ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 10/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 30 de setembre de 2020
Horari: de les 19 a les 23.10 hores
L’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, permet la
realització telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats en supòsits que concorrin situacions
excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o
dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les
sessions. Per a la validesa de dites sessions s’exigeix que els membres participants es trobin en
territori espanyol.
Arran de la crisi sanitària que s’està patint, ocasionada per la pandèmia internacional provocada
per la COVID-19, aquesta sessió es realitza telemàticament i la localització dels seus membres
participants en territori espanyol ha quedat acreditada davant el secretari de la corporació
mitjançant l’aportació d’una declaració responsable firmada per cada un d’ells, en la que es fa
constar el domicili des d’on es participa en aquesta sessió telemàtica.
En conseqüència, quan són les 19 hores de dia 30 de setembre, després de la convocatòria prèvia
es reuneixen telemàticament les persones que a continuació es detallen, a l’objecte de realitzar
sessió ordinària, en primera convocatòria, del Ple d’aquest Ajuntament.
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Assistents
Eric Jareño Cifuentes, batle president
Maria Francisca Lascolas Rosselló, Gabriel Rojo Rodríguez, Maria del Pilar Bonet Escalera i
Simó Adrover Llompart, pel Partit Popular
Noemí Getino Pérez i Ginés Sáez González, per Ciudadanos, Partido de la Ciudadania
Alexandro Gaffar i Eloy Crusat Horrach, per Llibertat Llucamajor
Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
Gregorio Estarellas Mas, Jaume J. Oliver Vallés, Bartomeu Tugores Vicens, Francisca Almagro
Peset i José Luís Huéscar Villar pel Partit Socialista Obrer Espanyol
Maria Barceló Calviño i Miquel Angel Serra Teruel per MÉS per Mallorca – APIB
Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, Unides Podem
Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes
Raúl Domínguez Martín, del Grup Mixt
José Miguel Pastor Cantallops (Membre no adscrit)
Catalina Munar Miquel, interventora
i Marc Rigo Manresa, secretari.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors,
realitzades el dies 29 de juliol i 5 d’agost, (ambdues ordinàries) i 7 de setembre, (extraordinària) de
2020., i atès que no s’hi fa cap objecció se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES SENSE CONTRACTE AMB OMISSIÓ DE
L’AJUNTAMENT
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que es relacionen,
que tracten de despeses de serveis i subministres que es presten sense el corresponent
contracte, i altres despeses que corresponen a contractes que s’ha exhaurit el termini d’execució i
continua produint prestant-se, i atès que es tracta d’una relació de factures que han estat
conformades pels tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita així que els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus

acordats, essent totes elles necessàries i indispensables per el norma 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 la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici atès que s’ha omès la fiscalització prèvia i amb la finalitat d’evitar un
enriquiment injust, d’acord amb el principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se
en detriment d’un altre, i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.
Vist l’informe d’Intervenció II-R-2020-334-MVO d’omissió de la fiscalització de factures per
prestació de serveis i subministres sense contracte,
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 23 de setembre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Miquel Àngel Serra (MES) diu que s’estan acumulant una gran
quantitat de concursos pendents, i cada mes, uns 500.000 € de factures van per aquesta via, la
qual hauria de ser una via extraordinària, ja que actualment entre altres tenen, telefonia fixa i
mòbil, neteja viària, alarmes dels centres escolars, gestions de parc verds etc. per això creuen que
s’ha d’actuar, i aquesta situació requereix implicació per part de l’equip de govern per tenir un pla
de xoc, avui la notícia de poder disposar d’un romanent, fa disposar d’un sistema en un
departament de contractació, on el personal és fantàstic, però no està dimensionat pel que
necessita l’Ajuntament de Llucmajor i en la nova situació en la qual es podrà gastar més, creuen
que necessitaran un departament de contractació més potent. voldria saber si l’equip de govern té
algun pla per afrontar aquest tema, i si els hi poden donar informació dels contractes que ha
mencionat ho agrairan.
El batle diu que és veritat que hi ha molts de contractes que ja venen d’enrere i s’haurien de treure
a contractació. També diu que tenen previst un pla de reforçament, esperant a veure que diu
definitivament la publicació al BOE, però el Departament de Contractació no s’ha aturat en cap
moment de fer feina i ara.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) demana en quin estat es troba el concurs
públic per l’empresa de comunicació, ja que es troba dins el lot d’aquestes factures.
El batle diu que si hi està fent feina, ja que tot el que hi havia avançat amb el Sr. Crusat com a
regidor, ell mateix va dir a la tècnica que borràs tot el que havia preparat, perquè no volia tenir res
a veure amb aquest contracte i que d’altra regidor ho pogués utilitzar.
El Sr. Gaffar diu que es pensava que els contractes públics els feien el funcionaris i no el regidors,
ja que una cosa és la intenció política on hi ha un projecte i la forma en que s’ha de fer i una altra
cosa és la documentació tècnica. El batle es reitera amb el que ha dit abans i demana que si el Sr.
Crusat ho vol aclarir que ho faci.
Una vegada acabades les intervencions i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, GM i Sr. Pastor) i 9
abstencions (PSOE, MES, UP i PI) per majoria s’adopta el següent Acord:
Primer:Aprovar el Reconeixement extrajudicial de factures que s’adjunten i Convalidar la
omissió de la fiscalització de la intervenció.
NUM. Fact.

FECHA

CONCEPTO

NIF Tercero

NOMBRE

IMPORTE

F20-213

29/07/2020

GESTIÓN
COMUNICACIÓJULIOL 2020

ES-B5763733-2

VIRTUAL THINK
COMUNICACION
SL

2.178,00

31/07/2020

SERVEI DE
RECOLZAMENT
DEL SERVEI DE
NETEJA VIÀRIA AL
T.M.DE
LLUCMAJOR JULIOL 2020

ES-A7952405-4

URBASER, S.A.

18.650,71

1002251V2000006

01/08/2020

SERVEI D'ALARMA
C.P.
URBANITZACIONS
. AGOST 2020

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

11,05

I008-I008/327

01/08/2020

SERVEIS
D'ALARMAESCOLETA
TRENCADORS AGOST 2020

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

46,08

I008-I008/317

01/08/2020

SERVEI D'ALARMA
- COLEGIO
PUBLICO BADIES AGOST 2020

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

65,00

01/08/2020

SERVEI D'ALARMA
ESCOLETA
PENYA-SEGAT AGOST 2020

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

60,09

I008-I008/320

01/08/2020

SERVEI D'ALARMA
AL COL. PUIG DE
ROS
URBANIZACIONS AGOST 2020

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

61,83

I008-I008/321

01/08/2020

SERVEI D'ALRMA
ESCOLETA FADA
MORGANA AGOST 2020

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

42,31

I008-I008/322

01/08/2020

SERVEI D'ALRMA C.E.I.P. SA
MARINA - AGOST
2020

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

69,10

I008-I008/324

01/08/2020

SERVEI D'ALARMA
C.E.I.P. S' ALGAR
INFANTIL - AGOST
2020

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

42,30

I008-I008/325

01/08/2020

SERVEI D'ALARMA
C.E.I.P. S'ALGAR
PRIMARIA AGOST 2020

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

42,30

I008-I008/323

01/08/2020

SERVEI D'ALARMA
CLAUSTRE SON
BONAVENTURA AGOST 2020

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

47,34

I008-I008/326

01/08/2020

SERVEI D'ALARMA
C.E.I.P. SON VERI
- AGOST 2020

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

46,08

I008-I008/328

01/08/2020

SERVEI D'ALARMA
COL·LEGI PUBLIC
- JAUME III C/
Rufino Carpena AGOST 2020

ES-A0704453-0

TRANSPORTES
BLINDADOS, S.A.

32,37

FA20-743

31/07/2020

Consums còpies
Juliol 2020

ES-B5709493-0

SERVICI BALEAR
DE LES
TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIO

1.107,76

03/07/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/GALDENT TANATORI
31/05/2020 a
30/06/2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

656,93

03/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/TERRAL 41 EDIF. PERSONES
MAJORS
30/06/2020 al
31/07/2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

895,23

I008-I008/319

I008-I008/318

999407915526 1171PMR001N0285453

999407923573 1195PMR001N0322013

050002382271 0511SNR001N0116392

03/07/2020

ENERGIA
ELECTRICA
LUGAR
POLIGONO 12 CEMENTIRI

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,

87,77

01/06/2020 a
01/07/2020

S.L., S.U

16/07/2020

ENERGIA
ELÈCTRICA C/
SINDICAT 66 PB
SERVEIS SOCIALS
DEL 14/06 AL 14/07
DEL 2020

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

68,61

050001970803 0621SNR001N0113175

02/07/2020

ENERGIA
ELECTRICA
PLAÇA ESPANYA
61 - 30/05/2020 a
29/06/2020

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

41,72

U-2000007

06/08/2020

GESTIO PARCS
VERDS - JULIOL
2020

ES-U1663662-3

UTE PARCS
VERDS
LLUCMAJOR

169.038,87

V-FAUT+-FA2008851

31/07/2020

AIGUA EN
BARRALS - JULIOL
2020 - CLAUSTRE

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

12,43

V-FAUT+-FA2009040

31/07/2020

AIGUA EN
BARRALS - JULIOL
2020 MANTENIMENT

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

68,37

V-FAUT+-FA2008985

31/07/2020

AIGUA EN
BARRALS - JULIOL
2020 - PUESTO DE
SOCORRS

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

55,94

V-FAUT+-FA2009160

31/07/2020

AIGUA EN
BARRALS - JULIOL
2020 - S.SOCIALS

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

37,29

V-FAUT+-FA2008884

31/07/2020

AIGUA EN
BARRALS - JULIOL
2020 - TANATORI

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

31,08

V-FAUT+-FA2009041

31/07/2020

AIGUA EN
BARRALS - PUNT
VERD SA TORRE.
JULIOL 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

55,94

V-FAUT+-FA2008885

31/07/2020

AIGUA EN
BARRALS - JULIOL
2020 - ADMÓ
GRAL

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

308,96

CBF2020-99656

10/08/2020

Acceso Básico
internet 7M/2M

ES-B5733360-1

SOLUCIONES
CORPORATIVAS
IP, SL

42,35

17228-1

18/08/2020

INFORMÀTICA

ES-B0790170-5

INSTALACIONES Y
REPARACIONES
MALLORQUINAS
SL

2.588,19

20-255

31/07/2020

LLOGUER
CONTENIDORS
DESTRUCCIO
PAPER - JULIOL
2020

ES-B5756737-2

AVANZA
CONFIDENTIAL
DESTRUCTION S L

137,50

0020132003

21/08/2020

lloguer modul
vestuaris c.m.
esports - agost
2020

ES-B2887119-2

ALGECO
CONSTRUCCIONE
S MODULARES
S.L.U.

