
ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL  PLE  DE  L’AJUNTAMENT  DEL  30  DE
SETEMBRE DE 2015

A la ciutat de Llucmajor (Illes Balears), a la sala de sessions de la Casa Consistorial, a les 19.00
hores del dia 30 de setembre de 2015, sota la presidència del batle senyor Jaume Tomàs Oliver, es
constitueix el Ple de l’Ajuntament, en primera convocatòria, per tenir sessió ordinària i tractar-hi
els assumptes de l’ordre del dia degudament notificat. 

Hi assisteixen els regidors senyors: Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet, Maria
Barceló  Calviño,  Gregorio  Estarellas  Mas,  Jaime  Julián  Oliver  Vallés,  Lucía  Escribano  Alés,
Bartolomé Tugores Vicens, Francisca Almagro Peset, Bernardino Vives Cardona, Maria Antònia
Gil Clar, Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Cristina Calafat Ferretjans, Antonio Campos
Cànaves, Joan Barros Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes, Maria Francisca
Lascolas Rosselló, Guillermo Roig Mascaro i Juan Ramón Martín Cañas, i el secretari  general
senyor Rafael Martínez Barrios, com també la interventora senyora Catalina Munar Miquel.

1.  APROVAR, SI ESCAU, LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS, DELS DIES 25
DE JULIOL I 5 D’AGOST DE 2015

Les  actes  de  les  sessions  dels  passats  dies  25  de  juliol  i  5  d’agost  de  2015  s’aproven  per
unanimitat,  si  bé la  relativa  al  29 de juliol  es  modifica  en els  termes següents  per  part  de la
regidora senyora Adelina Gutiérrez,  en la seva intervenció en el  punt de precs i  preguntes. La
regidora esmentada dóna compte de la problemàtica sorgida sobre les peticions de l’associació que
gestiona els gegants, i informa que no s’ajusten a dret. Afirma que ells (l’associació de gegants)
amenacen de no sortir per les festes. 

2.  PRESA DE  POSSESSIÓ DEL NOU  REGIDOR  SENYOR  JUAN  RAMÓN  MARTÍN
CAÑAS

La presidència posa de manifest el següent: 

“PRESA DE  POSSESSIÓ  DEL NOU  REGIDOR  SENYOR  JUAN  RAMON  MARTÍN
CAÑAS

En virtut de la dimissió del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament de la senyora Beatriz Morales
Granados, subscrita el passat dia 24 de juliol de 2015, i que es va fer efectiva en el Ple ordinari
d’aquest Ajuntament del dia 29 de juliol de 2015, la Junta Electoral Central, en data 24 d’agost de
2015, va comunicar a aquest Ajuntament que expedia la credencial expressiva que ha estat designat
regidor d’aquest Ajuntament el senyor Juan Ramón Martín Cañas, en substitució per dimissió de la
senyora Beatriz Morales Granados.

Atès que, segons m’informa el secretari general d’aquest Ajuntament, el senyor Martín Cañas ha
presentat  a  Secretaria  la  declaració  de  béns  i  d’incompatibilitats,  de  conformitat  amb  les
formalitats exigides. 

D’acord amb el que s’ha exposat i a tenor de la normativa vigent, el batle procedirà a la presa de
possessió del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament a favor del senyor Juan Ramón Martín Cañas.
Aquest formula jurament o promesa en la forma legalment establerta, se li imposen els distintius
corresponents i passa a ocupar el seu escó en el Ple de l’Ajuntament.”



Vist això, el batle dóna possessió del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament al senyor Juan Ramón
Martín Cañas, el qual formula la promesa en els termes següents: “Promet, per la meva consciència
i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor i per imperatiu legal lleialtat davant
en rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, fins que el poble
recuperi la seva sobirania i pugui iniciar processos constituents.” El batle li imposa els distintius
corresponents  i  passa  a  ocupar  el  seu  escó  en  el  Ple  d’aquest  Ajuntament.  Seguidament  la
Presidència li dóna la benvinguda en nom de la Corporació. 

3. PRENDRE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA DELS PASSATS
MESOS DE JULIOL I AGOST 

La Presidència dóna compte de les resolucions de la Batlia dels passats mesos de juliol i agost, el
nombre de les quals és de 229 i 196 respectivament. La Corporació en resta assabentada. 

4.  DONAR  COMPTE  D’EXPEDIENTS  DE  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL
D’OBLIGACIONS  

La Presidència dóna compte dels següents decrets de reconeixement extrajudicial d’obligacions: 

“000218/2015-GENINTER

DECRETO

Vistas las observaciones planteadas por la Intervención municipal relativas a los documentos acreditativos
de gastos que a continuación se señalan, así como las indicaciones de los departamentos gestores del gasto,
esta Alcaldía con la finalidad de evitar un enriquecimiento injusto por parte de la administración, dado que
los servicios se han prestado de conformidad, acuerda, de conformidad a las competencias que le otorgan el
artículo  21  de  la  Ley  7/1985  y  el  artículo  217.1  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  reconocer
extrajudicialmente las siguientes obligaciones, y continuar con la tramitación del expediente:

 TERCERO
Nº Fra Cód.Fra

Fecha Fra Descripción Importe Total IRPF
BALEARES DE LIMPIEZAS S.A.

01631 68632
28/05/2015 LIMPIEZA (INCREMENTO) CEIP URBANITZACIONS. MAYO 2015 2.514,38 € 0,00 €

01648 68634
31/05/2015 LIMPIEZA CEIP BAHIAS. MAYO 2015   6.529,28 € 0,00 €

01649 68635
31/05/2015 LIMPIEZA CEIP JAUME III. MAYO 2015   7.595,28 € 0,00 €

01650 68636
31/05/2015 LIMPIEZA CEIP PUIG DE ROS. MAYO 2015   6.529,28 € 0,00 €

01651 68637
31/05/2015 LIMPIEZA CEIP S'ALGAR. MAYO 2015   5.196,77 € 0,00 €

01652 68638
31/05/2015 LIMPIEZA CEIP SA MARINA. MAYO 2015   7.795,16 € 0,00 €

01653 68639
31/05/2015 LIMPIEZA CEIP SON VERI. MAYO 2015   5.196,77 € 0,00 €

01654 68640
31/05/2015 LIMPIEZA ESCOLETA FADA MORGANA. MAYO 2.598,39 € 0,00 €

01655 68641
31/05/2015 LIMPIEZA ESCOLETA PENYA SEGAT. MAYO 2015   2.598,39 € 0,00 €

01656 68642
31/05/2015 LIMPIEZA ESCOLETA S'ALGAR. MAYO 2015   1.332,50 € 0,00 €

01657 68643
31/05/2015 LIMPIEZA POLIDEPORTIVO ARENAL. MAYO 2015   5.196,77 € 0,00 €

01658 68644



31/05/2015 LIMPIEZA POLIDEPORTIVO LLUCMAJOR. MAYO 5.196,77 € 0,00 €
1987 68633

12/06/2015 LIMPIEZA TANATORIO. MAYO 2015   1.332,50 € 0,00 €
1988 68645

12/06/2015 LIMPIEZA OFICINA POLICIA. MAYO 2015  199,88 € 0,00 €

TOTAL GENERAL EUROS 59.812,12 € 0,00 €

- Dar  cuenta  del  presente  expediente  al  Pleno  de  la  Corporación  mediante  su  inclusión  en  la
Comisión Informativa de Interior, Hacienda, Desarrollo Local y Turismo.

……………………

RESIDENCIA PERSONAS MAYORES LLUCMAJOR

000235/2015-GENINTER

RESOLUCION

Vistas  las  observaciones  planteadas  por  la  Intervención  municipal  relativas  a  los  documentos
acreditativos de gastos que a continuación se  señalan,  así  como las indicaciones de los departamentos
gestores  del  gasto,  esta  Alcaldía  con la  finalidad de  evitar  un enriquecimiento  injusto  por  parte  de la
administración,  dado que los servicios se han prestado de conformidad,  acuerda,  de conformidad a las
competencias que le otorgan el artículo 21 de la Ley 7/1985 y el artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004,  reconocer  extrajudicialmente  las  siguientes  obligaciones,  y  continuar  con  la  tramitación  del
expediente:

TERCERO
Nº Fra Cód.Fra

Fecha Fra Descripción Importe Total IRPF
CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO S.A.

804567 6123
10/06/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS  105,85 € 0,00 €

806834 6124
17/06/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS  160,34 € 0,00 €

809176 6125
24/06/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS  203,25 € 0,00 €

811405 6126
24/06/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS  131,64 € 0,00 €
PESCADOS Y MARISCOS ALCUDIA FRIO, S.L.

295014A 6127
14/05/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS  108,59 € 0,00 €
QUELY S.A.

3298 6119
10/06/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS  12,56 € 0,00 €

3453 6120
17/06/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS  31,07 € 0,00 €

3628 6121
24/06/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS  58,84 € 0,00 €

3788 6122
01/07/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS  113,66 € 0,00 €

TOTAL GENERAL EUROS 925,80 € 0,00 €

- Dar  cuenta  del  presente  expediente  al  Pleno  de  la  Corporación  mediante  su  inclusión  en  la
Comisión Informativa  de Interior, Hacienda, desarrollo local y turismo.

…………………..



