PI, PP i SSPLL) i 1 vot en contra (ASI), prospera per majoria.
Una vegada aprovada l’esmena, se sotmet el fons de l’assumpte a votació, i amb 20 vots a
favor (PSOE, MÉS, PI, PP i SSPLL) i 1 vot en contra (ASI), per majoria s’aprova la proposta
que, un cop introduïda l’esmena, queda del tenor següent:
“La Llei 3/1986, de normalització lingüística, signada i aprovada per unanimitat en el seu moment,
posteriorment modificada i recuperada en la seva redacció original l’any 2016 pel Parlament de les
Illes Balears estableix:
Article 4. Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el
coneixement i l’ús normal de la llengua catalana.
Article 37: 1. Els poders públics de la comunitat autònoma han de fomentar l’ús de la llengua catalana
a la publicitat. 2. Així mateix, s’ha d’impulsar l’ús ambiental del català i, de manera especial, la retolació en llengua catalana en tot tipus d’entitats socials i culturals, mercantils i recreatives”.
Així, el foment de la retolació dels establiments comercials en llengua catalana està recollit dins la Llei
de normalització lingüística i està emmarcat per l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Per tant
constitueix una obligació legal per a les entitats locals.
El contenciós que l’Advocacia de l’Estat ha presentat contra ajuntaments com el de Pollença i Capdepera pel fet de desenvolupar un dels articles de la Llei de normalització lingüística és un atac contra la
llengua pròpia i la seva promoció. En aquest sentit cal recordar que fa més de vint anys que ambdós
ajuntaments afavoreixen la retolació dels comerços en català. Consideram que, pel que fa al respecte i
l’especial protecció que mereix segons la Constitució la nostra llengua, ens trobam davant d’un moment d’involució inacceptable. La Delegació del Govern no hauria ara d’atacar mesures absolutament
de foment, voluntàries i que no coarten cap llibertat, ja que els comerciants que així ho vulguin po dran continuar retolant i utilitzant la llengua que trobin per al seu material de promoció i etiquetatge.
Entenen que no existeix cap entrebanc legal perquè els ajuntaments adoptin mesures per afavorir l’ús
de la llengua pròpia de les Illes Balears.
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Per aquests motius, el Pi-Proposta per les Illes demana que el Ple de l’Ajuntament de Llucmajor adopti
els acords següents:
1. Instar la Delegació del Govern a les Illes Balears que reclami a l’Advocacia de l’Estat la reti rada dels contenciosos contra les subvencions per a la retolació dels comerços en català impulsades per alguns ajuntaments, sense contradir la legalitat vigent de la normativa de l’Estat
i de la Comunitat Autònoma.
2. L’Ajuntament de Llucmajor impulsarà, dins l’abast de les seves competències, mesures similars en aquest municipi, com una manera de donar suport a l’ús de la llengua catalana en la
retolació i l’etiquetatge dels establiments comercials, hostalers i de restauració.
3. Notificar el contingut del present acord a la Delegació del Govern a les Illes Balears.”

INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot seguit el president explica que l’associació que sol·licita la inscripció és l’antiga associació
Capocorb, i previsiblement quan es materialitzi aquesta inscripció es donarà de baixa l’altra.
Dit això es veu l’expedient per a la inscripció de l’entitat “Associació Cultural Xeremiers de
Llucmajor i sa Marina” en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Antecedents de fet
1. En data 25 d'abril de 2018, el Sr. P.M.M., en representació de l’"Associació Cultural
Xeremiers de Llucmajor i de sa Marina", va sol·licitar la inscripció de l’esmentada entitat en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
2. La documentació presentada compleix amb els requisits que estableix el Reglament
de Participació Ciutadana.
Fonaments de dret
I.
La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes
s’estableix en l’article 232 i següents del RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROF), i als articles 19 a 28 del Reglament de Participació Ciutadana (RPC) de
l’Ajuntament de Llucmajor.
II.
L’entitat "Associació Cultural Xeremiers de Llucmajor i de sa Marina" compleix amb
els requisits d’inscripció prevists en l’article 20 RPC, i en el termini concedit ha aportat
la documentació exigida en els articles 236.4 ROF i 21 RPC.
III.
L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.
L’assumpte es va tractar en la Comissió de Participació Ciutadana de dia 23 de maig, i una
vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, una vegada examinada amb detall
la sol·licitud i la documentació aportada, i d’acord amb la normativa aplicable, per unanimitat
s’adopta l’acord següent:
Primer. Inscriure en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes l’entitat "Associació
Cultural Xeremiers de Llucmajor i sa Marina", i assignar-li el número 183.
Segon. Disposar la publicació al web de l’Ajuntament les dades generals de l’entitat,
en els termes previstos a l’article 27 del RPC.
Tercer. Comunicar al representant de l’entitat l’obligació establerta en l’article 23 i 25
del RPC, i en l’art. 236.4 del ROF, en el sentit d’haver de comunicar a l’Ajuntament la infor mació següent:
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Qualsevol canvi de les dades incloses en la documentació que ha servit
de base per a la present inscripció, en el termini dels trenta dies següents al de produir-se la modificació.
 Amb periodicitat anual, i abans del darrer dia del mes de febrer, una
memòria de les activitats i els esdeveniments realitzats en el transcurs
de l’any anterior, el nombre d’associats a data de 31 de desembre, i
qualsevol altra modificació que s’hagi pogut produir.
 En el mes de gener de cada any, el pressupost anual i el programa
d’activitats.
Quart. Advertir al representant de l’entitat que en cas d’incomplir amb les obligacions establertes en l’apartat anterior, s’iniciarà el procediment per a la cancel·lació de la ins cripció de l’entitat en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.


PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre dia 1 i
dia 30 d’abril de 2018 (de 20181192 a 20181669).
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:
Resolució
1648/2018

Data
30/04/18

Concepte
Factures subministrament material brigada i cementiri

1649/2018

30/04/18

Factures recanvis vehicles

1651/2018

30/04/18

Factures recollida podes i altres estris, febrer-març 2018

1654/2018

30/04/18

Factures reparació maquinària - manteniment

1656/2018

30/04/18

Factures servei telefònic març 2018

1658/2018

30/04/18

Factures conservació enllumenat públic i altres

1660/2018

30/04/18

Factures servei d’auxiliar+quilometratge març 2018

1712/2018

03/05/18

Factures energia elèctrica

1713/2018

03/05/18

Factures energia elèctrica

1714/2018

03/05/18

Factura servei bus per a residents març 2018

1715/2018

03/05/18

Factures combustible piscines i col·legis

1716/2018

03/05/18

Factura torneig d’escacs

1717/2018

03/05/18

Factura cortines venecianes a OAC Badies

1718/2018

03/05/18

Ajudes socials

1818/2018

09/05/18

Factura Productes alimentaris diversos

1822/2018

09/05/18

Factura aigua barrals març 2018

1823/2018

09/05/18

Factura productes alimentaris diversos

1825/2018

09/05/18

Factures productes alimentaris, gener, febrer i març de 2018

1828/2018

09/05/18

Factura productes alimentari
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1864/2018