773,67

0401304-R

16/12/2019

MANTENIMENT
D'ASCENSORS.
FACTURA DE DIA
16/12/2019.
"NUETRA OFERTA
TA126101
ACEPTADA POR
USTEDES EL
27/11/19"

ES-B0870827-3

CRUXENT
EDELMA ASPE,
SLU

1.646,86

0A05032M-1

01/01/2020

084006878831 0176SPR001N0270144

MANTENIMENT
ASCENSORS 1º
TRIMESTRE DEL
2020 AL CARRER

ES-B0870827-3

CRUXENT
EDELMA ASPE,
SLU

191,41

FIRA Nº14

0A05031M-1

01/01/2020

MANTENIMENT
ASCENSORS 1º
TRIMESTRE 2020.
CARRER TERRAL
COSTAT AMB
FORMENTERA

0A10325M-1

01/04/2020

MANTENIMENT
ASCENSORS 2º
TRIMESTRE DEL
2020 C/ FIRA Nº14

ES-B0870827-3

CRUXENT
EDELMA ASPE,
SLU

191,41

01/10/2019

MANTENIMENT
ASCENSORS 4º
TRIMESTRE 2019
CARRER FIRA
Nº14

ES-B0870827-3

CRUXENT
EDELMA ASPE,
SLU

184,95

01/10/2019

MANTENIMENT
D'ASCENSORS 4º
TRIMESTRE 2019.
CARRER TERRAL
COSTAT AMB
FORMENTERA

ES-B0870827-3

CRUXENT
EDELMA ASPE,
SLU

370,04

7A58054-1

01/10/2019

MANTENIMENT
ASCENSORS 4º
TRIMESTRE 2019.
CARRER FRAI
JOAN GARAU S/N.
CLAUSTRE

ES-B0870827-3

CRUXENT
EDELMA ASPE,
SLU

646,72

0A10326M-1

01/04/2020

MANTENIMENT
ASCENSOR 2º
TRIMESTRE 2020
CLAUSTRE

ES-B0870827-3

CRUXENT
EDELMA ASPE,
SLU

666,76

7A58055M-1

24/08/2020

MANTENIMENT
ASCENSOR 4º
TRIMESTRE 2019
BIBLIOTECA

ES-B0870827-3

CRUXENT
EDELMA ASPE,
SLU

278,31

01/01/2020

MANTENIMENT
ASCENSOR
1ºTRIMESTRE
20202 BIBLIOTECA
C/JAUME Nº7

ES-B0870827-3

CRUXENT
EDELMA ASPE,
SLU

288,04

01/04/2020

MANTENIMENT
ASCENSOR 2º
TRIMESTRE 2020
C/ TERRAL AMB
FORMENTERA

ES-B0870827-3

CRUXENT
EDELMA ASPE,
SLU

383,00

20/05/2020

MANTENIMENT
ANUAL DE LA
LÍNIA
TELEFÒNICA DEL
CARRER TERRAL
COSTAT AMB
FORMENTERA

ES-B0870827-3

CRUXENT
EDELMA ASPE,
SLU

101,64

01/01/2020

MANTENIMENT
ASCENSORS 1º
TRIMESTRE 2020
CARRER FRAI
JOAN GARAU
CLAUSTRE

ES-B0870827-3

CRUXENT
EDELMA ASPE,
SLU

666,76

01/04/2020

MANTENIMENT
ASCENSOR
2ºTRIMESTRE
2020 BIBLIOTECA
CARRER JAUME I
Nº7

ES-B0870827-3

CRUXENT
EDELMA ASPE,
SLU

288,04

90CMUT000032

24/08/2020

SERVEI
TELEFÒNIC ( 1
Ago. 20 a 31 Ago.
20 ) FACTURACIÓ
CONCERTADA
FIXA

OT-U8699257-5

UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS
UTE CCCXVIII

1.569,18

FA20-799

21/08/2020

7A58053M-1

7A58052M-1

0A05034M-1

0A10324M-1

0401845A-1

0A05033M-1

0A10327M-1

Disco 900GB SAS
12Gb/s 10K

ES-B0870827-3

CRUXENT
EDELMA ASPE,
SLU

383,00

ES-B5709493-0

SERVICI BALEAR
DE LES

2.167,62

refurbished 90 días
de garantía

TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIO

26/08/2020

Energia elèctrica
31/05 a 2/08/20 local c/fira 22

ES-041386027-B

SALVA BARCELO
JOAQUINA

193,25

30/07/2020

ENERGIA
ELÈCTRICA GAS
ESPORTS C/
MATEU
MONSERRAT
PISCINES DEL
25/06 AL 27/07 DEL
2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

1.804,34

07/08/2020

ENERGIA
ELÈCTRICA EP C/
ANTONI
TORRANDELL DEL
30/06 AL 31/907
DEL 2020

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

265,55

10/08/2020

ENERGIA
ELÈCTRICA EP C/
MEROLA ET CALA
PI DEL 30/06 AL
02/08 DEL 2020

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

16,60

27/08/2020

ENERGIA
ELÈCTRICA AG C/
TERRAL 27
BAIXOS DEL 20/07
AL 20/08 DEL 2020

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

17,73

04/08/2020

ENERGIA
ELÈCTRICA EP C/
CAMPOS JTO
Nº100 DEL 30/06
AL 02/08 DEL 2020

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

228,00

050002369654 0916SNR001N0147752

28/08/2020

ENERGIA
ELÈCTRICA AG C/
TERRAL 29 DEL
22/07 AL 24/08 DEL
2020

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

78,78

0E52753M

31/08/2020

MANTENIMENT
ASCENSOR EDI.
M.A. SALVA 50 AGOST 2020

ES-A2801115-3

ZARDOYA OTIS
SA

439,73

31/08/2020

72ª CERT.
MANTENIMENT
PREVENTIU,
NORMATIU I
CORRECTIU
D'ESCOLES I
ESCOLETES AGOST 2020

OT-U5788134-4

UTE ESCOLES
LLUCMAJOR

14.265,78

20-14

31/08/2020

MATERIAL PER
MANTENIMENT
D'ESCOLES I
ESCOLETES JULIOL 2020

OT-U5788134-4

UTE ESCOLES
LLUCMAJOR

987,63

A-2020/A/91489

31/07/2020

MATERIAL DE
CONSTRUCCIO MANTENIMENT

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES
FORQUES SL

31,67

190-2020

01/09/2020

Instalación, gestión
y mantenimiento
Zonas Wi-Fi

ES-B5708752-0

WIONGO LEADING
SMART
DESTINATIONS
SLU

2.515,59

1002251V2000009

31/08/2020

ES-A7952405-4

URBASER, S.A.

18.650,71

ENDESA EMIT-158

086165050166 0178PNR001N0252048

084006276081 0761SNR001N0133631

050002338674 0686SNR001N0135275

050002026404 0629SNR001N0146530

050006204811 0671SNR001N0131350

20-13

SERVEI DE
RECOLZAMENT
DEL SERVEI DE
NETEJA VIÀRIA AL
T.M.DE
LLUCMAJOR A
DIFERENTES

ZONES URBANES.
AGOST 2020

1002251V2000010

31/08/2020

SERVICIO DE
RECOGIDA DE
RESIDUOS
SELECTIVOS
(PAPEL, VIDRIO Y
ENVASES)
AGOSTO 2020

5-200292

01/09/2020

Quota mensual
APP Ajuntament
Llucmajor

ES-B5771404-0

UNIVERS DINAMIC
SL

59,29

A-3039

15/07/2020

SERVEI DE
MANTENIMENT
DELS 24
DESFIBRILADORS

ES-B6593108-1

CARDIAC FUTURE
IDEA S.L

12.429,12

2020-201

01/09/2020

SERVEI DE
VIGILANCIA
PLATGES. AGOST
2020

ES-B5725602-6

MARSAVE
MALLORCA SL

36.953,99

ELEC 2020-9

02/09/2020

LLOGUER SOLAR
APARCAMENTS C/CONSTITUCIO
34 - SETEMBRE
2020

ES-041321035-V

GARAU CARDELL
JUAN

695,41

ELEC 2020-9

02/09/2020

LLOGUER SOLAR
APARCAMENTS C/
CONSTITUCIO 34 SETEMBRE 2020

ES-041348874-A

POU OBRADOR
MARGARITA

695,41

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/CONSTITUCIO 3
30/06/2020 al
31/07/2020 (920)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

583,50

31/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA AV.
EUROPAVESTUARIOS
12/06/2020 al
21/08/2020 ESPORTS

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

189,70

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/RUPIT ADLO
SECT 3 - PUIG DE
ROS 30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

481,27

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA PUIG
DE ROS ALDO
SECT 4
30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

453,25

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
30/06/2020 al
31/07/2020 PUIG
DE ROS ALDO
SECT. 5 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

634,89

086163474697 0267PPR001N0117001

31/08/2020

GAS
C.M.ESPORTS
S'ARENAL.
12/06/2020 al
21/08/2020 (340)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

371,39

086163474631 0351PPR001N0112032

11/08/2020

GAS AV. EUROPA
PISCINA
25/06/2020 al
27/07/2020 (340)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

557,65

084000369931 1078PPR001N0106109

086163482220 0220PPR001N0117002

999430301131 1081PPR001N0107701

999430304071 1083PPR001N0107702

999430304316 1081PPR001N0107703

050002264031 0951SMR001N0082887

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
ESCULLS - SON
BIELO 30/06/2020
a 31/07/2020 (165)

ES-A7952405-4

URBASER, S.A.