000251/2015-GENINTER

DECRET

En relació amb la proposta de reconeixement i liquidació de les obligacions que a continuació es relacionen
i considerant que s’acredita suficientment l’execució de les obres o serveis, o la recepció dels efectes, en ús
de les competències atribuïdes a aquesta Batlia de coformitat a l’article 21 de la Llei 7/1985 Reguladora de
les Hisendes Locals.
Venc a Decretar el reconeixement i liquidació de les obligacions següents:

TERCER
N. Fra. Cód. Fra.
Data Fra. Descripció Import Total IRPF

BALEARES DE LIMPIEZAS S.A.
2074 68968
30/06/2015 3046 POL ARENAL   5.196,77 € 0,00 €
2075 68969
30/06/2015 3046 POL LLUCM   5.196,77 € 0,00 €
2381 68971
30/06/2015 AJ LLUCMAJOR POLICIA I SERV SGUR  199,88 € 0,00 €

ESTACION DE SERVICIO SON VERI S.L.
2015/A/683 69070
31/05/2015 COMBUSTIBLE POLICIA   8.313,75 € 0,00 €

TOTAL GENERAL EUROS 18.907,17 € 0,00 €

……………………

000260/2015-GENINTER

DECRET

Vistes les observacions plantejades per la Intervenció municipal relatives als documents acreditatius de les
despeses que a continuació es relacionen, així com les indicacions dels departaments gestors de la despesa,
aquesta Batlia amb la finalitat  d’evitar  un enriquiment injust per part de l’administració,  donat que els
serveis s’han prestat de conformitat, ACORDA, de conformitat a les competències que li atorguen a l’article
21 de la Llei 7/1985 i l’article 217.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, reconèixer extrajudicialment les
següents obligacions i continuar amb la tramitació de l’expedient:

TERCER
Nº Fra Cód. Fra
Data Fra Descripció
              Import

 Total       IRPF
AIG EUROPE SUCURSA. EN ESPAÑA
15035 69392
28/07/2015 ASSEGURANÇA RESPONS. AUTORITATS I PERSONAL A.P 6.772,37 € 0,00 €

BALEARES DE LIMPIEZAS S.A.
2071 68960
30/06/2015 3046 ESC FADA   2.598,39 € 0,00 €
2072 68961
30/06/2015 3046 ESC PENYA   2.598,39 € 0,00 €
2380 68970
30/06/2015 AJ LLUCMAJOR SERV FUNEBRES   1.332,50 € 0,00 €



EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, S
196 69080
30/06/2015 Carnet Gran/Verd Aeroport   9.315,75 € 0,00 €

FUNDACION UNIVERSITARIA PARA LA FORMACION Y EL DESARROLLO
A/15200056 69039
01/07/2015 SERVEI SOCIOEDUCATIU JUNY 2015   2.512,50 € 0,00 €

TOTAL GENERAL EUROS 25.129,90 € 0,00 €

- Donar  compte  del  present  expedient  al  Ple  de  la  Corporació  mitjançant  la  seva  inclussió  a  la
Comissió Informativa d’Interior, Hisenda, Comptes, Economia i Desenvolupament local.

……………….

000351/2015-GENINTER

DECRETO

Vistas las observaciones planteadas por la Intervención municipal relativas a los documentos acreditativos
de gastos que a continuación se señalan, así como las indicaciones de los departamentos gestores del gasto,
esta Alcaldía con la finalidad de evitar un enriquecimiento injusto por parte de la administración, dado que
los servicios se han prestado de conformidad, acuerda, de conformidad a las competencias que le otorgan el
artículo  21  de  la  Ley  7/1985  y  el  artículo  217.1  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  reconocer
extrajudicialmente las siguientes obligaciones, y continuar con la tramitación del expediente:

TERCERO
Nº Fra Cód.Fra

Fecha Fra Descripción Importe Total IRPF
ESTACION DE SERVICIO SON VERI S.L.

2015/A/753 69084
30/06/2015 COMBUSTIBLE VEH. POLICIA. JUNY 2015  7.501,30 € 0,00 €
FUNDACION UNIVERSITARIA PARA LA FORMACION Y EL DESARROLLO

A/15200064 69725
03/08/2015 SERVEI SOCIOEDUCATIU. EDUCADOR DE CARRER. 2.512,70 € 0,00 €

TOTAL GENERAL EUROS 10.014,00 € 0,00 €

- Dar  cuenta  del  presente  expediente  al  Pleno  de  la  Corporación  mediante  su  inclusión  en  la
Comisión Informativa  de Interior, Hacienda, desarrollo local y turismo.

…………………

RESIDENCIA PERSONAS MAYORES LLUCMAJOR

000359/2015-GENINTER

RESOLUCION

Vistas  las  observaciones  planteadas  por  la  Intervención  municipal  relativas  a  los  documentos
acreditativos de gastos que a continuación se  señalan,  así  como las indicaciones de los departamentos
gestores  del  gasto,  esta  Alcaldía  con la  finalidad de  evitar  un enriquecimiento  injusto  por  parte  de la
administración,  dado que los servicios se han prestado de conformidad,  acuerda,  de conformidad a las
competencias que le otorgan el artículo 21 de la Ley 7/1985 y el artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004,  reconocer  extrajudicialmente  las  siguientes  obligaciones,  y  continuar  con  la  tramitación  del
expediente:

TERCERO



Nº Fra Cód.Fra
Fecha Fra Descripción Importe Total IRPF
CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO S.A.

816068 6160
15/07/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS.  333,11 € 0,00 €

818367 6161
22/07/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS.  169,66 € 0,00 €

821094 6162
30/07/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS.  156,17 € 0,00 €

821132 6163
30/07/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS.  39,56 € 0,00 €
COMERCIAL BORDOY,S.L.

FA15-11229 6149
30/06/2015 AIGUA BARRALS. JUNY 2015   516,98 € 0,00 €
FORN CA'N TOFOLET

1P/2015 6150
07/04/2015 PRODUCTES ALIMENTARIS DIVERSOS   638,04 € 0,00 €

2P/2015 6151
09/07/2015 PRODUCTES ALIMENTARIS DIVERSOS   517,80 € 0,00 €
QUELY S.A.

4258 6159
22/07/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS.  25,12 € 0,00 €

4389 6158
29/07/2015 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS.  96,47 € 0,00 €

TOTAL GENERAL EUROS 2.492,91 € 0,00 €

- Dar  cuenta  del  presente  expediente  al  Pleno  de  la  Corporación  mediante  su  inclusión  en  la
Comisión Informativa  de Interior, Hacienda, desarrollo local y turismo.

……………….

000363/2015-GENINTER

DECRETO

Vistas las observaciones planteadas por la Intervención municipal relativas a los documentos acreditativos
de gastos que a continuación se señalan, así como las indicaciones de los departamentos gestores del gasto,
esta Alcaldía con la finalidad de evitar un enriquecimiento injusto por parte de la administración, dado que
los servicios se han prestado de conformidad, acuerda, de conformidad a las competencias que le otorgan el
artículo  21  de  la  Ley  7/1985  y  el  artículo  217.1  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  reconocer
extrajudicialmente las siguientes obligaciones, y continuar con la tramitación del expediente:

TERCERO
Nº Fra Cód.Fra

Fecha Fra Descripción Importe Total IRPF
BALEARES DE LIMPIEZAS S.A.

2035 68950
30/06/2015 NETEJA (INCRE) CEIP URBANITZACIO. JUNY 2015  2.514,38 € 0,00 €

2065 68951
30/06/2015 NETEJA CEIP BADIES. JUNY 2015   6.529,28 € 0,00 €

2066 68952
30/06/2015 NETEJA CEIP JAUME III. JUNY 2015   7.595,28 € 0,00 €

2067 68953
30/06/2015 NETEJA CEIP PUIG DEROS. JUNY 2015   6.529,28 € 0,00 €

2068 68955
30/06/2015 NETEJA CEIP ALGAR. JUNY 2015   5.196,77 € 0,00 €

2069 68957
30/06/2015 NETEJA CEIP MARINA. JUNY 2015   7.795,16 € 0,00 €

2070 68959
30/06/2015 NETEJA CEIP SON VERI. JUNY 2015   5.196,77 € 0,00 €

2073 68963
30/06/2015 NETEJA COL·LEGI ALGAR. JUNY 2015   1.332,50 € 0,00 €

2474 69510
31/07/2015 NETEJA CEIP BADIES. JULIOL 2015   6.529,28 € 0,00 €

2475 69511



31/07/2015 NETEJA CEIP JAUME III. JULIOL 2015   7.595,28 € 0,00 €
2476 69512

31/07/2015 NETEJA CEIP PUIG DE ROS. JULIOL 2015   6.529,28 € 0,00 €
2477 69513

31/07/2015 NETEJA CEIP S'ALGAR. JULIOL 2015   5.196,77 € 0,00 €
2478 69514

31/07/2015 NETEJA CEIP SA MARINA. JULIOL 2015   7.795,16 € 0,00 €
2479 69515

31/07/2015 NETEJA CEIP SON VERI. JULIOL 2015   5.196,77 € 0,00 €

TOTAL GENERAL EUROS 81.531,96 € 0,00 €

- Dar  cuenta  del  presente  expediente  al  Pleno  de  la  Corporación  mediante  su  inclusión  en  la
Comisión Informativa  de Interior, Hacienda y desarrollo local.

………………….

RESIDENCIA PERSONAS MAYORES LLUCMAJOR

000364/2015-GENINTER

RESOLUCION

Vistas las observaciones planteadas por la Intervención municipal relativas a los documentos acreditativos
de gastos que a continuación se señalan, así como las indicaciones de los departamentos gestores del gasto,
esta Alcaldía con la finalidad de evitar un enriquecimiento injusto por parte de la administración, dado que
los servicios se han prestado de conformidad, acuerda, de conformidad a las competencias que le otorgan el
artículo  21  de  la  Ley  7/1985  y  el  artículo  217.1  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  reconocer
extrajudicialmente las siguientes obligaciones, y continuar con la tramitación del expediente:

TERCERO
Nº Fra Cód.Fra

Fecha Fra Descripción Importe Total IRPF
AGROMARIN S.A.T.

382 6190
31/07/2015 PRODUCTES ALIMENTARIS   865,28 € 0,00 €
CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO S.A.

822984 6182
05/08/2015 PRODUCTES ALIMENTARIS   250,35 € 0,00 €

825337 6183
12/08/2015 PRODUCTES ALIMENTARIS   14,91 € 0,00 €

825431 6184
12/08/2015 PRODUCTES ALIMENTARIS   247,21 € 0,00 €

825807 6185
13/08/2015 PRODUCTES ALIMENTARIS   10,86 € 0,00 €

825809 6186
13/08/2015 PRODUCTES ALIMENTARIS   12,07 € 0,00 €

827643 6187
19/08/2015 PRODUCTES ALIMENTARIS   176,80 € 0,00 €
CASEBA PROJECTES D'EXPLOTACIO S.L.