10/05/18

Factura adequació CDU per a connexió xarxa Endesa

1903/2018

15/05/18

Factures gasoil piscines Llucmajor

1914/2018

15/05/18

Factura lloguer escola de música

1920/2018

15/05/18

Factura servei telefònic- tràfic de dades

1921/2018

15/05/18

Factura servei telefònic abril 2018

1946/2018

16/05/18

Factures conservació enllumenat i condicions i subst. arqueta

1950/2018

16/05/18

Factura combustible vehicle brigada gener 2018

1954/2018

16/05/18

Factures energia elèctrica

1979/2018

17/05/18

Factures energia elèctrica

1984/2018

17/05/18

Factures productes alimentaris diversos

1986/2018

17/05/18

Factura energia elèctrica

1987/2018

17/05/18

Factures productes alimentaris

2007/2018

18/05/18

Prestacions econòmiques

2009/2018

18/05/18

Prestacions per a ajudes socials

2032/2018

18/05/18

Factures energia elèctrica

El Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que els decrets amb objecció no es duen a la comissió
informativa com es feia en l’anterior legislatura, però els tenen al seu abast per poder-los
veure una vegada que es convoca el ple. Explica que hi ha una sèrie de decrets amb
objeccions que posa la interventora fent referència a contractacions que no estan efectuades
per part de la Casa. Pensen que en aquest aspecte s’haurien de posar les piles i fer-les, a
pesar que saben el que costa.
El batle demana al secretari si seria possible dur els decrets amb objecció a les comissions
informatives. El secretari contesta que es pot fer, però l’objecte de les comissions no és
donar informació d’allò de què es dona compte al ple, per llei l’obligació de donar compte és
en el ple.
DONAR COMPTE D’UN INFORME DE TRESORERIA
Tot seguit es dona compte de l’informe de Tresoreria relatiu al compliment de la Llei
15/2010 del primer trimestre de 2018 i la corporació es dona per assabentada.
El Sr. Joan C. Jaume (PP) remarca el que va dir en el ple extraordinari que es va fer sobre el
període mitjà de pagament, i l’objecció que posen és un tema com l’anterior. No és que les
coses es facin malament, però s’ha de donar prioritat perquè es facin al més aviat millor,
perquè si no, no es compleix el període mitjà de pagament. Espera que en el 2n trimestre no
succeeixi. El regidor d’Hisenda Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) també recorda el que va comentar
en el ple extraordinari, on la interventora va posar en el seu informe que es tractava d’un
tema conjuntural i no estructural, a causa d’una sèrie de factures importants, les quals
requereixen un major seguiment que d’altres i es va passar del període mitjà de pagament
per molt poc. Intentaran que no torni a succeir, però això no vol dir que no es tornin a
trobar amb factures d’aquest tipus.
DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 1694/2018 DE SECRETARIA
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A continuació es dóna compte del Decret núm. 1694/2018 de Secretaria, relatiu a la
delegació en el primer tinent de balte, Sr. Jaume Tomàs Oliver, de la presidència de la sessió
de la Junta de Govern Local de dia 9 de maig de 2018 i la corporació es dona per
assabentada.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes la Sra. Villamarín diu que els veïns de les urbanitzacions
els han transmès les seves queixes pel mal estat i la falta de manteniment de les
urbanitzacions. Demanen que els expliquin quin és el problema i els sol·liciten un compromís
de realitzar accions correctives i una millora per tornar la imatge digna que tenien les
urbanitzacions com més aviat millor.
El batle diu que dels problemes que ha exposat la Sra. Villamarín ja en són conscients i se
n’ha parlat. Hi ha regidors que estan damunt aquest tema, però són diversos problemes. El
Sr. Vives diu que efectivament hi ha hagut una sèrie de problemes a les urbanitzacions, un
d’ells ha estat la recollida d’objectes o mobiliari que es deixa devora els contenidors, i un
altre ha estat el desbrossament, que tenen encarregat a una empresa. I en aquest cas s’han
ajuntat dos problemes, un ha estat el canvi de conductor, que no coneixia gaire bé la ruta, i
l’altre el desbordament de peticions i la feina que hi ha hagut en aquestes dates. Per donarhi suport, l’Ajuntament ha posat dos camions de la Casa i creuen que s’ha notat. També
recorda que els punts verds de la zona estan a prop, oberts tots els dies i amb uns horaris
amplis. Un altre problema que hi ha és el de les herbes. Ha estat un hivern de molta pluja i
tenen 18 nuclis urbans i és complicat. Es mirarà de contractar una empresa per donar un
reforç i millorar el servei, però assegura que aquest Ajuntament i els seus empleats han fet
un esforç molt gros i a partir del mes que ve hi haurà dues màquines més per agranar tota
la zona de les urbanitzacions. Demanen un poc de paciència i esperen que en poc temps
estiguin arreglats aquests problemes.
El Sr. Jareño diu que han pogut veure a la premsa que els ajuntaments de Santanyí i
Campos es varen reunir amb el director general de Transports per demanar un bus que vagi
directe a la UIB. Voldrien saber si l’Ajuntament de Llucmajor es pot adherir en aquesta
petició, ja que creuen que seria molt positiu per als estudiants del nostre municipi. El Sr.
Serra diu que recullen la seva proposta i l’estudiaran, i el batle diu que li pareix correcta i si
hi ha altres municipis que ho demanen es mirarà.
El Sr. Martín diu que la seva reclamació va dirigida al regidor d’Hisenda, que el mes passat