9.639,33

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,

140,42

S.L., S.U

050002050256 0966SMR001N0082899

050002054037 0951SMR001N0082881

084006492652 0642SMR001N0090002

084006927365 0076SMR001N0084313

050002034048 0948SPR001N0290482

050002382271 0524SNR001N0136881

050001975704 0956SPR001N0290414

050001998354 0524SNR001N0131400

050002050864 0621SNR001N0133766

050001985987 0976SNR001N0132937

050007348332 0621SNR001N0131401

050001979844 0934SPR001N0291879

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/TAMARINDE S/N
30/06/2020 a
31/07/2020(165)

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA CALA
PI S/N - 30/06/2020
a 31/07/2020 (165)

25/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA C/PI 2
- LAS PALMERAS
(165) 20/07/2020 a
20/08/2020

10/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/PENYA SEGAT 3
- 06/07/2020 a
06/08/2020 (165)

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/SERRETA S/N S'ESTANYOL (165)
30/06/2020 a
31/07/2020

11/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
CEMENTIRI
01/07/2020 a
03/08/2020 (164)

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/GRACIA S/N 30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

04/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/PARE RIPOLL S/
N . 29/06/2020 a
02/08/2020 (920)

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/TAMARELL S/N S'ESTANYOL (165)
30/06/2020 a
31/07/2020

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/GARONDA CALA PI
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

04/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/MATEU
MONSERRAT C.M.
ESPORTS
30/06/2020 a
02/08/2020 (340)

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA C/M.A.
ALCOVER S/N
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

70,79

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

305,43

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

102,02

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

434,95

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

103,87

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

137,96

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

34,70

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

93,50

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

302,35

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

161,11

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

49,55

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

104,82

050008291817 0996SPR001N0292760

050002626619 0971SPR001N0292589

050002241663 0796SPR001N0292627

050002373194 0650SPR001N0292635

050007881395 0721SPR001N0318604

050007881416 0721SPR001N0321807

050002045594 0597SPR001N0297883

050006821458 0808SPR001N0318602

050002635111 0936SPR001N0292733

050002544439 0940SPR001N0292715

050002051304 1293SPR001N0292514

050002013927 0952SPR001N0294531

050001971596 0629SNR001N0133354

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/MNGES 6
01/07/2020 al
31/07/2020 (337)

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/BARCELONA
JTO 5 - SA TORRE
30/06/2020 a
31/07/2020

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/PICASSO ET 4
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA URB.
VALLGORNERA
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

25/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA URB
PUIG DE ROS
SECT 1
20/07/2020 a
20/08/2020 (165)

27/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/GUATLERA
SECT. 2
20/07/2020 a
20/08/2020 (165)

10/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA C/OM
S/N - SON VERI
09/07/2020 a
06/08/2020 (165)

25/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/GALIOTA 2DONZELL
19/07/2020 a
20/08/2020 (165)

07/08/2020

ENEREGIA
ELECTRICA C/
MAJOR 30/06/2020
a 31/07/2020 (165)

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/SANT MIQUEL
JTO 68 30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/GARRIGA S/N 30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

10/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/GIRONA POL.
ESCUELAS SON
VERI 30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/FORMENTERA

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

717,41

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

225,41

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

255,50

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

244,41

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

232,08

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

289,47

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

14,31

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

47,77

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

168,37

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

224,42

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

14,08

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

246,42

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO

234,98

050001970803 0636SNR001N0135111

050002466712 0812SPR001N0315920

050001992648 0940SPR001N0291065

050002315344 0923SPR001N0292838

050002373798 0646SPR001N0288933

050001993316 0960SPR001N0289332

050002373118 0646SPR001N0288935

050002057004 0963SPR001N0292696

050002536040 0952SPR001N0292588

050002023397 0622SPR001N0314419

084006489812 0627SNR001N0133826

050002259396 1181SPR001N0294545

S/N - 27/06/2020 a
02/08/2020 (165)

RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

10/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA PLAÇA ESPANYA
61 - OCUPACIO
29/06/2020 a
01/08/2020

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

66,71

24/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/CREUETA S/N 20/07/2020 a
20/08/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

149,24

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/MONTANYA S/N
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

141,79

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA C/
GRAN I GENERAL
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

109,69

04/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA URB.
VALLGORNERA
SECTOR 3
30/06/2020 a
02/08/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

163,70

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
PLAÇA DE LA
LLUNA - BADIA
BLAVA 30/06/2020
a 31/07/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

165,87

04/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA URB.
VALLGOENRA
SECT. 5
30/06/2020 a
02/08/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

146,57

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/PENYA SEGAT
ET 268- TOLLERIC
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

173,22

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA C/STA
BARBARA JTO 22
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

167,27

21/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/GRAN I GRAL
CONSELL S/N
19/07/2020 a
19/08/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

22,55

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/BETLEM 11
CALA PI
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

82,33

10/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA STA
CATALINA-BORN
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

280,67

050002040254 0971SPR001N0292512

084006878831 0180SPR001N0309179

050001980674 0921SPR001N0289483

050001995882 0967SPR001N0290415

050002763752 0681SPR001N0315392

050001960246 0941SPR001N0290481

050002036674 0948SPR001N0292549

050002050919 0948SPR001N0292575

050002466726 0827SPR001N0294307

050002062008 0952SPR001N0292550

050002568933 0791SPR001N0318193

050002267956 0949SPR001N0294909

050002314883 0955SPR001N0292726

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/AMETLER ETSON VERI NOU
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

18/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/SINDICAT 66 S.SOCIALS
14/07/2020 a
16/08/2020 (231)

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA C/M.A.
SALVA 30/06/2020
a 31/07/2020 (165)

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/RECALDE 4
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

24/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/TERRAL 23 18/07/2020 a
18/08/2020 (432)

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA BAHIA BLANCA S/
N 30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/RIPOLL JTO 56
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/CORNETS S/N .
S'AESTANYOL
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/GALIOTA S/N MAIORIS
30/06/2020 a
06/08/2020 (165)

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA NOGUERA S/N
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

25/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/SANT LLUC ESQ STA
MARGALIDA
19/07/2020 a
19/08/2020 (165)

10/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA M.A.
SAL-AYTO
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

65,17

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

106,23

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

263,99

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

78,89

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

148,18

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

124,86

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

25,20

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

247,09

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

288,25

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

127,20

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

211,15

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

213,53

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI

119,90

050002290217 0825SPR001N0292587

050002042004 0820SPR001N0292756

050002054358 0971SPR001N0292576

999385152568 0882SPR001N0300128

050002045901 0827SPR001N0318190

050002062014 0937SPR001N0292578

050007137617 0948SPR001N0292527

050001983654 0938SPR001N0289671

050002241678 0650SPR001N0288934

050002047494 0967SPR001N0292513

050002003531 0949SPR001N0291868

999422831877 1173PLR001N0358792

NOGUERA SECT.
3 FASE 2
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
UB.TOLLERIC -EL
DORADO
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

114,78

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA C/
ISAAC PERAL S/N
- 30/06/2020 a
31/07/2020 (161)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

296,78

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
SOLLERIC - CALA
PI 25/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

164,94

11/08/2020

GAS C/SANT
BARTOMEU 75 25/06/2020 al
27/07/2020 (3211)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

81,72

25/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA JUPITER - FONT
DELFI (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

15,09

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
NOGUERA S/N 30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

214,96

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/MARINERS S/N
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

293,61

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA PC
REINA MARIA
CRISTINA
30/06/2020 a
31/07/2020 ( (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

243,19

04/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA VALLGORNERA
30/06/2020 a
02/08/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

291,59

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/MERCURI S/N BADIA 30/06/2020
a 31/07/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

186,44

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/SALUT S/N 01
/07/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

163,04

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA AV
EUROSPA POLID.
EMERGENCIA
30/06/2020 al

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

195,60

31/07/2020 (340)

999407863225 1195PMR001N0337539

999416486700 1142PMR001N0329359

084006896836 0159PMR001N0331997

999407900239 1220PMR001N0333396

999407918092 1195PMR001N0337550

999407830670 1072PMR001N0335307

999407910129 1195PMR001N0337547

999407902031 1292PMR001N0333398

999407905106 1176PMR001N0337546

999407866927 1176PMR001N0337541

999407864383 0704PMR001N0337540

999407825531 0704PMR001N0333390

999407916188 1180PMR001N0337549

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/ACACIA S/N 30/06/2020 a
31/07/2020 ((165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