F15000797 6192
31/07/2015 PRODUCTES ALIMENTARIS   136,58 € 0,00 €
COMERCIAL BORDOY,S.L.

FA15-13777 6174
31/07/2015 AIGUA GARRAFES. JULIOL 2015   664,53 € 0,00 €
COMPAÑIA HORECA DE MALLORCA, S.L.

F1/15/04722 6193
31/07/2015 PRODUCTES ALIMENTARIS   669,23 € 0,00 €
MANUELTORRECILLAS RAMÍREZ, SL

21505686 6191
31/07/2015 PRODUCTES ALIMENTARIS   421,52 € 0,00 €
QUELY S.A.

4547 6189
05/08/2015 PRODUCTES ALIMENTARIS   116,97 € 0,00 €



4846 6188
19/08/2015 PRODUCTES ALIMENTARIS   138,12 € 0,00 €
SUQUERS ARTESANS, S.L.

A-1100 6171
09/04/2014 4 BRANDY, 1 VI SEC I 6 CAVA   155,18 € 0,00 €

TOTAL GENERAL EUROS 3.879,61 € 0,00 €

- Dar  cuenta  del  presente  expediente  al  Pleno  de  la  Corporación  mediante  su  inclusión  en  la
Comisión Informativa  de Interior, Hacienda, desarrollo local.”

5.  PROPOSTA  D’APROVACIÓ  EXTRAJUDICIAL  DE  FACTURES  D’EXERCICIS
ANTERIORS DE L’AJUNTAMENT I LA RESIDÈNCIA 

La Presidència dóna compte i explica breument la proposta següent, la qual s’eleva a acord per
unanimitat. 

“PROPOSTA  DE  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÈDITS  DE  FACTURES
D’EXERCICIS ANTERIORS AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015

Vist  que  els  documents  acreditatius  de  despeses  que  a  continuació  s’indiquen  corresponen  a
exercicis anteriors o bé que no es pot procedir a la seva aplicació pressupostària a l’exercici 2014, i
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 i el Patronat Residència per a l’exercici 2015,

AJUNTAMENT:

 TERCERO
Nº Fra Cód.Fra

Fecha Fra Descripción Importe Total IRPF
BOXI BALEARS S.L.

2014/2542 69742
30/09/2014 LLOGUER I TRANSPORT 2 CABINES SANITÀRIES. 177,76 € 0,00 €
CLUB NAUTICO EL ARENAL

1462 65802
17/12/2014 COMBUSTIBLE EMBARCACION. 2014   974,09 € 0,00 €
CONSORCI D'INFORMATICA LOCAL DE MALLORCA

14/07/15 4º 69329
14/07/2015 QUOTA 4º TRIMESTRE 2014 CONSORCI 3.454,26 € 0,00 €

TOTAL GENERAL EUROS 4.606,11 € 0,00 €

RESIDENCIA:

TERCERO
Nº Fra Cód.Fra

Fecha Fra Descripción Importe Total IRPF
SUQUERS ARTESANS, S.L.

A-2407 6169
26/06/2014 2 VI SEC I 2 BRANDY   84,94 € 0,00 €

A-4285 6170
04/11/2014 3 BRANDY I 6 CAVA   112,71 € 0,00 €

TOTAL GENERAL EUROS 197,65 € 0,00 €

Aquesta Batlia-Presidència proposa: Procedir al reconeixement extrajudicial dels documents 
acreditatius de despeses que s’han relacionat i la seva aplicació pressupostària al Pressupost 



corresponent de l’exercici 2015.”

6.  PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DE  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  EN  LA
MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT DE L’AJUNTAMENT 

El tinent de batle senyor Jaime Julián Oliver dóna compte i explica breument la proposta següent, la
qual s’eleva a acord per majoria amb 20 vots a favor (8 del PP, 5 del PSOE, 4 de Més, 2 d’El Pi y 1
d’ASI) i 1 abstenció de SSPLL.

“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT

Vist que el pressupost municipal per l’exercici 2015 incloïa en el capítol 3 (despeses financeres)
crèdits per a fer front al pagament d’interessos de les operacions de crèdit subscrites amb càrrec
al Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors.

Vist  posteriorment  a  l’aprovació  del  pressupost  municipal,  es  va  publicar  el  Reial  decret  llei
17/2014,  de  27  de  desembre,  pel  qual  s’acorda  a  la  seva  disposició  addicional  setena  la
modificació de les condicions financeres, fixant un tipus del 0 % per a l’exercici 2015 pel que fa a
les operacions de crèdit  subscrites amb càrrec al  Fons per a al  finançament  del  pagament a
proveïdors.

Per tant, l’esmentada partida d’interessos de préstecs no s’executarà completament, i vist que en
el Pressupost de 2015 no existeix consignació adequada i suficient a les partides del capítol 2
(despesa corrent) que a continuació s’indiquen, essent una despesa específica i determinada i
que  no  pot  demorar-se  a  exercicis  posteriors  i  que  així  mateix  les  baixes  que  financen  la
modificació no pertorben la normal prestació dels serveis, d’acord amb el que s’estableix a l’art.
177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals RD Legislatiu 2/2004 i a l’art. 37 del
R.D. 500/1990, els expedients de suplement de crèdit seran incoats per ordre del president de la
Corporació,  i  previ  informe  de  la  Intervenció,  seran  sotmesos  a  l’aprovació  del  Ple  de  la
Corporació.

De conformitat al que s’ha exposat anteriorment, aquesta Batlia-Presidència proposa al Ple, amb
el  dictamen  previ  de  la  Comissió  Informativa  d’Interior,  Hisenda,  Comptes,  Economia  i
Desenvolupament Local, la modificació del Pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici
2015, en la modalitat de suplement de crèdit en les següents partides i imports:

MINORACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
PARTIDA DESCRIPCIÓ         IMPORT
0100 011 31000 INTERESSOS PRÉSTECS 158.000,00 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
PARTIDA DESCRIPCIÓ         IMPORT

0300 231 2270601 TREBALLS TÈC. S. SOCIALS 28.000,00 €
1100 334 2269900 DESPESES DIVERSES CULTURA 100.000,00 €
1200 4311 2269901 FIRES LLUCMAJOR     30.000  ,00 €
TOTAL 158.000,00 €

 



7.  PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DE  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  EN  LA
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT  

El tinent de batle senyor Jaime Julián Oliver dóna compte i explica breument la proposta següent, la
qual s’eleva a acord per majoria amb 20 vots a favor (8 del PP, 5 del PSOE, 4 de Més, 2 d’El Pi i 1
d’ASI) i 1 abstenció de SSPLL.

“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

Vist  el  Reial  decret  llei  10/2015,  pel  qual  s’adopten mesures  en matèria  d’ocupació  pública  i
estímul de l’economia, que estableix en el seu article 1 la possibilitat d’abonar el 26,23 % de la
paga extraordinària del mes de desembre de 2012, deixada de percebre per aplicació del Reial
decret llei 20/2012.

Vist que en el Pressupost de 2015 no hi ha consignació adequada i suficient a les partides del
capítol 1 (despeses de personal) i capítol 4 (transferències corrents) que a continuació s’indiquen,
essent  aquesta  una  despesa  específica  i  determinada  i  que  no  pot  demorar-se  a  exercicis
posteriors per la incertesa de l’existència de crèdit per l’exercici 2016 per a fer front a despeses
d’aquestes característiques tenint en compte les perspectives del pagament del 50 % restant.

Vist així  mateix,  que amb les baixes que financen la present modificació pressupostària no es
pertorba la prestació dels serveis que es vénen prestant i d’acord amb el que s’estableix a l’art.
177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals RD Legislatiu 2/2004 i a l’art. 37 del
RD 500/1990, els expedients de crèdit extraordinari seran incoats per ordre del president de la
Corporació, i amb l’informe previ de la Intervenció, seran sotmesos a l’aprovació del Ple de la
Corporació.

De  conformitat  amb el  que  s’ha  exposat,  aquesta  Batlia-Presidència  proposa  al  Ple,  amb  el
dictamen  previ  de  la  Comissió  Informativa  d’Interior,  Hisenda,  Comptes,  Economia  i
Desenvolupament Local, la modificació del Pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici
2015, en la modalitat de crèdit extraordinari en les següents partides i imports:  

MINORACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
PARTIDA DESCRIPCIÓ         IMPORT
0100 011 31000 INTERESSOS DE PRÉSTECS        218.544,13

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
PARTIDA DESCRIPCIÓ         IMPORT
0500 132 12007 BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES SEGON PAG. EXTRA 2012 71.043,39 
0500 150 12007 BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES SEGON PAG. EXTRA 2012 18.130,43 
0500 164 12007 BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES SEGON PAG. EXTRA 2012   2.154,06 
0500 170 12007 BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES SEGON PAG. EXTRA 2012   1.707,09 
0500 231 12007 BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES SEGON PAG. EXTRA 2012 11.073,26 
0500 241 12007 BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES SEGON PAG. EXTRA 2012   1.687,19 
0500 3211 12007 BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES SEGON PAG. EXTRA 2012 16.617,98 
0500 334 12007 BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES SEGON PAG. EXTRA 2012   3.404,82 
0500 422 12007 BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES SEGON PAG. EXTRA 2012   1.717,96 
0500 432 12007 BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES SEGON PAG. EXTRA 2012      638,47 
0500 912 12007 BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES SEGON PAG. EXTRA 2012 10.556,60 
0500 920 12007 BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES SEGON PAG. EXTRA 2012 16.279,55 
0500 931 12007 BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES SEGON PAG. EXTRA 2012   8.533,33
0300 231 48001 BEQUES LLIBRES 20.000,00



1100 333 48900 SUBV. FUND. TONI CATANY 35.000,00
TOTAL        218.544,13

8.  PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DE  MODIFICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  EN  LA
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI DEL PATRONAT DE LA RESIDÈNCIA 

El tinent de batle senyor Jaime Julián Oliver dóna compte i explica breument la proposta següent, la
qual s’eleva a acord per majoria amb 20 vots a favor (8 del PP, 5 del PSOE, 4 de Més, 2 d’El Pi i 1
d’ASI) i 1 abstenció de SSPLL.