es va comprometre que els donaria una resposta referent a la moció que es va aprovar el
2015, relativa a l’obertura d’un horabaixa a la setmana, durant 3 mesos de prova, de les
oficines de l’OAC. Voldrien saber com està el tema.
El regidor d’Hisenda, Sr. Oliver, contesta al Sr. Martín dient que una de les coses que es
varen millorar va ser obrir els dissabtes al matí, ja que l’horari de treball del personal
funcionari és al matí. És clar que es podria obrir l’horabaixa amb un altre tipus de personal,
però no tindria gaire sentit, ja que no podrien realitzar segons quines tasques, com l’emissió
de certificats, etc. Comenta que l’obertura dels dissabtes al matí és positiva, però tampoc hi
ha una gran influència de gent com per plantejar-se obrir l’horabaixa. A més, avui dia hi ha
altres mitjans com l’administració electrònica. Per tant ara per ara no es preveu obrir un
horabaixa a la setmana, ja que creuen que amb el servei que es dona és més que suficient.
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El Sr. Roig, s’interessa sobre els criteris que se segueixen per treure endavant les infraccions
urbanístiques. Demana per què s’ha llevat el cossiol que impedia l’accés dels cotxes cap a la
plaça, el qual estava situat al carrer de la Constitució, davant l’oficina de turisme. Com ja es
va parlar en una comissió, diu que ara que l’empresa Llemsa ja està liquidada, entén que la
interventora accedirà que es paguin les famoses beques, i voldria saber quan es farà el
pagament. Va veure en la borsa de treball d’aquest Ajuntament que sol·licitaven dos
arquitectes i que dins els requisits no és indispensable tenir experiència en administració
local. Demana si de veritat creuen que aquestes dues persones podran treure endavant el
problema que hi ha a Urbanisme i qui les formarà. Comenta que els veïns es queixen de
manca de seguretat al municipi, ja que es veuen pocs efectius de la Policia Local als carrers,
per tant entén que els problemes amb ells encara no estan solucionats, perquè si no, és
difícil entendre que durant un cap de setmana només hi hagi 4 municipals en tot el municipi.
Vol saber a qui demanar sobre el conveni de veterinaris, ja que s’ha passat 7 mesos amb el
prec.
El regidor d’Urbanisme Sr. Tomàs, fent referència al tema de les infraccions urbanístiques,
explica que es resolen per ordre d’enumeració de registre d’entrada. Això no vol dir que
surtin sempre amb el mateix ordre, ja que hi ha infraccions més complicades que d’altres a
l’hora de la tramitació, però malgrat això, no hi ha tanta diferència. Respecte a la sol·licitud
dels arquitectes per a Urbanisme, diu que així com estan les coses, creuen que vindrà just
que es presentin arquitectes fins i tot sense experiència, ja que tenen una ona de feina
d’obres i hi ha molta poca gent que es plantegi presentar-se a unes places d’arquitecte d’un
ajuntament com el de Llucmajor. Quant al conveni amb els veterinaris, està per dir-li que
han renunciat, perquè tenen una altra opció que estan estudiant, que creuen que els serà
més convenient.
El batle, referent als cossiols de la plaça, diu que es varen posar després dels atemptats de
Barcelona per mesures de seguretat, a petició de la Policia Local i Delegació. Actualment el
nivell d’alarma no és el mateix, a més els dies de mercat està permès l’entrada dels vehicles
per poder carregar i descarregar fins a les 10 hores, i suposa que si hi tornàs a haver un
altre senyal d’alarma es tornarien a posar. Quant a la falta de seguretat, comenta que
l’inspector en cap de la Policia Local cada mes li passa les estadístiques, les quals segueixen
els nivells de seguretat i delinqüència, i no hi ha cap pujada en aquest aspecte. També la
Guàrdia Civil fa el mateix amb les seves competències i pareix que baixen. Diu que el que ha
dit el Sr. Roig és una acció puntual que va succeir un dissabte que hi havia un parell de
policies de servei que estaven en el macroprocés del concurs-oposició que es feia aquest dia,
i per aquest motiu hi havia menys serveis que els mínims. També aprofita per dir que la
setmana que ve tenen una reunió amb la Comissió Tècnica del Servei d’Atenció al Turista, ja
que a l’estiu s’obri l’oficina de s’Arenal amb un conveni, pel qual l’Ajuntament els deixa
l’oficina i a la vegada els proporciona traductors, i tot això ja està firmat. Per tant
possiblement d’aquí a poc l’oficina de s’Arenal s’obrirà per la part de la Guàrdia Civil. Pel que
fa a les beques, com ja va comentar al seu moment l’informe d’Intervenció deia que a causa
d’una empresa pública que era deficitària no es podien pagar qüestions que no fossin
purament de l’Ajuntament. Pareix que la interventora ho ha solucionat i per motius interns
de caixa el mes de juliol es faran les transferències. També comenta que ell havia fet una
promesa electoral de pagar beques de menjador i avui dia ha donat i amb molt de gust 650
euros de beques. Cal dir que cap col·legi de Llucmajor ho havia demanat. Un 75 % dels
destinataris són gent que no ho va demanar al seu moment, i un 25 % són alumnes
nouvinguts, i atenent que les quantitats són més baixes que les que va prometre donar, des
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d’aquí fa la proposta de donar aquestes beques durant tot el curs que ve, fins al maig de
2019, que hi haurà eleccions municipals, i cada trimestre anirà dient la quantitat donada.
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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