392,14

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/SANT
BARTOEMU 67 COL·LEGI
30/06/2020 al
31/07/2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

469,23

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/GUILLEM
TERRASA 9
30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

718,58

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA C/BOT
ESQ. FRAGATA
30/06/2020 al
31/07/2020 ((3212)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

714,78

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
PLAÇA ESPANYA
12 - 30/06/2020 al
31/07/2020 (920)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

628,86

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA PÇ
STA CATALINA
TOMAS S/N 31/05/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

121,76

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
LUGAR
POLIGONO 46-517
(COLEGIO) (3212)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

322,59

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/ALMIRALL
VIERNA 30/06/2020
al 31/07/2020
((165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

752,91

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/ESPORPORA 11
- JTO 11TOLLERIC
30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

171,03

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
PASEO DAMES
BELLAVISTA
26/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

352,58

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA - CAP
BLANC S/N SA
TORRE 30/06/2020
a 31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

491,68

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA C/
SANT BARTOMEU
S/N 30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

98,42

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA M.A.
SALVA 50BATERIA 5
30/06/2020 al

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

389,18

31/07/2020 (920)

999407862177 1051PMR001N0335311

999407864685 1104PMR001N0335313

999407867097 1347PMR001N0337542

999407847678 1083PMR001N0339344

999407922624 1211PMR001N0328559

999407912871 1184PMR001N0337548

012159670056 0290PMR001N0337672

999407869455 1309PMR001N0337543

999407909115 1361PMR001N0333401

999407925984 1575PMR001N0337551

999407900773 1195PMR001N0333397

999407834276 1098PMR001N0344310

999407865047 1079PMR001N0335314

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/JOAN ALCOVER
S/N - 31/05/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

394,97

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/TERRAL S/N
31/05/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

348,17

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/FIRA 14
30/06/2020 al
31/07/2020 (920)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

576,04

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/MALVA S/N- LES
PALMERES
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

521,63

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
ESCOLETA FADA
MORGANA
30/06/2020 al
31/07/2020 (3211)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

335,58

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/ALMIRALL
VIERNA JTO 13
30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

394,88

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/BISBE ROIG 65 30/06/2020 al
31/07/2020 (334)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

163,86

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
CARRETERA
ENDERROCAT S/N
- 30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

323,81

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA PÇ
ESPANYA 12 30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

204,70

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/CONSTITUIO 6BAIXOS
30/06/2020 al
31/07/2020 (920)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

951,81

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA PÇ
NAVEGACIO JTO 6
- 30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

696,03

10/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA AV.
EUROPA S/N S'ARENAL
01/06/2020 a
03/08/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

289,17

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA BISBE
TAIXQUET- PÇ
SABATER
31/05/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

1.734,32

999407836309 1108PMR001N0330325

999407862878 1161PMR001N0339346

999407865845 1180PMR001N0333394

999407838874 1079PMR001N0339340

999407867690 1195PMR001N0328553

999407835271 1195PMR001N0328550

999407868238 1195PMR001N0348191

084006926800 0118PNR001N0262556

084006827818 0224PNR001N0257986

084006890971 0161PNR001N0261190

999407843196 1079PMR001N0339341

999407848764 1195PMR001N0337537

999407861855 1098PMR001N0330326

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/PESCADORS
EP 01/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

1.562,56

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/SANT PAU-JTO
24 SA TORRE
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

595,32

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/ISSAC PERALCHURRUCA
30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

854,61

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA PÇ
MARE DE DEU DE
GRACIA 01/07/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

460,86

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/ANTONI
TORRANDELL S/N
30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

430,23

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/MONESTIR S/N
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

756,41

13/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
PLAZA MAJORS'ARENAL
09/07/2020 al
11/08/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

368,00

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
c/NICOLAU
TABERNER davant
45 - 30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

490,24

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA PARE
RIPOLL 2 CLAUSTRE 30/06/2020 al
31/07/2020 (324)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

685,97

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA C/GARROVER 2 LAS PALMERAS
30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

699,63

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA AV
MIRAMAR JTO
CASETA AGUA 30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

567,54

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA C/
ACACIA S/N .
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

361,86

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA C/
ANTONI
TORRANDELL
S/N . 31/05/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

711,59

999407899391 1180PMR001N0328556

999407862411 1098PMR001N0335312

999408182619 1188PMR001N0336828

999407867920 1235PMR001N0328554

999407917483 1180PMR001N0328558

999407908301 1313PMR001N0333400

999407846938 1157PMR001N0339343

999407826666 0719PMR001N0333391

999407845419 1199PMR001N0337536

999407844833 1241PMR001N0339342

999407868578 1292PMR001N0333395

999407925323 1176PMR001N0328561

084006533871 0605PMR001N0336446

999407862766 1064PMR001N0339345

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/XALANA JTO 45
- 30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

583,72

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/DEUSTO S/N
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

196,17

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA LUGR
POLIGONO 43 129
30/06/2020 al
31/07/2020 (161)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

285,08

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA VIA
AUGUSTA S/N 30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

355,80

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
PASSEIG JAUME
III JTO 26
30/06/2020 al
31/07/2020

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

1.096,39

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA C/
AMETLER -ZEUS
30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

566,28

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/FIGUERES - LAS
PALMERAS
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

158,05

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/TORRENT S/N 01/07/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

107,11

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
RAMBLEC/AMETL
ER 01/07/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

253,33

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/AMETLER
ATENEA SON
VERI - 30/06/2020
a 31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

232,15

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA C/OM
S/N- SON VERI
30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

496,75

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA - SON
GRANADA 30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

426,97

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA ANFOS-TOLLERIC
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

563,04

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/JUPITER 30
30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

623,57

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/COSTA I
LLOBERA S/N 30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

282,22

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
SENADOR TONI
RAMIS 01/07/2020
a 31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

374,19

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/DRGONERA
COL SON VERI
01/07/2020 al
31/07/2020 (3212)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

377,87

07/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
URBANIZ.
VALLGORNERA
30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

366,17

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
GRUPO ESCOLAR
- ESQ. F. AULET
30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

642,46

14/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA M.A.
SALVA 50. BAT. 5
09/07/2020 al
11/08/2020 (920)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

905,53

06/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
ANDORRA S/N 30/06/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

807,76

25/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
AGUILA S/N LOCAL B.BLAVA
20/07/2020 a
19/08/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

25,10

10/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/TERRAL ALDO
AYTO 01/07/2020 a
31/07/2020 (165)

ES-B8284682-5

ENDESA ENERGIA
XXI
COMERCIALIZADO
RA DE
REFERENCIA,
S.L., S.U

70,70

04/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA URB.
VALLGORNERA
ET2 31/05/2020 a
02/08/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

1.114,22

999407906093 1199PMR001N0328557

05/08/2020

ENERGIA
ELECTRICA
C/MIQUEL SALVA
JTO 35 30/06/2020 al
31/07/2020 (165)

ES-A8194807-7

ENDESA ENERGIA
S.A.U

272,26

2020-24413

01/09/2020

Servei de prevencio
- setembre 2020

ES-B5738348-1

PREVIS, S.L.U

1.522,82

S20-648

31/08/2020

Manteniment
instalacions
aquatiques - agost
2020

ES-B6253822-8

LLOP GESTIO
ESPORTIVA SL

6.021,57

S20-649

31/08/2020

999407843903 1161PMR001N0335310

084006509405 0642PNR001N0256777

999407923039 1195PMR001N0328560

999407903487 1410PMR001N0337545

084006832241 0211PNR001N0262370

999407868812 1176PMR001N0349309

999407841885 0738PMR001N0333393

050001958277 0827SPR001N0318189

050002267961 0938SPR001N0294915

999407829690 0626PMR001N0324496

Servei per a
l'organització i
dinamització
d'activitats físiques,
servei de
socorrisme aquàtic,

ES-B6253822-8

LLOP GESTIO
ESPORTIVA SL

47.195,31

recepció i activitats
de campus a les
piscines de
Llucmajor i s'Arenal
- Agost 2020

31/08/2020

SERV. DE
CONSERVACIÓN
DEL ALUMB
PÚBLICO - AGOST
2020

ES-A0707796-9

URBIA
INTERMEDIACION
INGENIERIA Y
SERVICIOS SA

24.252,76

31/08/2020

DISMINUCIÓ
CONSUM
D'EQUIPS,
SEGONS
PRESSUPOST
1499/2020
ADJUNTO

ES-A0707796-9

URBIA
INTERMEDIACION
INGENIERIA Y
SERVICIOS SA

4.515,94

LA20-24

31/08/2020

SUBSANACIÓ OCA
OFICINAS DE
L'AJUNTAMIENT,
SEGUN PTO
1576/2020 ADJUNT

ES-A0707796-9

URBIA
INTERMEDIACION
INGENIERIA Y
SERVICIOS SA

3.236,45

LA20-25

31/08/2020

REPERCUSIÓ DE
TASES EDISTRIBUCIÓ,
SEGUN ADJUNT

ES-A0707796-9

URBIA
INTERMEDIACION
INGENIERIA Y
SERVICIOS SA

1.075,86

EMIT-2003870

31/08/2020

LLOGUER
POLIESPORTIU
DE S'ARENAL.
AGOST 2020

ES-B0785450-8

CITY CLEAN,S.L.