“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

Vist  el  Reial  decret  llei  10/2015,  pel  qual  s’adopten mesures  en matèria  d’ocupació  pública  i
estímul de l’economia, que estableix en el seu article 1 la possibilitat d’abonar el 26,23 % de la
paga extraordinària del mes de desembre de 2012, deixada de percebre per aplicació del Reial
decret llei 20/2012.

Vist que en el Pressupost de 2015 del Patronat Residència de Persones Majors de Llucmajor no hi
ha consignació  adequada  i  suficient  a la  partida  del  capítol  1  (despeses de personal)  que a
continuació s’indica, essent aquesta una despesa específica i determinada i que no pot demorar-
se a exercicis posteriors per la incertesa d’existència de crèdit per l’exercici 2016 per a poder fer
front a despeses d’aquestes característiques tenint en compte les perspectives de pagament del
50 % restant.

Vist  així  mateix que amb les baixes que financen la present modificació pressupostària no es
pertorba la prestació dels serveis que es vénen prestant i d’acord amb el que s’estableix a l’art.
177 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals RD legislatiu 2/2004 i a l’art. 37 del
RD 500/1990, els expedients de crèdit extraordinari seran incoats, per ordre del president de la
Corporació,  i  si  s’escau,  dels  òrgans  competents  dels  organismes  autònoms  dependents
d’aquesta,  i  amb l’informe  previ  de  la  Intervenció,  serà  sotmesa  a  l’aprovació  del  Ple  de  la
Corporació.

De conformitat amb el que s’ha exposat i d’acord amb el que estableixen les Bases d’execució del
pressupost municipal, aquesta Presidència proposa al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa d’Interior, Hisenda, Comptes, Economia i Desenvolupament Local, la modificació del
Pressupost  del  Patronat  de  la  Residència  de  Persones  Majors  de  Llucmajor  corresponent  a
l’exercici 2015, en la modalitat de crèdit extraordinari, en la següent partida i import: 

MINORACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT
0400 231 830 BESTRETES REINTEGRABLES DE PERSONAL 4.500,00

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES
PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT
0400 231 13007 ALTRES REMUNERACIONS SEGON PAGAMENT EXTRA 2012 4.500,00 

9.  PROPOSTA PER  DETERMINAR  ELS  DIES  FESTIUS  LOCALS  AL TERME  DE
LLUCMAJOR 

La Presidència dóna compte de la proposta següent, la qual s’eleva a acord per majoria amb 20
vots a favor (8 del PP, 5 del PSOE, 4 de Més, 2 d’El Pi i 1 d’ASI), i 1 abstenció de SSPLL.



“Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d’Interior,  Hisenda,  Comptes,  Economia i
Desenvolupament  Local,  aquesta  Batlia  proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament  l’adopció  del  següent
acord:

- Determinar com a festes locals per a l’any 2016 els dies 29 de setembre (Sant Miquel) i 17
d’octubre (Es Firó).

- Comunicar aquest acord a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.”

10. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS PER A L’AJUNTAMENT
DEL CONSORCI TIC MALLORCA

La Presidència dóna compte de la proposta següent:

“PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS AL CONSORCI TIC MALLORCA

Aquesta Batlia Presidència proposa al Ple el següent

ACORD

Com a representant de la Corporació serà el regidor de Més senyor Miquel Àngel Serra Teruel, i
com a suplent el funcionari senyor Francisco José E.M.”

        

El portaveu del PP, després de donar la benvinguda al nou regidor, li comunica que està a la seva
disposició per dialogar en benefici de Llucmajor. A més, anuncia l’abstenció positiva del seu grup
en aquest punt, ja que la proposta en qüestió és una decisió política. El batle diu que ho entén.

Sotmesa a votació la proposta, s’eleva a acord per majoria amb 11 vots a favor (5 del PSOE, 4 de
Més i 2 d’El Pi) i 10 abstencions (8 del PP, 1 d’ASI i 1 de SSPLL). 

11.  MOCIÓ PRESENTADA PEL PP EN RELACIÓ AMB L’ORDENANÇA FISCAL DE
RESIDUS

El portaveu del PP dóna compte detalladament d’aquesta moció: 

“SR. JOAN CRISTÒFOL JAUME MULET, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR
DE  L’AJUNTAMENT  DE  LLUCMAJOR,  d’acord  amb  el  que  preveu  el  Reglament
d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals,  desitja  elevar  al  Ple  de
l’Ajuntament la següent moció:

MOCIÓ SOBRE L’ORDENANÇA FISCAL DE RESIDUS

Actualment a l’Ajuntament de Llucmajor hi ha vigent una ordenança fiscal reguladora de la taxa
per la prestació de serveis relatius al tractament dels residus sòlids urbans, que va ser modificada la
darrera vegada l’any 2010.



L’anterior equip de govern va encarregar un estudi per adaptar l’Ordenança municipal de residus a
la realitat pressupostària de l’Ajuntament i que faci justícia amb la producció de residus de cada
tipus de subjecte passiu o generador, d’acord amb el principi “qui contamina paga”.

L’objectiu  d’aquesta  modificació  que es proposava era millorar  la  separació i  el  reciclatge  de
residus, introduint incentius a la ciutadania mitjançant un programa voluntari de reciclatge.

A més aquesta modificació pretenia:
- Fomentar la correcta separació de residus i millorar la recollida selectiva per complir els

objectius de la Directiva marc de residus (2008/98/CE).
- Promoure la participació i la conscienciació dels habitants en els objectius ambientals

del municipi.
- Millorar la satisfacció ciutadana i dels comerciants amb el servei de residus i les taxes

que paguen pel servei.

Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa al Ple de l’Ajuntament de Llucmajor l’adopció del
següent

ACORD

L’Ajuntament de Llucmajor modificarà l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de
serveis  relatius  al  tractament  dels  residus  sòlids  urbans  per  tal  d’ajustar-la  a  la  realitat
pressupostària de l’Ajuntament i per tal que es faci justícia amb la producció de residus de cada
tipus de subjecte passiu o generador.”

El senyor Serra qualifica aquest punt de positiu i constructiu, i considera escaient el camí a seguir.
No  obstant  això,  entén  que  és  necessari,  per  poder  prestar  conformitat  a  aquesta  moció,  que
s’afegeixi  a  l’acord  proposat  que:  “l’Ajuntament  de  Llucmajor  modificarà  l’Ordenança  fiscal
reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans,
sempre que els informes preceptius a emetre l’emparin jurídicament. 

El portaveu del PP diu que, com és evident, accepta l’esmena indicada, ja que està a favor que la
modificació proposada de l’Ordenança es dugui a terme ajustada a dret.  Finalment ressalta els
avantatges del reciclatge a Llucmajor, i que s’ha de promoure la conscienciació ciutadana en els
objectius  mediambientals,  incidint  en  els  nous  costs,  que  repercutiran  favorablement  en  la
ciutadania. 

El senyor Serra sosté que la modificació d’aquesta Ordenança es realitzarà amb la màxima agilitat.

Sotmesa a votació la moció, com també l’esmena abans indicada i anunciada pel senyor Serra, en
el sentit de condicionar aquesta modificació de l’ordenança fiscal al fet que els informes preceptius
que s’emetin siguin favorables i conseqüentment l’emparin jurídicament, s’aprova per majoria la
moció, juntament amb l’esmena indicada, amb 20 vots a favor (8 del PP, 5 del PSOE, 4 de Més, 2
d’El Pi i 1 d’ASI) i 1 abstenció de SSPLL. 

12. PROPOSTA DE LA BATLIA RELATIVA A FI D’INICIACIÓ D’EXPEDIENT PER A LA
PROCLAMACIÓ  DE  FILL IL·LUSTRE  DE  LLUCMAJOR  DEL  SENYOR  ANTONI
CATANY I JAUME



La Presidència dóna compte de la proposta següent, i posa de manifest que es proposa in voce que
el ponent i el fiscal que es designen per recopilar tots els mèrits que reuneix la persona designada
per a fill il·lustre seran com a ponent la regidora de Cultura i com a fiscal el mateix batle. 

“PROPOSTA  DE  LA  BATLIA  RELATIVA  A  FI  D’INICIACIÓ  D’EXPEDIENT  PER  A  LA
PROCLAMACIÓ DE FILL IL·LUSTRE DE LLUCMAJOR DEL SENYOR ANTONI CATANY I
JAUME

Vist que en data 25 de març de 2015 es va aprovar per unanimitat una moció proposada pel PSM-
Entesa Nacionalista del grup municipal de Llucmajor, en què s’acordava iniciar els tràmits per
nomenar Antoni Catany i Jaume fill il·lustre de Llucmajor, de conformitat amb el que disposa el
Reglament de concessió d’honors i distincions, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Llucmajor el 5
d’agost passat, a tenor del que disposen els articles 27 i següents, aquesta Presidència eleva al Ple
municipal la proposta següent:

- Ratificar l’acord d’iniciar els tràmits per nomenar Antoni Catany i Jaume fill il·lustre de
Llucmajor i formular una proposta d’iniciació de l’expedient corresponent per a l’aprovació
de fill il·lustre del senyor Antoni Catany i Jaume, d’acord amb els arguments exposats en la
moció esmentada.

- Determinar en comissió la designació de dos regidors, que actuïn com a ponent i fiscal, i
com a secretari el de la Corporació o el funcionari en qui delegui, per tal que recopilin tots
els mèrits que reuneixi la persona designada per a fill il·lustre, i donar-hi màxima publicitat
en els termes i l’abast que estableix l’article 28 paràgrafs primer i segon del reglament
esmentat.  Posteriorment s’elevarà la proposta a la Batlia,  deu dies abans de la pròxima
sessió plenària ordinària (article 28, paràgraf 4).

D’aquesta  proposta  se’n  donarà  compte  a  la  Comissió  Informativa  de Serveis  als  Ciutadans  i
Participació Ciutadana, perquè un cop dictaminada es pugui elevar al Ple municipal.”