17,50

EMIT-2003872

31/08/2020

LLOGUER
CATIFES
PISCINES AGOST 2020

ES-B0785450-8

CITY CLEAN,S.L.

43,74

75202019900020006
922

05/09/2020

ASSEGURANÇA
FUNCIONARIS
MUNPAL. AGOST
2020

ES-A2814193-5

MAPFRE ESPAÑA
COMPAÑIA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS S A

6.840,00

FACTURA EMIT-159

06/09/2020

Lloguer local c/ fira
22 - 6/09 a
5/10/2020

ES-041386027-B

SALVA BARCELO
JOAQUINA

252,89

AY2020-338

31/08/2020

SERVEI BUS EMT AGOST 2020

ES-A0715251-5

EMPRESA
MUNICIPAL DE
TRANSPORTS
URBANS DE
PALMA, S

10.789,50

V-FAUT+-FA2010919

31/08/2020

AIGUA EN
BARRALS - LLOC
DE SOCORRS AGOST 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

59,58

V-FAUT+-FA2010832

31/08/2020

AIGUA EN
BARRALS ESCOLETES AGOST 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

31,08

V-FAUT+-FA2011040

31/08/2020

AIGUA EN
BARRALS PISCINES AGOST 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

142,95

V-FAUT+-FA2011085

31/08/2020

AIGUA EN
BARRALS S.SOCIALS AGOST 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

12,43

V-FAUT+-FA2010809

31/08/2020

AIGUA EN
BARRALS CLAUSTRE AGOST 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

58,50

V-FAUT+-FA2010782

31/08/2020

AIGUA EN
BARRALS JOVENTUT AGOST 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

18,65

V-ABO+-AA2002839

31/08/2020

ABONAMENT

ES-B6662284-6

COMERCIAL

272,36

LA20-21

LA20-22

AIGUA EN
BARRALS AGOST - CEIP
URBANITZACIONS

32-2020

08/09/2020

PRESTACIO DE
SERVEI JURIDICPREPARACIO DEL
JUDICI I
ACTUACIO EN
SEU JUDICIAL
ORDINARI 7562019 SOCIAL 4

MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

ES-014305508-Z

FRUTOS
PALOMINO JUAN
DIEGO

NUM. FACTURAS:
IMPORTE TOTAL:

212,00

221

460.431,87

Segon: Aprovar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en les quanties assenyalades
en la relació anterior.
Tercer: Declarar que 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 SENSE CONTRACTE AMB OMISSIÓ DE LA
RESIDENCIA
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que es relacionen,
que tracten de despeses de serveis i subministres que es presten sense el corresponent
contracte, i altres despeses que corresponen a contractes que s’ha exhaurit el termini d’execució i
continua produint prestant-se, i atès que es tracta d’una relació de factures que han estat
conformades pels tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita així que els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus
acordats, essent totes elles necessàries i indispensables per el norma 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 la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici atès que s’ha omès la fiscalització prèvia i amb la finalitat d’evitar un
enriquiment injust, d’acord amb el principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se
en detriment d’un altre, i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.
Vist l’informe d’Intervenció II-R-2020-033-MVO d’omissió de la fiscalització de factures per
prestació de serveis i subministres sense contracte,
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 23 de setembre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el vot del
seu partit serà a favor, ja que des de l’ajuntament s’està fent feina en aquest aspecte i mentre
sigui així contaran amb el suport del seu grup.
Una vegada acabades les intervencions i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i amb amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, GM i Sr. Pastor) i 9
abstencions (PSOE, MES, UP i PI) per majoria s’adopta el següent Acord:
Primer:Aprovar el Reconeixement extrajudicial de factures que s’adjunten i Convalidar la
omissió de la fiscalització de la intervenció.
NUM. Fact.

FECHA

CONCEPTO

NIF Tercero

NOMBRE

IMPORTE

EMIT-A1788-4699

16/07/2020

SUBMINISTRAME
NT DE BEGUDES

ES-B5751755-9

SUQUERS
ARTESANS SL

79,13

CI0916622154

15/08/2020

SERVEI
TELEFONIC 15/07
A 14/08/20

ES-A8090739-7

VODAFONE
ESPAÑA SAU

135,06

24/08/2020

SUMINISTRAMENT
D'ENVASOS

ES-B5721653-3

FCOMO 2003, S.L.

61,71

01/01/2020

MANTENIMENT DE
L'ASCENSOR 1º
TRIMESTRE 2020
RESIDÈNCIA
C/FONT

ES-B0870827-3

CRUXENT
EDELMA ASPE,
SLU

392,69

0A07120M-1

01/04/2020

MANTENIMENT
ASCENSOR 2º
TRIMESTRE 2020
RESIDÈNCIA C/
FONT

ES-B0870827-3

CRUXENT
EDELMA ASPE,
SLU

392,69

F1/20/04910

31/08/2020

PRODUCTES
ALIMENTICIS
DIVERSOS

ES-B5727798-0

COMPAÑIA
HORECA DE
MALLORCA, S.L.

568,28

A-2020/A/92019

31/08/2020

MATERIAL DE
CONSTRUCCIO

ES-B0793371-6

MAGATZEM SES
FORQUES SL

39,18

EMIT-22006143

31/08/2020

PRODUCTES
ALIMENTICIS
DIVERSOS

ES-B5721633-5

MANUELTORRECI
LLAS RAMIREZ, SL

588,16

2020-24682

03/09/2020

ANALITICAS/
PRUEBAS
COVID19

ES-B5738348-1

PREVIS, S.L.U

910,00

S-2471

31/08/2020

PRODUCTES
ALIMENTICS
DIVERSOS

ES-B0793679-2

CASEBA
PROJECTES
D'EXPLOTACIO SL

411,22

767.607-393

19/08/2020

PRODUCTES
ALIMENTICIS
DIVERSOS

ES-A0706823-2

CARNES Y
ALIMENTOS MAS
CRESPO, S A

126,81

768.847-394

26/08/2020

PRODUCTES
ALIMENTICIS
DIVERSOS

ES-A0706823-2

CARNES Y
ALIMENTOS MAS
CRESPO, S A

316,58

768.848-395

26/08/2020

PRODUCTES
ALIMENTICIS
DIVERSOS

ES-A0706823-2

CARNES Y
ALIMENTOS MAS
CRESPO, S A

29,94

770.006-397

02/09/2020

PRODUCTES
ALIMENTICIS
DIVERSOS

ES-A0706823-2

CARNES Y
ALIMENTOS MAS
CRESPO, S A

214,22

768.853-396

26/08/2020

PRODUCTES
ALIMENTICIS
DIVERSOS

ES-A0706823-2

CARNES Y
ALIMENTOS MAS
CRESPO, S A

13,32

75202019900020006
917

05/09/2020

ASSEGURANÇA
RESIDENCIA
PÓLIZA":07816802
17311

ES-A2814193-5

MAPFRE ESPAÑA
COMPAÑIA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS S A

1.872,10

FRA-2014308

04/09/2020

Productes de neteja

ES-042992905-V

ABRINES REUS
LORENZO

107,81

AGOSTO-2020

07/09/2020

PRODUCTES
ALIMENTICIS
DIVERSOS

ES-043017086-W

JIMENEZ MARIN
HILARIO

1.832,21

V-FAUT+-FA2010781

31/08/2020

AIGUA EN
BARRALS AGOST

ES-B6662284-6

COMERCIAL
MALLORQUINA DE
BEGUDES S.L.

601,07

070850107706-92

07/09/2020

5 CARREGUES DE
GAS

ES-A0709088-9

MAVERSA
MARIMON SA

262,26

01F1-20007399

31/08/2020

PRODUCTES DE
NETEJA
DIVERSOS

ES-A0709070-7

COMERCIAL
PEDRO,S.A.

267,13

004-50525

31/08/2020

ENTREGARETIRADA
SANITARIS

ES-B0704752-5

ADALMO S.L.

27,50

EMIT-77

0A01739M-1

NUM. FACTURAS:
IMPORTE TOTAL:

22

9.249,07

Segon: Aprovar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en les quanties assenyalades
en la relació anterior.
Tercer: Declarar que 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 LA FACTURA D’EXERCICIS ANTERIORS SENSE CRÈDIT
DE CAIXA FIXA DE L’AJUNTAMENT (Exp. 4879)
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant, que es relacionen a
continuació, i que corresponen a despesa d’exercicis anteriors que es va
ometre la fiscalització prèvia, no es va poder procedir a la seva aplicació pressupostària a
l’exercici 2019, atès que es tracta d’una relació de factures que han estat conformades pels
tècnics i regidors corresponents, la qual cosa s’acredita així que els subministraments o serveis
han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus acordats, essent totes elles
necessàries i indispensables per el norma desenvolupament dels distints serveis municipals i la
prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.
Vistes les indicacions dels serveis d’Intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva aplicació al Pressupost de L’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2020 i atès que ens trobem davant una despesa sense consignació
pressupostària i que, per tant, serà anul·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 restituit el seu enriquiment davant el particular.
Atès que l’aprovació d’aquestes factures suposa l’incompliment del principi d’anulitat
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 mitjançant la corresponent indemnització.
Vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i vist l’informe 2020-A331 (EXPD PTS 2020-4879T) d’intervenció d’omissió de la fiscalització.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 23 de setembre i
una vegada vist el dictamen i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb
amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, GM i Sr. Pastor) i 9 abstencions
(PSOE, MES, UP i PI) per majoria s’adopta el següent Acord:
Primer: Aprovar el reconeixement extrajudicial de la factura que s’ha meritat com bestreta
de caixa fixa que és d’exercicis anteriors i sense crèdit pressupostari.
NUM. Fact.

FECHA

1912270022

27/12/2019

CONCEPTO
CARREGADORS
PDA - POLICIA

NIF Tercero

NOMBRE

ES-B1657202-6

HIPER XU SLU

IMPORTE
19,50

NUM. FACTURAS: 1
IMPORTE TOTAL:

19,50

Segon: Declarar que 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 LA FACTURA D’EXERCICIS ANTERIORS SENSE CRÈDIT
DE CAIXA FIXA DE L’AJUNTAMENT (Exp. 5251)
Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant, que es relacionen a
continuació, i que corresponen a despesa d’exercicis anteriors que es va ometre la fiscalització
prèvia, no es va poder procedir a la seva aplicació pressupostària a l’exercici 2019, atès que es
tracta d’una relació de factures que han estat conformades pels tècnics i regidors corresponents,
la qual cosa s’acredita així que els subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i

conforme a les condicions i preus acordats, essent totes elles necessàries i indispensables per el
norma desenvolupament dels distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per
aquest Ajuntament.
Vistes les indicacions dels serveis d’Intervenció municipal, relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva aplicació al Pressupost de L’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2020 i atès que ens trobem davant una despesa sense consignació
pressupostària i que, per tant, serà anul·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 restituit el seu enriquiment davant el particular.
Atès que l’aprovació d’aquestes factures suposa l’incompliment del principi d’anulitat
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 mitjançant la corresponent indemnització.
Vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i vist l’informe 2020-A332 mvo (EXPD PTS 2020-5251G) d’intervenció d’omissió de la fiscalització.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 23 de setembre i
una vegada vist el dictamen i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb
amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, GM i Sr. Pastor) i 9 abstencions
(PSOE, MES, UP i PI) per majoria s’adopta el següent Acord:
Primer: Aprovar el reconeixement extrajudicial de la factura que s’ha meritat com bestreta
de caixa fixa que és d’exercicis anteriors i sense crèdit pressupostari.
NUM. Fact.

7 035453

FECHA

CONCEPTO

NIF Tercero

NOMBRE

17/12/2019

COMPRA DE
MATERIAL DE
PAPERERIA PER
LA FESTA DEL
CARTER REIAL DE
S'ARENAL

ES-B0760116-4

FRUGOL SL

IMPORTE

19,97

NUM. FACTURAS: 1
IMPORTE TOTAL:

19,97

Segon: Declarar que la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
no s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la Hisenda municipal.
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 26/2020 DE L’AJUNTAMENT EN LA MODALITAT
DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
El Reial-Decret Llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19 va possibilitar que les entitats locals destinessin un 20/%
de l’import del seu Romanent a Tresoreria que podrien destinar a Inversions Financeres
Sostenibles sense incórrer en inestabilitat pressupostaria, a finançar despeses d’inversió i amb
caràcter excepcional a despesa corrent inclosa en la política de despesa 23 “Serveis Socials i
promoció social” recollit en l’annex I de l’Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre.
Per poder utilitzar aquests fons era necessari complir els requisits de la disposició addicional
setzena recollida en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L’Ajuntament de Llucmajor no havia aplicat aquesta norma atès que un dels requisits es el
compliment del període mitjà de pagament, i des de llavors no es complia. A dia d’avui, en el
moment d’iniciar l’expedient, ja es compleix el període mitja de pagament per la qual cosa

l’Ajuntament de Llucmajor dura a terme la modificació pressupostària de crèdit extraordinari amb
càrrec al Romanent de Tresoreria destinada a despesa social per l’import 230.000’00 €.
Així mateix, el Reial Decret-Llei 23/2020 de 23 de juny, de mesures en matèria d’energia permet
destinar fins un 7% del superàvit per a l’adquisició de vehicles elèctrics o amb etiqueta ambiental
ZERO o ECO.
Ates que es tracta d’una modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari,
l’aprovació correspon al Ple de la Corporació i li seran aplicables les normes sobre informació,
reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 del text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals, RD legislatiu 2/2004 i els concordants 20 i 22 del R.D.
500/1990.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 23 de setembre i
una vegada vist el dictamen la interventora explica que aquest punt ja s’havia aprovat anteriorment
i es va rectificar atès que hi havia una sèrie de defectes formals i es va fer un recàlcul de
l’estabilitat pressupostària, ja que la llei diu expressament que no es pot incorre en inestabilitat
pressupostària, potser que el recàlcul no tengui sentit, després del que ha sortit avui, però si
hagués d’aconsellar, diu que es segueixi amb l’acord que s’ha pres avui i segons el que surti amb
la norma de divendres, ja farien un altre acord complementari si volen incrementar amb més
imports.
El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que pel que fa als punts 6,7 i 8 que en certa manera van
enllaçats, el seu grup s’abstindrà en la seva votació. Per una banda, troben que està bé, però els
imports són molt conservadors, a pesar de que també entenen la part tècnica, però sobretot per la
notícia que ha sortit avui i que està envoltant a tots els municipis d’Espanya, que és de la famosa
regla de despesa. També es volen unir al que ha dit el Sr. Serra en el tema de posar més suport
als departaments més implicats amb aquest tema i si ja s’està fent, aquest és el camí.
El batle diu que estan d’acord i que si després del que surti al BOE s’han de tornar a reunir, així ho
faran.
El Sr. Miquel Àngel Serra (MES), diu que en el seu parer aquesta modificació de crèdit arriba tard,
ja que l’Estat va autoritzar a mitjans de març fer aquesta disponibilitat de crèdit i són a finals de
setembre. També diu que no entenen la quantitat que s’ha agafat com a referència per calcular
aquestes quantitats, a pesar que s’ha fet un informe correcte sobre l’estabilitat pressupostària
ajustada, que és la xifra real que s’ha d’agafar i que els diu que tenen un marge de 5’3 milions
d’euros, però probablement aquest debat avui ja no té sentit, i el seu grup el que fa es agafar la
proposta que ha dit el batle, que aquesta d’avui sigui la primera passa de properes transferències
de crèdit que dotin adequadament el departament de Serveis Socials i els vehicles elèctrics per
manteniment, a pesar de les queixes el seu grup votarà a favor de la proposta, però per acabar
demana si poden explicar quina intenció té l’equip de govern, respecte a la partida sobre personal
de reforç per la crisi de la COVID-19.
El batle pel que ha dit el Sr. Serra que la modificació arriba tard, diu que no ho han fet abans, ja
que fins que no es va complir el PMP no es va poder fer, i sobre els càlculs que ha fet el Sr. Serra
d’aquests 5’3 milions d’euros, la interventora ja va dir que no era un càlcul real, per altra banda
agraeix la feina que fa el grup MES per proposar propostes constructives, i es mirarà de fer-ho de
la millor manera per a tots, però tenint en compte l’opinió dels tècnics.
La Sra. Maria del Pilar Bonet (PP), diu que en aquest projecte hi estan fent feina, però al no poder
encara articular legalment, cosa que l’equip de govern sempre vol anar dins el marge legal, ja
procediran a contractar una persona per que faci feina sobre aquesta via de contractar a gent.
El Sr. Serra diu que quan els hi presenten un informe se l’han de creure i ara els diuen que
l’informe del que xerren no és bo, i ell diu que sí que ho es, hi si havia un marge entre 2 i 5 milions
d’euros, no és necessari que s’agafin els 5, però tampoc els 2, i el que ha dit anava en aquest

sentit. Referent al personal de reforç, diu que si a finals de setembre no es té clar el que s’ha de
fer amb aquesta partida pressupostària, al final no es farà res, ja que han triat un camí complicat i
els 90.000 € segurament es quedaran en el romanent de tresoreria per a l’any que ve, perquè
aquella via que en el seu moment va tenir el vot favorable de tots, que era el programa de inserció
sociolaboral no anirà endavant, perquè a vegades la administració pública és complicada, però el
que demana és que almenys reconeguin la realitat.
El batle diu que és veritat que tots varen donar el suport al programa de inserció sociolaboral, i el
que ara s’està mirant és el tema de competència per veure com ho han de fer, però els hi
agradaria que això fos una realitat i faran feina perquè així sigui.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que exposarà els motius del sentit del vot
del seu grup en aquest punt i en el següent, sobre les modificacions pressupostàries. Explica que
quan el seu partit estava dins l’equip de govern es varen fer les reunions que ha comentat el Sr.
Serra, referents a veure que es podia fer per afrontar la crisi provocada per la COVID-19, i d’aquí
va sortir el document de Cuida Llucmajor en la versió econòmica, on hi havia un llistat de
modificacions per poder tractar, però el en plenari passat varen veure la seva anul·lació. Pel que
fa al tema del reforç de personal, recorda que eren 300.000 € inicialment, i aquí no els veuen,
voldria saber quines dificultats o motius hi ha per aquesta baixada, de totes maneres el vot del seu
grup serà a favor de les modificacions, perquè creuen que són molt necessaris aquests fons,
sobretot els d’assumptes socials, i demana si els hi poden donar dates per saber si tornaran a
disposar d’aquests 300.000 €.
El batle explica que com bé ha dit el Sr. Gaffar era un tema que estava consensuat amb tots els
partits, però a vegades hi ha algunes modificacions per temes tècnics. La Sra. Bonet (PP), pel que
fa als 300.000 €, diu que és el que ha explicat la interventora, que s’ha rebaixat la xifra de l’import
que s’havia de llevar del romanent de tresoreria per complir amb l’estabilitat pressupostària, però
com han dit els Srs. Serra i Oliver, no té gaire sentit xerrar ara d’això, perquè es flexibilitzarà i
podran disposar de més doblers en aquestes partides pressupostàries.
El Sr. Gaffar demana si la Sra. Bonet s’ha referit a l’estabilitat pressupostària, perquè hi ha risc
d’incomplir estabilitat o a la regla de despesa directament, i per altra banda diu que si es pogués
incrementar la quantia de fons, demana si és possible que surti amb prioritat el projecte dels
300.000 €. La Sra. Bonet li contesta que és per complir amb l’estabilitat pressupostària.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), vol aclarir que del que s’està xerrant al Ministeri és de la regla de
despesa, ja que del romanent de moment no hi ha acord entre els grups polítics. El vot del seu
grup serà d’abstenció en positiu, esperant que arribin altres propostes per poder millorar.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que per totes les situacions provocades per la COVID-19, ja digueren
que estarien al costat de l’equip de govern, i al veure que aquestes modificacions es fan en
aquests sentit, el seu grup els hi donarà suport i també vol recalcar que el Sr. Serra ha fet una
intervenció molt encertada.
Una vegada acabades les intervencions i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i amb 15 vots a favor (PP, CS, ASI,LLIBERTAT LLUCMAJOR, PI, MES GM i Sr. Pastor) i 6
abstencions (PSOE i UP) per majoria s’adopta el següent Acord:
Únic.- Aprovar la modificació pressupostària numero 26/2020 de l’Ajuntament de Llucmajor
per a l’exercici 2020, en la modalitat de crèdit extraordinari a les següents partides e imports, per
tal de dotar el crèdit adequat i suficient per fer font a les despeses provocades per la situació de
crisi derivades del Covid-19:
INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT
012000-150-6240000
Vehicles elèctrics o etiqueta Zero o Eco.
090000-231-1300000
Personal reforç crisis COVID-19