El  portaveu del  PP manté  que el  seu grup està  a  favor  d’aquest  punt  i  així  ho ha manifestat
reiteradament en anteriors legislatures. Ressalta els mèrits i la gran labor del senyor Antoni Catany,
i  en  conseqüència  el  seu  grup donarà  la  seva  conformitat  a  la  proposta,  ja  que  entén  que  la
designació de ponent i fiscal proposada per la Presidència és idònia. 

El representant d’ASI demana que s’agiliti la consecució del Centre Internacional de Fotografia, ja
que el projecte ja té uns quants anys. 

Finalment la Corporació Plenària per majoria eleva a acord la proposta, amb 20 vots a favor (8 del
PP, 5 del PSOE, 4 de Més, 2 d’El Pi i 1 d’ASI) i una abstenció de SSPLL.

13. PRECS I PREGUNTES

Els regidors que a continuació s’indiquen formulen els precs i preguntes següents, als quals respon
la Presidència.

El portaveu del PP sol·licita, per millorar l’exercici de l’oposició, que l’equip de govern l’informi
de quina és la línia programàtica dels tres grups que formen aquest equip. 



La Presidència indica que d’aquí a poc temps es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament la línia
programàtica, que serà pública i notòria.  

La senyora Suñer pregunta quan es té previst convocar el Patronat de la Residència de la Tercera
Edat, ja que hi ha diverses peticions d’ingressos sense respondre. 

La senyora Gil anuncia que aviat es convocarà el Patronat i que donarà compte de la situació actual
de les places vacants.  

El senyor Barros demana que l’informin sobre les actuacions que es fan a l’arxiu.  

La regidora de Cultura indica que, a la vista de l’informe emès l’any 2011 i tenint en compte el mal
estat  de  l’arxiu,  s’ha  considerat  convenient  i  urgent  prendre  mesures  per  salvaguardar  certa
documentació, atès el perill de deteriorament. Actualment s’espera l’informe dels tècnics del CIM.

El senyor Roig:

- Li agradaria saber per què, essent Llucmajor un dels municipis turístics més importants, la
pàgina web d’aquest Ajuntament està només en català,  quan fins que aquest govern va
arribar es podia consultar en diversos idiomes. 

- Diu que ha rebut, com la resta de ciutadans d’aquest municipi, el programa de festes, i que
ha quedat sorprès quan ha vist que només estava en català. Entén que solament s’ha fet per
a ells, sense pensar en els castellanoparlants ni en els visitants, per la qual cosa interpreta
que només volen que vinguin a aquestes festes els seus. 

- Comenta que ha presenciat diverses festes a la plaça del poble de Llucmajor. Així mateix
diu que entén que s’han de fer complir diverses normes de seguretat, higiene, salut, etc.
Sol·licita que li facin arribar la normativa en la qual aquest Ajuntament exigeix que per fer
festes a l’aire lliure, amb concurrència d’una certa quantitat de públic, s’hagi de complir
amb els seus requisits.

- Li han fet arribar una nota informativa que la Regidoria d’Esports ha enviat a tots els clubs
del terme municipal de Llucmajor, en la qual es recull que els dies festius no es podran
utilitzar les instal·lacions per als entrenaments habituals. La seva sorpresa va ser quan el
dia anterior va anar al CME de Llucmajor i va veure com el Club España entrenava. La
seva pregunta és: És que les normatives no són iguals per a tothom en aquest municipi, o és
que se’ls ha oblidat justament fer arribar la nota informativa a aquest club?

El senyor Serra indica que les normes relatives a festes en els espais públics tenen un caràcter
variat i molt tècnic, i són d’obligat compliment. Pel que fa a la pàgina web d’aquest Ajuntament,
sempre ha estat en català i no hi ha canvis en aquest sentit.  

El  senyor  Tugores  explica  les distintes  opcions  que es  donen als  clubs  a  l’hora d’utilitzar  les
instal·lacions del CME. 

Finalment el batle diu que és prioritari potenciar el català, atès el seu caràcter minoritari.  

El senyor Martín demana que es millori el transport d’estudiants a Llucmajor, igual com ocorre en
altres municipis, per a la qual cosa s’ha de comptar amb l’EMT. El senyor Serra recorda que aquest
tema està regulat a través d’un conveni amb l’esmentada EMT.



URGÈNCIES

Proposta de declaració d’urgència dels punts següents: 

1. Proposta  de  la  Presidència  al  Ple  de  l’Ajuntament  sobre  deixar  sense  efecte
l’aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana, acordada en sessió del
Ple Corporatiu de 25 de març de 2015, i proposar una nova aprovació inicial d’aquest
reglament.  

2. Proposta  d’aprovació  de  les  bases  que regulen  la  concessió  d’ajudes  per  adquirir
llibres de text per al curs escolar 2015-2016.

3. Proposta de l’equip de Govern a favor del benestar animal al municipi de Llucmajor.

4. Declaració institucional de l’Ajuntament de Llucmajor relativa a donar resposta a les
persones que cerquen refugi a Europa.

5. Proposta d’inscriure en el Registre municipal d’entitats ciutadanes el Grup de Teatre
de Llucmajor.  

La raó de declarar aquests punts d’urgència és que, si bé tots han estat debatuts en una comissió
informativa  passada,  no  es  va  acordar  dictaminar-los  per  error.  En  conseqüència,  vist  el  seu
contingut,  es  proposa  al  Ple  municipal  que  els  consideri  urgents,  perquè  es  primi  l’agilitat  i
l’eficàcia d’aquesta Administració, ja que si no causarien greus perjudicis a l’Ajuntament.

El portaveu del PP indica que els punts d’urgència abans indicats, atès que han estat debatuts en
comissió informativa, podrien haver figurat en l’ordre del dia d’aquest Ple. La Presidència indica
que si no hi figuren és perquè per error no es va adoptar l’acord de dictaminar-los.

Finalment la Corporació per unanimitat declara urgents els punts anteriors, i en conseqüència es
debaten. 

1. PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA AL PLE DE L’AJUNTAMENT SOBRE DEIXAR
SENSE  EFECTE  L’APROVACIÓ  INICIAL  DEL REGLAMENT  DE  PARTICIPACIÓ
CIUDATANA, ACORDADA EN SESSIÓ DEL PLE CORPORATIU DE 25 DE MARÇ DE
2015 I ES PROPOSA UNA NOVA APROVACIÓ INICIAL D’AQUEST REGLAMENT 

La Presidència dóna compte de la proposta següent:  

“Proposta de la Presidència al Ple de l’Ajuntament sobre deixar sense efecte l’aprovació inicial del
Reglament de participació ciutadana acordat en sessió del Ple Corporatiu el dia 25 de març de
2015.

- Deixar sense efecte  l’aprovació inicial  del Reglament  de participació ciutadana acordat  en
sessió del Ple Corporatiu el dia 25 de març de 2015.

- Proposar una nova aprovació inicial  del Reglament de participació ciutadana,  vista la seva
nova redacció, la qual s’exposarà al públic per un termini de 30 dies, i si no hi ha reclamacions
l’aprovació s’elevarà a definitiva.”



El senyor Tugores explica breument el contingut d’aquest punt.  

El  senyor  Barros  diu  que està  d’acord  amb la  redacció  d’aquest  nou document,  però proposa
continuar  la  tramitació  de  l’anterior,  atesa  la  seva  similitud,  i  aconseguir  així  agilitar  el
procediment i, en conseqüència, poder-lo aplicar aviat. 

El  senyor  Tugores  afirma  que,  a  la  vista  de  les  modificacions  introduïdes,  s’ha  considerat
convenient  proposar  una  nova  aprovació  d’aquest  Reglament  i,  conseqüentment,  deixar  sense
efecte l’anterior, acordat el 25 de març de 2015.

El senyor Roig demana que el nou reglament també es redacti en castellà.  

Finalment el senyor Barros insisteix en la seva proposta de mantenir l’anterior aprovació inicial, ja
que proporcionaria més agilitat a l’hora de poder-se aplicar. En tot cas el seu vot serà positiu a
aquest punt.  

Finalment la Corporació Plenària per majoria eleva a acord la proposta, amb 19 vots a favor (8 del
PP, 5 del PSOE, 4 de Més i 2 d’El Pi), i 2 abstencions (1 d’ASI i 1 de SSPLL).

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUDES
PER ADQUIRIR LLIBRES DE TEXT PER AL CURS ESCOLAR 2015-2016

La regidora senyora Gil dóna compte detalladament d’aquesta proposta, i agraeix la labor duita a
terme pels tècnics municipals que han intervingut en l’elaboració d’aquestes bases, en les quals
s’han primat la igualtat, la publicitat i la transparència.

“Aquesta  Presidència  proposa  elevar  al  Ple  l’aprovació  de les  bases  que  regulen  la  concessió
d’ajudes per adquirir llibres de text per al curs escolar 2015-2016 que a continuació s’indica, i fa
constar que aquestes bases es varen debatre en la comissió informativa corresponent de 25 de
setembre de 2015.” 

BASES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ

DE LLIBRES DE TEXT PER AL CURS ESCOLAR 2015-2016

Atenció  Social,  Tercera  Edat,  Residència,  Comerç  i  Mercats  de  l’Ajuntament  de  Llucmajor

convoca ajuts per a l’adquisició de llibres de text, d’acord amb les següents bases i clàusules:

BASES

Primera. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament, per part de l’Ajuntament de Llucmajor, d’ajuts

per a l’adquisició de llibres de text  per al  curs 2015-2016 a les famílies  amb fills  que cursen

educació infantil, educació primària i/o educació secundària – ESO i PQPI.



La concessió de la subvenció es durà a terme mitjançant el règim de concurrència competitiva.

Les  ajudes  econòmiques  tenen la  finalitat  de  donar  suport  econòmic  a  la  despesa  que  suposa

l’adquisició de llibres de text a les famílies del municipi de Llucmajor.

Així  mateix,  amb aquesta  convocatòria  es  pretén fomentar  i  alhora  facilitar  la  reutilització  de

llibres de text. 

Segona. Requisits per ésser beneficiari

1. Ser resident  empadronat  en el  municipi  de Llucmajor  amb una antiguitat  mínima  de 6

mesos anteriors a la sol·licitud.