140.000,00 €
90.000,00 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT
87001 Remanente de tesorería para gastos generales

230.000,00 €

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 27/2020 DE L’AJUNTAMENT EN LA MODALITAT
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
El Reial-Decret Llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19 va possibilitar que les entitats locals destinessin un 20/%
de l’import del seu Romanent a Tresoreria que podrien destinar a Inversions Financeres
Sostenibles sense incórrer en inestabilitat pressupostaria, a finançar despeses d’inversió i amb
caràcter excepcional a despesa corrent inclosa en la política de despesa 23 “Serveis Socials i
promoció social” recollit en l’annex I de l’Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre.
Per poder utilitzar aquests fons era necessari complir els requisits de la disposició adicional
setzena recollida en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L’Ajuntament de Llucmajor no havia aplicat aquesta norma atès que un dels requisits es el
compliment del període mitjà de pagament, i des de llavors no es complia. A dia d’avui, en el
moment d’iniciar l’expedient, ja es compleix el període mitja de pagament per la qual cosa
l’Ajuntament de Llucmajor dura a terme la modificació pressupostària de suplement de crèdit amb
càrrec al Romanent de Tresoreria destinada a despesa social per l’import 360.000,00 €.
Així doncs, aquest Ajuntament pretén dur a terme les modificacions pressupostàries adients per tal
de dotar crèdit per fer front a la situació extraordinària generada pel COVID-19 Ates que es tracta
d’una modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit, l’aprovació correspon al
Ple de la Corporació i li seran aplicables les normes sobre informació, reclamacions, recursos i
publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 del text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, RD legislatiu 2/2004 i els concordants 20 i 22 del R.D. 500/1990.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 23 de setembre i
una vegada vist el dictamen i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 15
vots a favor (PP, CS, ASI,LLIBERTAT LLUCMAJOR, PI, MES GM i Sr. Pastor) i 6 abstencions
(PSOE i UP) per majoria s’adopta el següent Acord:
Únic.- Aprovar la modificació pressupostària numero 27/2020 de l’Ajuntament de Llucmajor
per a l’exercici 2020, en la modalitat de suplement de crèdit a les següents partides e imports, per
tal de dotar el crèdit adequat i suficient per fer font a les despeses provocades per la situació de
crisi derivades del Covid-19:
INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
090000-231-2219900
120000-231-48000

DESCRIPCIÓ
Otros suministros prevención
Atencions benefiques

IMPORT
90.000,00 €
270.000,00 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ
87001 Remanente de tesorería para gastos generales

IMPORT
360.000,00 €

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 28/2020 DE L’AJUNTAMENT EN LA MODALITAT
DE CRÈDIT EXTRAORDINARI

La sala Contenciós Administratiu del tribunal superior de Justícia de les Illes Balears en la seva
sentencia 319/2015 de 6 de maig ha condemnar a l’Ajuntament de Llucmajor a la demolició de
part del Col·legi de Puig de Ros.
Per part d’aquest Ajuntament es pretén dur a terme la redacció d’un avantprojecte que s’ha de
presentar a la Conselleria d’educació del Govern de les Illes Balears.
Ates que es tracta d’una modificació pressupostària en la modalitat de suplement de crèdit,
l’aprovació correspon al Ple de la Corporació i li seran aplicables les normes sobre informació,
reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 del text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals, RD legislatiu 2/2004 i els concordants 20 i 22 del R.D.
500/1990.
L’assumpte es va veure fora l’ordre del dia a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de
dia 23 de setembre i una vegada vist el dictamen el Sr. Miquel Àngel Serra (MES), diu que el seu
grup donarà suport a la proposta, ja que s’ha de fer front a les sentències judicials, però respecte a
aquest tema diu, quer els hi ha faltat que algú assumís la responsabilitat, ja que estan davant un
cas que suposarà greus perjudicis als nins i a les famílies i econòmicament a tots els llucmajorers,
és veritat que es un cas que ja ve d’enrere, però el Partit Popular en aquells moments era
responsable i d’alguna manera hauria de demanar perdó per aquest gran error. Diu que ja saben
el cost del projecte de demolició i els hi agradaria saber si ja tenen una estimació del cost de la
demolició i si l’ha d’assumir totalment l’ajuntament, també voldrien saber qui serà el responsable
de la reconstrucció de l’edifici, ja que estan xerrant d’una gran quantitat de doblers, i troba que el
PP actual ha de donar la cara pels qui varen cometre l’error.
El batle diu que el que poden fer es cridar a tots els qui havia en la Conselleria en aquells
moments, que eren el PP, el grup MES i també el PSOE, i així assumiran tots la seva part de
culpa. Diu que ell és el primer que quan s’equivoca en alguna cosa fa autocrítica i en aquest cas hi
havia el Partit Popular que governava a nivell local, però no ho feia a nivell regional. Diu que el
que s’ha de fer ara és cercar solucions, ja que con bé ha dit el Sr. Serra tindrà un gran cost i
també ser empàtics amb les famílies, els nins i amb tota la comunitat educativa, i que tengui el
menor impacte possible. També diu que si volen els hi passaran per escrit a tots les passes que
s’aniran fent, i en cap cas se sent responsable d’aquest assumpte, per tant no assumirà cap culpa,
sinó que el que s’ha de fer ara és gestionar aquesta situació i ho faran de la millor manera
possible.
El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que el vot del seu grup serà una abstenció en positiu, ja que
ara el que s’ha de fer és aquest avantprojecte i no fa falta cercar responsabilitats, és necessita una
solució i si l’equip de govern considera que aquest és el camí a seguir, del qual creuen que ha
tengut més a veure l’aspecte tècnic que polític, que així es faci.
Una vegada acabades les intervencions i de conformitat amb l’exposició anterior, se sotmet el fons
de l’assumpte a votació amb 15 vots a favor (PP, CS, ASI,LLIBERTAT LLUCMAJOR, PI, MES GM
i Sr. Pastor) i 6 abstencions (PSOE i UP) per majoria s’adopta el següent Acord:
Unic..- Aprovar la modificació pressupostària numero 28/2020 de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2020, en la modalitat de crèdit extraordinari a les següents partides e
imports, per tal de dotar el crèdit adequat i suficient per fer font a les despeses provocades per
l’execució de la sentencia:
INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

012000-150-6220000 Edificis i altres construccions Urbanisme

IMPORT

1.700,00 €

REDUCCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES.
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