2. Estar matriculat a centres escolars ubicats al municipi de Llucmajor.

3. No es pot obtenir l’ajut en cas que l’alumne de referència repeteixi curs i hagi obtingut

l’ajut en la convocatòria anterior per al mateix curs.

4. Els sol·licitants s’han de comprometre a reutilitzar  els llibres escolars pels quals siguin

becats.  Si el  centre  escolar  on estan matriculats  els  alumnes,  o l’APIMA, compta  amb

programa de reutilització de llibres de text, s’hi dipositaran al mateix centre en acabar el

curs.

5. No trobar-se sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions

establerts  a  l’article  13  de  la  Llei  38/2003,  general  de  subvencions.  I  estar  al  corrent

d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

6. No trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvenció pública.

7.  Que la renda de la unitat de convivència del grup familiar, de la qual es tindrà en compte, a

més dels rendiments de treball,  seran els rendiments del capital  mobiliari i immobiliari,

sempre que siguin rendes no exemptes de l’IRPF, i no superin els següents ingressos:

- Famílies de 2 membres.........................................................15.393,60 €

- Famílies de 3 membres.........................................................20.011,68 €

- Famílies de 4 membres.........................................................24.014,02 €



- Famílies de 5 membres.........................................................26.415,42 €

- Famílies de 6 membres.........................................................29.056,47 €

- Famílies de 7 membres i més................................................32.012,94 €

Constitueix la unitat de convivència familiar:

 Els pares i, si s’escau, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, no

separats legalment.

 Els fills menors d’edat, amb excepció dels emancipats.

 Els fills majors d’edat amb discapacitat psíquica, física o sensorial, o incapacitats judicialment.

 Els fills  fadrins menors  de vint-i-cinc anys  que convisquin en el  domicili  familiar  a 31 de

desembre de l’any immediatament anterior.

 Els ascendents dels pares que justifiquin la residència en el mateix domicili que els anteriors a

31 de desembre de l’any immediatament anterior.

Quan no existeixi vincle matrimonial, la unitat familiar s’entendrà constituïda pel pare, la mare i

tots els fills i ascendents dels pares que convisquin i reuneixin els requisits de l’apartat anterior. En

cas  que  no  existeixi  convivència  s’haurà  d’acreditar  documentalment,  mitjançant  certificat  de

convivència.

En cas de separació o divorci no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb

el sol·licitant de la beca.  No obstant això, tendrà consideració de membre computable la nova

parella o persona unida per anàloga relació, i per tant les seves rendes s’inclouran dins el còmput

de la renda familiar.

La separació o divorci s’acreditarà de la següent manera:

a) En  la  separació  de  fet,  s’haurà  de  presentar  un  document  justificant  d’interposició  de

demanda, o altres documents que avalin aquesta situació.



b) Si la separació és legal o divorci, s’haurà de presentar la sentència judicial o el conveni

regulador a on consti la custòdia del menor.

Tercera. Criteris per atorgar els ajuts

La  concessió  de  les  ajudes  es  farà  fins  al  límit  del  crèdit  pressupostari  establert  en  aquesta

convocatòria.

Seran preferents aquelles sol·licituds de les persones incloses en qualsevol de les situacions, per

l’ordre que s’estableix a continuació, sense que siguin acumulables:

a) Famílies amb expedient obert a Serveis Socials municipals.

b) Famílies monoparentals amb fills, víctimes de violència de gènere.

c) Famílies monoparentals amb fills.

d) Famílies nombroses. Famílies amb algun membre que tingui reconeguda la seva situació de

discapacitat.

Quarta. Documentació

Totes les sol·licituds han d’anar acompanyades dels documents originals i còpies. No es valoraran

les sol·licituds sense fotocòpia dels documents, ni les que no permetin compulsar la còpia perquè

no s’ha mostrat l’original.

La documentació a presentar és la següent:

1. Model  de  sol·licitud  i  annexos  correctament  emplenat.  Es  trobarà  a  disposició  dels

sol·licitants  en els registres municipals.  S’haurà d’identificar la persona que subscriu la

sol·licitud i haurà d’especificar el caràcter en què ho fa.

2. Document  d’identificació  (DNI/NIE)  de  les  persones  que  componen  la  unitat  de

convivència.

3. Certificat de convivència.

4. Llibre de família o document que acrediti: 



a. La relació de parentesc o de tutoria entre la persona que subscriu la petició i el

menor, si és el cas, 

b. El nombre de germans que conformen la unitat familiar.

5. En cas de separació, divorci o ruptura de la convivència, s’ha de requerir al sol·licitant la

sentència que acrediti la guarda i custòdia dels menors.

6.  Declaració de renda o certificat  d’imputacions de l’Agència Estatal  de l’Administració

Tributària  corresponent  a  l’exercici  fiscal  de  l’any 2014 dels  membres  de  la  unitat  de

convivència majors de 18 anys.

En el  cas  que  no  apareguin  dades  en  l’Agència  Tributària  de  l’Administració  Tributària  i

l’Ajuntament  ho  consideri  pertinent  per  a  una  adequada  resolució  de  la  sol·licitud,  podrà

requerir documentació alternativa per demostrar els ingressos de la unitat de convivència.

7. Factura original justificativa d’haver abonat el preu dels llibres de text. Les factures han de

complir els següents requisits:

- Factura pagada i degudament justificada (segell, justificant bancari...)

- Estar datades durant l’any escolar en curs.

- Que facin referència als llibres de text del curs escolar 2015-2016.

- Ser originals (no fotocòpia) i contenir les dades de l’emissor i el número de factura.

8. En el supòsit de persones víctimes de violència de gènere, sentència condemnatòria o de

l’ordre de protecció.

9. En el cas de famílies nombroses, Títol de Família Nombrosa.

10. En  cas  d’algun  membre  de  la  unitat  familiar  tingui  reconeguda  la  seva  situació  de

discapacitat, document oficial acreditatiu.

11. Document bancari en què constin les dades del compte i el titular d’aquest. S’acreditarà

amb una fotocòpia de la llibreta.

Cinquena. Dotació pressupostària



Als pressuposts municipals de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’any 2015 existeix partida

destinada a cobrir aquests ajuts 0300-231-48001, per a llibres de text, dotada amb 20.000€.

Sisena. Ajuts i quantia

Ajuts per a matriculats a educació infantil: 60 €

Ajuts per a matriculats a educació primària: 100 €

Ajuts per a matriculats a educació secundària i PQPI: 150 €

Setena. Termini i presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de la data de

publicació d’aquestes Bases en el BOIB. 

Les sol·licituds podran presentar-se de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h, en el Registre

General de la Corporació.

Les beques se sol·licitaran mitjançant  el  model  de sol·licitud (Annex 1) i  la documentació

requerida pertinent.

Vuitena. Obligacions de les persones beneficiàries

Els perceptors de les subvencions estan obligats a:

a) Comunicar les alteracions que es produeixin en les circumstàncies i els requisits objectius i

subjectius tinguts en compte per concedir la subvenció.

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i facilitar la informació que se’ls requereixi.

c) Comunicar l’obtenció de subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents d’altres

administracions,  entitats  públiques  o  privades  nacionals  o  internacionals.  Les  beques

concedides no són compatibles amb qualsevol altre ajut que es pogués percebre per a la

mateixa finalitat d’altres entitats.

d) Acceptar els requisits exigits per a la concessió o obtenció de la subvenció.

Novena. Comissió de valoració i atorgament



La comissió de valoració estarà formada per la regidora delegada d’Atenció Social, Tercera Edat,

Residència, Comerç i Mercats, dos tècnics de serveis socials, un auxiliar administratiu que actuarà

com a secretària i aixecarà acta, un membre de l’àrea d’intervenció o persones en qui deleguin. 

Les funcions de l’esmentada comissió seran les següents:

1. Avaluar cada una de les sol·licituds presentades.

2. Baremar cada una de les sol·licituds presentades.

3. Admetre  o  excloure  les  sol·licituds  que  pertoqui,  en  relació  amb  els  criteris  que

s’emmarquen a les presents.

4. Pel que fa al procés administratiu de concessió dels ajuts, la Comissió Avaluadora atendrà

els següents períodes:

Una vegada examinades totes les sol·licituds, aquesta Comissió emetrà un informe amb la llista

d’admesos i exclosos i els motius d’exclusió, que ha de servir de base per elaborar la proposta

de  resolució  provisional  per  part  de  la  regidora  delegada  d’Atenció  Social,  Tercera  Edat,

Residència, Comerç i Mercats, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en

aquestes bases.

Aquesta llista s’exposarà a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Els sol·licitants podran presentar, en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir del següent a

l’exposició  de  la  llista  provisional,  les  oportunes  reclamacions  acompanyades  de  la

documentació que estimin convenient,  que haurà de ser presentada al  registre  d’entrada de

l’Ajuntament de Llucmajor en horari d’atenció al públic.

Desena. Resolució de la convocatòria

Una vegada la Comissió Avaluadora hagi analitzat la documentació aportada per esmenar i a la

vista de les al·legacions presentades, en el termini de tres dies hàbils, s’elaborarà la resolució

definitiva  de  concessió  o  denegació  de  les  ajudes,  que  expressarà  la  llista  de  persones

beneficiàries i la quantitat de l’ajut atorgat, i també les sol·licituds excloses amb indicació de la

causa d’exclusió.



La  regidora  d’Atenció  Social,  Tercera  Edat,  Residència,  Comerç  i  Mercats,  aprovarà  la

resolució de la convocatòria, que serà exposada en els llocs assenyalats a les bases d’aquesta

convocatòria.

Onzena. Pagament de les beques

El pagament de la beca es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte indicat pel

sol·licitant.

Dotzena. Règim de recursos 

Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes de la

seva publicació o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

ANNEX I

SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA D’AJUDES 

PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT CURS 2015-2016

Nom i llinatges ..............................................................................................................

Com a Pare Mare            Tutor legal

Que visc a .....................................................................................................................

Població.......................................................................................

Telèfon fix ..................................... Telèfon mòbil ...................................................

Amb DNI........................................................

Núm. de compte corrent:

IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚM. DE COMPTE



EXPÒS:

Que estic interessat a sol·licitar a l’Ajuntament de Llucmajor l’ajut per a l’adquisició de llibres

de text per al curs escolar 2015-2016 pels següents alumnes dels quals som representant legal

(pare/mare o tutor):

1. Nom i llinatges .........................................................................................................

En qualitat de       Pare     Mare            Tutor legal

Escola................................................................... Curs...........            Infantil

Primària                                 Secundària

2. Nom i llinatges ..........................................................................................................

En qualitat de       Pare     Mare            Tutor legal

Escola................................................................... Curs...........            Infantil

Primària                                 Secundària

3. Nom i llinatges .........................................................................................................

En qualitat de       Pare     Mare            Tutor legal

Escola................................................................... Curs...........            Infantil

Primària                                 Secundària

4. Nom i llinatges .........................................................................................................



En qualitat de       Pare     Mare            Tutor legal

Escola................................................................... Curs...........            Infantil

Primària                                 Secundària

5. Nom i llinatges ...........................................................................................................

En qualitat de       Pare     Mare            Tutor legal

Escola................................................................... Curs...........            Infantil

Primària                                 Secundària

Que  el  nombre  de  membres  de  la  unitat  familiar  a  la  qual  pertanyem la  conformen  un  total

de ................ persones.

Que les persones que integren la unitat familiar són (a excepció dels alumnes abans detallats):

NOM I LLINATGES DNI RELACIÓ  AMB

L’ALUMNE 

1

2

3

4

5

6

7

8



9

Per adequar la valoració de l’ajuda sol·licitada al perfil psicosocial  marqueu amb una X, si es

correspon a alguns dels casos següents

Famílies amb expedient obert a Serveis Socials municipals

Famílies monoparentals amb fills, víctimes de violència de gènere

Famílies monoparentals amb fills

Famílies nombroses 

Famílies amb algun membre que tingui reconeguda la seva situació de discapacitat

Per això

SOL·LICIT

Que s’accepti  a tràmit aquesta sol·licitud d’ajuda en els  termes que regula la Convocatòria de

Beques per a la compra de llibres de text per al curs escolar 2015-2016.

DECLAR QUE

Sí        He sol·licitat  un altre ajut per a la mateixa finalitat  a una altra entitat

pública.

                         No        He sol·licitat un altre ajut per a la mateixa finalitat a una altra entitat

pública.

         Que no em trobo sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions

establerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

          Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en la documentació que s’annexa són

certes i accepto les normes de la convocatòria, i facilitaré la informació i documentació que sigui

necessària.



           Que em compromet a acollir-me al programa de reutilització de llibres de text del centre

escolar del qual el meu fill/a és alumne i a dipositar-los en el mateix centre escolar en acabar el

curs.

Llucmajor,_____ d’octubre de 2015

Signatura:

D’acord amb la Llei  Orgànica 15/99,  de 13 de desembre,  de protecció de dades de caràcter personal,  s’informa a la persona

interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents i a la Base de dades d’ajuts

per llibres per al  seu tractament  informàtic  en el  procés de valoració  de les  sol·licituds.  Així  mateix,  s’informa a la persona

interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació

vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament de Llucmajor.

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

Model de sol·licitud i annexos correctament emplenat. Es trobarà a disposició dels sol·licitants

en els registres municipals.

Document d’identificació (DNI/ NIE) de les persones que componen la unitat de convivència.

Certificat de convivència.

Llibre de família.

En cas de separació,  divorci o ruptura de la convivència,  s’ha de requerir  al  sol·licitant  la

sentència que acrediti la guarda i custòdia dels menors.

Declaració  de  renda  o  certificat  d’imputacions  de  l’Agència  Estatal  de  l’Administració

Tributària  corresponent  a  l’exercici  fiscal  de  l’any  2014  dels  membres  de  la  unitat  de

convivència majors de 18 anys

Factura original justificativa d’haver abonat el preu dels llibres de text. Les factures han de

complir els següents requisits:

- Factura pagada i degudament justificada (segell, justificant bancari...)

- Estar datades durant l’any escolar en curs.



- Que facin referència als llibres de text del curs escolar 2015-2016.

- Ser originals (no fotocòpia) i contenir les dades de l’emissor i el número de factura.

En  el  supòsit  de  persones  víctimes  de  violència  de  gènere,  sentència  condemnatòria  o  de

l’ordre de protecció.

En el cas de famílies nombroses, Títol de Família Nombrosa.

En cas d’algun membre de la unitat familiar tingui reconeguda la seva situació de discapacitat,

document oficial acreditatiu.

     Document bancari en què constin les dades del compte i el titular d’aquest. S’acreditarà amb

una fotocòpia de la llibreta

ANNEX II

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Jo,..........................................amb  DNI.......................................,  com  a  pare/mare  o  tutor

d........................................a l’efecte de sol·lcitar  les ajudes d’un màxim de ......€ que atorga

aquest Ajuntament als alumnes empadronats al municipi de Llucmajor, matriculat  a centres

escolars  ubicats  al  municipi  de  Llucmajor,  FAIG  LES  SEGÜENTS  DECLARACIONS

RESPONSABLES:

1. Declar  que  el  meu  fill/filla...........................................està  empadronat/da  de  manera

continuada al municipi de Llucmajor amb una antiguitat mínima de 6 mesos anteriors a la

present sol·licitud.

2. Declar que em trob al corrent del compliment de les meves obligacions tributàries i amb la

Seguretat Social, i que a més no em trobo sotmès a cap procediment de reintegrament de

subvenció pública. Per altra banda, autoritzo a l’Ajuntament de Llucmajor a poder fer la

sol·licitud a l’Agència Tributària de les dades fiscals meves que siguin necessàries. 

3. Declaro  que  no  em  trob  sotmès  a  cap  de  les  causes  d’incompatibilitats  i  també  que

complesc els requisits que fitxa l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de

subvencions.



Llucmajor,………d…………de 20…..

(signatura)

La senyora  Suñer  afirma que en  aquest  àmbit  l’anterior  equip  de govern també  fomentava  la
igualtat i evitava discriminacions. Segons el seu parer amb les bases proposades hi podrà haver
famílies molt necessitades que no puguin accedir a aconseguir els llibres de text per al curs escolar
2015-2016. Recorda que les ajudes que es concedien amb l’anterior equip de govern disposaven de
l’informe favorable dels Serveis Socials.  

El senyor Estarellas diu que l’existència de bases com les proposades és molt positiva a l’hora
d’atorgar  ajudes  per  adquirir  llibres  de  text.  Fa  temps,  com  que  no  n’hi  havia,  els  tècnics
municipals informaven sobre el tema sense directrius conegudes ni publicades. 

La senyora Gil sosté que consta que de vegades els tècnics varen posar objeccions en els seus
informes a la concessió de certes subvencions. Insisteix novament en la potenciació de la igualtat i
la transparència que permet la publicació d’aquestes bases. 

La senyora Suñer incideix en la labor duita a terme en aquest àmbit pels Serveis Socials, els quals
sempre han informat  sobre la necessitat  i  la conveniència d’atorgar ajudes als més necessitats.
Finalment  el  senyor  Estarellas,  si  bé  reconeix  que  en  l’anterior  govern municipal  s’atorgaven
ajudes econòmiques en aquest context, es trobava a faltar l’existència d’unes bases que primassin
la igualtat i la transparència per a la ciutadania. En conseqüència dóna l’enhorabona a la regidora
senyora Gil per aquesta proposta.

Finalment la Corporació Plenària per majoria eleva a acord la proposta amb 20 vots a favor (8 del
PP, 5 del PSOE, 4 de Més, 2 d’El Pi i 1 d’ASI), i 1 abstenció de SSPLL.

3.  PROPOSTA DE  L’EQUIP DE  GOVERN  A FAVOR  DEL BENESTAR  ANIMAL AL
MUNICIPI DE LLUCMAJOR 

El senyor Serra dóna compte de la següent proposta de l’equip de govern a favor del benestar
animal al municipi de Llucmajor.

“Proposta de l'equip de govern a favor del benestar animal al municipi de Llucmajor

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La  Declaració  Universal  dels  Drets  dels  Animals,  aprovada  el  27  d’octubre  de  1978  per  la
UNESCO, i ratificada posteriorment per les Nacions Unides, estableix que els animals són éssers
vius sensibles que tenen uns drets que l'espècie humana ha de respectar, la qual cosa constitueix un
dels fonaments de la coexistència de les espècies en el món. També reconeix que el respecte als
animals està lligat al respecte entre els mateixos humans. 

Tots els animals, siguin de l'espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, no han de ser víctimes
de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents ni han de ser subjectes a actes cruels
que els impliquin patiment físic o psicològic o causar-los estats d'ansietat o de por.



Llucmajor és un municipi sensible envers els animals i el tracte que han de rebre. A la nostra
societat cada cop més persones exigeixen un tracte ètic envers els animals, és a dir, que es tingui en
compte que són éssers sensibles, amb drets i no ‘objectes’ creats per al nostre ús.

Aquesta sensibilitat creixent pareix incompatible amb determinats tipus d’espectacle, en tant que
és  manifestament  contrari  a  la  tendència  evolutiva  que  estan  demostrant  la  resta  de  països
civilitzats del món.  

És una voluntat manifesta d’aquest Consistori fomentar els valors del respecte a la natura i als
éssers vius, la cura del medi ambient en totes les seves vessants, l’educació basada en el respecte,
la  convivència  i  la  representativitat  en  la  societat,  i  que  aquests  espectacles  no  estan  en
consonància  amb  els  esmentats  valors  i  contribueixen  a  fomentar  una  educació  contrària  al
respecte a la vida en totes les seves formes i expressions, fomentant la cosificació dels animals.

És per això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Llucmajor amb els principis que emanen de
la Declaració Universal dels Drets dels Animals de 1978, especialment amb els principis ètics,
socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals. 

Segon. Declarar Llucmajor municipi amic dels animals i respectuós amb els seus drets. 

Tercer. Que Llucmajor esdevingui municipi antitaurí, contrari a la pràctica de les corregudes de
bous i a l’exercici de qualsevol tipus de violència envers els animals que els pugui causar estats
d’ansietat, por, maltractament, patiment o qualsevol dany físic o psicològic.

Quart. Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l'exhibició d'animals salvatges en circs o en
altres activitats  amb ànim de lucre,  que es trobin de manera temporal  al  nostre municipi,  amb
independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores d'aquests animals.

Cinquè. Manifestar la nostra voluntat que no se celebrin curses de bous ni altres espectacles on es
produeixi la mort o s’infligeixi estrès psicofísic a un animal en cap plaça de toros de les Illes
Balears,  així  com que  aquests  espais  tinguin  altres  finalitats,  en  consonància  amb  els  acords
d’aquesta  moció.  Sol·licitar  al  Parlament  de  les  Illes  Balears  la  redacció  d’una  nova  llei
autonòmica de protecció animal que reguli la protecció integral dels animals tant domèstics com
salvatges i que prohibeixi la tauromàquia en totes les seves formes, així com qualsevol espectacle
que produeixi patiment a un animal.

Sisè. No permetre la instal·lació al municipi de Llucmajor d'animals salvatges de circs, encara que
aquests no participin en l'espectacle, com a forma de garantir la seguretat ciutadana de possibles
escapades. 

Setè. Fer arribar aquesta moció al Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears, al
Consell  de Mallorca,  a  la  Federació  d’Entitats  Locals  de les  Illes  Balears  i  a  les  entitats  que
treballen pel benestar animal de les Illes Balears.”

El portaveu del PP diu que en coherència amb la postura que va mantenir en l’anterior legislatura
en aquest  tema no podrà aprovar aquest  punt en la seva totalitat.  Recorda que hi ha una part
important de la ciutadania que no comparteix aquesta proposta, que afecta la nostra cultura i la



nostra  tradició.  A més,  parla  de l‘existència  de l’actual  Llei  de protecció  animal,  que s’ha de
complir. En tot cas, votarà a favor d’aquesta proposta, sempre que es voti de forma separada, ja
que està a favor dels apartats 1 i 2.

El senyor Serra afirma que accedeix que es voti per separat aquest punt. El senyor Jaume manifesta
la conveniència de dur a terme un debat profund entorn d’aquests temes de benestar animal, punt
que comparteix el senyor Serra.

A continuació la Presidència passa a votar separadament els set punts que componen la proposta,
amb els resultats següents: 

Els apartats 1 i 2 de la proposta s’eleven a acord per majoria amb 20 vots a favor (8 del PP, 5 del
PSOE, 4 de Més, 2 d’El Pi i 1 d’ASI) i 1 abstenció de SSPLL.

Els apartats 3, 4, 5, 6 i 7 de la proposta s’eleven a acord per majoria amb 11 vots a favor (5 del
PSOE, 4 de Més i 2 d’El Pi), 9 en contra (8 del PP i 1 d’ASI) i 1 abstenció de SSPLL.

4.  PROSPOSTA  DELS  GRUPS  MUNICIPALS  (PP,  PSOE,  MÉS,  EL  PI  I  SSPLL)
RELATIVA A DONAR  RESPOSTA A LES  PERSONES  QUE  CERQUEN  REFUGI  A
EUROPA 

La Presidència dóna compte de la proposta següent: 

“PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS (PP, PSOE, MÉS, EL PI i SSPLL) RELATIVA A
DONAR RESPOSTA A LES PERSONES QUE CERQUEN REFUGI A EUROPA  

Per majoria s’acorda declarar urgent aquesta proposta, amb 20 vots a favor (8 del PP, 5 del PSOE,
4 de Més, 2 d’El Pi i 1 de SSPLL) i 1 abstenció d’ASI.

A continuació es debat aquest punt, i per majoria s’eleva a acord la proposta que a continuació es
transcriu, amb 20 vots a favor (8 del PP, 5 del PSOE, 4 de Més, 2 d’El Pi i 1 de SSPLL) i 1
abstenció d’ASI. El senyor Roig justifica el seu vot davant el desconeixement d’aquest punt, del
qual no ha tingut informació abans d’aquest Ple.  

“PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS (PP, PSOE, MÉS, EL PI I SSPLL) RELATIVA
A DONAR DESPOSTA A LES PERSONES QUE CERQUEN REFUGI A EUROPA 

Tots els grups que conformen el consistori aproven una declaració institucional, que significa una

passa més en la demostració del caire solidari de la ciutat de Llucmajor.

Davant la forta reacció de la ciutadania i les mostres de solidaritat que estan sorgint pertot arreu,

l’Ajuntament de Llucmajor se suma a les demandes de les entitats ciutadanes i de la societat civil i

manifesta la seva profunda preocupació per la situació dramàtica que viuen milers de persones,

especialment en el Pròxim Orient i part de l’Àfrica, que, a causa de la guerra es veuen obligades a



fugir dels seus països d’origen i buscar asil o refugi a Europa, mentre els Estats i les institucions

responsables de protegir-los en virtut del Dret dels refugiats no són capaços de trobar una resposta

eficaç, digna i solidària a una crisi humanitària de gran magnitud.

Segons dades d'ACNUR (l'Alt  Comissionat  de les Nacions Unides per als  Refugiats),  prop de

300.000 migrants i refugiats han intentat arribar el 2015 a Europa via el mar Mediterrani, 3.000

han mort en l'intent, molts d’ells són refugiats, incloent famílies senceres, que fugen de la guerra,

la fam, les malalties o el terror.

És una situació en la qual, d’una banda, es fa necessària l’adopció de mesures que permetin viure a

aquestes persones amb seguretat als països i la guerra no els empenyi a emprendre una fugida que

acaba per a molts en la mort. D’una altra banda, ens trobam amb la crisi de refugiats més gran des

del genocidi de Ruanda, fa més de vint anys, i Europa es troba amb una crisi humanitària sense

precedents en temps de pau.

Davant aquesta situació d’emergència, l’Ajuntament de Llucmajor constata que el sistema europeu

d’asil previst en el Reglament de Dublín de 2013 ha quedat manifestament superat arran de la

guerra  a  Síria,  la  situació  de  caos  a  Líbia  i  la  impunitat  que  operen  les  màfies  de  persones:

salvament, acollida i tramitació de l’asil en els països costaners i fronterers han quedat desbordats i

a curt termini només una resposta solidària permetrà afrontar la situació actual de crisi humanitària

atenent  el  compromís  de la  Unió Europea i  dels  Estats  membres  amb els  drets  humans,  i,  en

especial amb el dret al refugi. En aquesta situació és fonamental sumar forces i només amb la

col·laboració entre la societat civil i les institucions politiques es podrà superar aquesta crisi que es

preveu llarga i complicada.

L’Ajuntament  de  Llucmajor  considera  que  s’ha  de  treballar  per  solucionar  els  problemes

humanitaris i urgents i combinar-los amb mesures a mitjà i llarg termini. Per això, és necessari que

intervinguin totes les institucions: internacionals, europees, nacionals i locals. Consideren que les

institucions europees haurien de replantejar les politiques d’asil i de cooperació amb els països

empobrits del Mediterrani tenint en compte el nou escenari global de conflictes i la problemàtica

dels països costaners i fronterers que no poden acollir ni presentar assistència a l’allau de persones

que  estan  arribant.  En  aquests  moments,  és  necessari  que  tots  els  Estats  estiguin  a  l’alçada



d’aquesta situació extrema i per això han d’assumir que aquesta és una crisi global i excepcional i

sempre d’acord amb les normes i els principis dels drets humans.

L’Ajuntament de Palma declara que l’assistència als refugiats és una qüestió de drets humans i

aquests són competència de totes les institucions a tots els nivells. L’Estatut de les Illes Balears,

per  fomentar  la  pau,  la  solidaritat,  la  tolerància,  els  drets  humans  i  la  cooperació  per  al

desenvolupament  amb els  països i  les poblacions  estructuralment  menys  desenvolupats  amb la

finalitat única d’eradicar la pobresa.

Per tot això l’Ajuntament de Llucmajor:

Primer.  Insta  el  Govern espanyol  a  incrementar  el  suport,  tant  financer  com tècnic,  al  Pla  de

resposta regional de Nacions Unides.

Segon. Insta el Govern espanyol a promoure, en el si de la Unió Europea i amb les repúbliques

balcàniques no comunitàries, una resposta adequada a la crisi humanitària que s’està vivint a Síria.

Així mateix,  encoratja el Govern espanyol  i  el  Govern de les Illes Balears a demostrar el seu

compromís i la seva solidaritat vers aquesta emergència humanitària i acollir de forma solidària i

responsable les persones refugiades que proposi la Comissió Europea amb prioritat per a dones i

infants en risc, persones amb necessitats mèdiques o amb les discapacitats i altres amb necessitats

especials de protecció.

Tercer. Es compromet a participar activament a les taules polítiques i tècniques de coordinació amb

altres institucions, entitats socials i plataformes ciutadanes que treballin amb persones refugiades,

l’objectiu de les quals serà definir les mesures a adoptar des de l’Ajuntament per garantir l’acollida

a les persones refugiades en el nostre municipi.

Quart.  Es  compromet  a  posar  a  disposició  de  les  diferents  àrees  municipals,  en  virtut  de  les

competències  pròpies  i  delegades,  els  recursos  necessaris  per  tal  de  poder  complir  amb  la

responsabilitat social i política d’aquest Ajuntament en relació a les persones refugiades.”

5.  PROPOSTA  D’INSCRIURE  EN  EL  REGISTRE  MUNICIPAL  D’ENTITATS
CIUTADANES EL GRUP DE TEATRE DE LLUCMAJOR 



La Corporació Plenària per majoria eleva a acord amb 20 vots a favor (8 del PP, 5 del PSOE, 4 de
Més, 2 d’El Pi i 1 d’ASI ) i 1 abstenció de SSPLL, la proposta de la Presidència d’inscriure en el
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes el Grup Teatre de Llucmajor, conforme a la petició del
grup de teatre esmentat. 

Sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20.50 hores del dia abans esmentat. 

El batle El secretari
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