090000-929-500

DESCRIPCIÓ

Fons de contingència pressupostària

IMPORT

1.700,00 €

APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020
D’acord amb l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
qualsevol Administració pública o qualsevol entitat que proposi l’atorgament de subvencions, amb
caràcter previ, haurà de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que
es pretenguin amb la seva aplicació, el plaç necessari per a la seva consecució, els costos
previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària.
En Títol V de les Bases d’Execució del Pressupost 2020 incloses dins el Pressupost
General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2020, inclou les normes que estableixen les
bases reguladores per a la concessió de dites subvencions.
El Pressupost General de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2020, en el seu títol V
estableix la dotació per a les subvencions que aquest considera adients, basant-se en tres
objectius estratègics d’actuació i amb subvencions que tenen naturalesa nominativa i d’altres de
concurrència competitiva.
Aquest Pla General de Subvencions es publicarà oficialment en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB) complint així els requisits de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat i no discriminació.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 23 de setembre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Miquel Àngel Serra (MES), diu que una altra vegada es torna
arribar tard, ja que creuen que el mes d’octubre no és una data per presentar un Pla de
subvencions, l’any passat es va presentar per març, però aquest any no hi ha ni el pressupost i
així, tot va enrere. També diu que aquest Pla de subvencions es xapa en tres parts, (subvencions
a cultura, subvencions socials i subvencions a esports), i troben a faltar i més en la situació actual
les subvencions al comerç, ja que en la legislatura passada es varen oferir diferents convocatòries
de subvencions al comerç i, creuen que era un bon moment per recuperar-les, però així han tornat
ha perdre una oportunitat més de demostrar que l’ajuntament està al seu costat.
Per altra banda, pel que fa a la cultura, diu que l’equip de govern en el seu pressupost va decidir
eliminar totes les subvencions que anassin a grups culturals, és una decisió que es pot entendre,
però en la situació actual a duit a un error, ja que aquesta gent s’ha quedat sense subvencions,
però no tindrà capacitat per facturar completament les actuacions, ja que per culpa de la pandèmia
la majoria no s’han duit a terme, demana una explicació i si es poden mantenir anirà be. Referent
a les subvencions socials, no hi ha res a dir, es mantenen les clàssiques i pel que fa a les
subvencions a esports, diu que es troben en una situació que no els hi donarà temps, ja que avui
dia, encara no tenen les bases elaborades i no creuen que en tres mesos estigui tot preparat,
demana si els hi poden donar explicacions sobre això.
El batle referent al que ha dit el Sr. Serra que tornen arribar tard, li recorda que hi ha hagut una
crisi provocada per la COVID-19 i entendrà que no s’ha tengut tot el disponible per poder fer feina,
i també diu que aquest equip de govern ha presentat el pressupost tard, però l’anterior equip de
govern en els 4 anys de legislatura només ho presentaren un any en el termini correcte. Referent
a les ajudes al comerç, diu que és un col·lectiu que se’ls ha d’ajudar més i l’ajuntament ha fet un
vídeo que els pareix extraordinari i que totes les associacions a nivell regional el hi han donat
l’enhorabona, i seguiran apostant perquè els hi arribin més ajudes, i pel que fa a la cultura, diu que
és un dels pocs municipis que segueix apostant-hi.
La regidora de Cultura, Sra. Maria Francisca Lascolas (PP), diu que totes les entitats culturals del
municipi, aquest any cobraran, algunes per contracte i d’altres per factura i algunes que no han fet
res, també cobraran, ja que aquest ajuntament aposta per la cultura.
El batle diu que pel que fa als esports, s’intentarà que a finals d’aquest any, es puguin donar
petites ajudes dins les seves possibilitats, i que arribin a tots els clubs.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el vot del seu grup serà en contra de
la proposta, ja que a principi de mes varen aprovar fer una retall de 3 milions d’euros en partides
de serveis bàsics, entre ells, places d’empleats públics, que estaven pendents de cobrir i que eren
necessaris per la qualitat dels serveis públics de l’ajuntament, i el Pla de subvencions del 2020
que plantegen en aquest Ple, és el que es contemplava quan es va aprovar el pressupost, abans
de sorgir la COVID-19 i si no hagués hagut aquest retall, entendrien que aquest Pla de
subvencions, així com està contemplat s’hauria d’aprovar, no obstant això si s’han retallat en
serveis bàsics, no té lògica en el seu parer mantindre les mateixes quantitats per a subvencions a
entitats externes a l’ajuntament i encara menys, pagar a les entitats culturals que no hagin fet res.
El batle referent al que ha dit el Sr. Gaffar, diu que no s’ha fet cap retall en serveis públics, sinó un
Pla d’ajuts necessari, i li recorda que quan estava dins l’equip de govern hi estava d’acord, però
que és lliure de votar el que vulgui.
El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que en la situació que es troben, el Partit Socialista sempre ha
estat al costat del equip de govern amb algunes postures i diu que el seu grup s’abstindrà en
positiu en aquesta proposta, ja que és troben una situació especial i s’han de prendre mesures i
donar subvencions allà on es pot, però els hi ha sorprès donar-les a les entitats que no han fet res,
ja que entenen que com a mínim s’han de justificar unes despeses fixes, maldament sigui el
manteniment de l’entitat, per tant demana si la Sra. Lascolas ho pot explicar.
La Sra. Lascolas, diu que el Sr. Oliver té tota la raó, ja que totes les associacions tenen unes
despeses fixes de manteniment que faran, el que volia dir abans, és que algunes no han participat
a alguna festa com feien tradicionalment per algun motiu, però totes tenen el seu manteniment fixo
el qual es justificarà.
El Sr. Serra diu que li sap greu incomodar a l’equip de govern amb les seves intervencions, però hi
ha coses que es veu obligat ha dir. Pel que fa al comerç, diu que se queden una altra vegada en
les bones intencions, però els hi agafa la paraula, ja que la situació econòmica ha canviat de sobte
i tenen marge per oferir ajudes, és veritat que han fet un vídeo, però troben que no és suficient, i
sobre el que han dit abans que les associacions han donat l’enhorabona a l’equip de govern per
això, no és la sensació que dóna, ja que els comerços que s’han posat en contacte amb ells, no
s’han sentit representats per aquest vídeo, ja que necessiten alguna cosa més. Pel que fa a
cultura diu, que tal vegada s’equivoqui, però creu que l’equip de govern va errat en aquest
assumpte, ja que el camí que varen triar, de pagar a les associacions a canvi de factures ha
d’anar sempre vinculat a actuacions, i no per les despeses de manteniment, perquè així no anirà
bé i els preocupa, perquè moltes d’associacions es quedaran sense res. Referent als esports, diu
que avui s’aproven 25.000 € per subvencions competitives als clubs, i el batle ha dit que ajudaran
als clubs d’alguna manera, i això no és el mateix, ja que per una subvenció competitiva es
requereixen una sèrie de requisits, i no hi seran a temps. Per acabar diu, que quan es governa
s’ha de tenir una gran responsabilitat i quan es comet un error, cosa que pot passar a tots, el que
s’ha de fer és reconèixer-ho.
El batle demana a la interventora si el plantejament per justificar que segueix la Sra. Lascolas amb
el temes xerrats anteriorment, són els correctes. La interventora diu, que amb un escenari normal,
l’opció més correcte és fer-ho per un procediment de contractació, però partint que enguany no hi
ha hagut res normal i no hi ha pogut haver actuacions, les subvencions nominatives han de ser
per coses molt concretes, i darrerament hi ha informes externs de la Sindicatura i del Tribunal de
Comptes que així ho diuen, i l’ajuntament fins ara ho utilitzaven, per això varen oferir aquesta altra
via, i s’hauria de mirar de reconduir-ho, ja que aquestes subvencions no són el més correcte, però
es pensaven que es podria fer una vida normal i fer-se les actuacions, però no ha estat així, ja que
actualment tot ha quedat desbordat.
El Sr. Gaffar diu que vol donar l’enhorabona a tots els que han col·laborat en el vídeo sobre els
comerços, ja que creuen que era una cosa necessària i encertada, però també és veritat el que ha
dit el Sr. Serra que s’han de prendre més mesures al llarga de la legislatura. Per altra banda diu,
que referent el que ha dit el batle, que ell estava d’acord amb el que ha dit que no són retalls, sinó

un Pla d’ajust, li demana al batle si li pot mostrar algun document amb la seva firma, en el qual
doni suport a aquests retalls.
El batle agraeix les paraules del Sr. Gaffar pel que ha dit sobre el vídeo dels comerços, i pel que fa
al tema dels retalls, diu que el que ha dit abans, era que el Sr. Gaffar formava part de l’equip de
govern quan es sabia que havien de fer un Pla d’ajust i retallar algunes coses, de totes maneres,
ja saben que en moltes de coses no s’entendran. També diu que l’equip de govern va fe el que va
trobar més convenient, però esperen que això no s’hagi de dur a terme amb la noticia que ha sortit
avui.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que el que es debat en aquest punt és l’aprovació del Pla
estratègic de subvencions del 2020, però amb la notícia d’avui queda bastant desvirtuada aquesta
presentació, per tant el vot del seu grup serà una abstenció en positiu, esperant poder tornar a
refer les conversacions per poder fer millors actuacions. També diu que amb aquesta situació de
degradació econòmica que hi ha actualment, on l’industria i el petit comerç es troben en sèries
dificultats per anar endavant, és un moment estratègicament molt important i és fonamental les
actuacions que es facin, com les inversions, les subvencions que es donin, així com potenciar
l’ajuntament, i que no es faci política de retalls respecta al personal de la Casa, sinó que es
reforcin les àrees que permetin executar el pressupost i que a finals d’any no es trobin amb
romanent.
La Sra. Noemí Getino (CS), pel que fa al tema del vídeo del comerç, diu que la campanya ha
tingut el suport d’organitzacions importants, les quals els han felicitat, així com aquestes també
han passat la informació als seu afiliats a través de les xarxes socials. Diu que sortí tots els
comerços era impossible, i que la regidoria els té a tots en igual consideració, que és el que ha de
fer, i que tot és molt guapo, però és una utopia, ja que perquè surtin tots, seria un vídeo d’unes 4
hores, i en aquest cas no seria útil, ja que el que s’ha de fer és transmetre un missatge, i un vídeo
d’un minut i mig ho aconsegueix. També diu que no els hi agradaria que això quedés simplement
amb una campanya, sinó que ho agafessin com una eina, perquè no tots els comerços poden
econòmicament realitzar una campanya promocional, i per això l’ajuntament els ha ajudat amb
aquest aspecte, però el que creu que han de fer ara és fer-lo seu i utilitzar-ho en el seu propi
benefici. També diu que per ajudar als comerços està clar que s’han de fer més coses, però
aquesta regidoria es troba amb un problema econòmic, i el que necessiten són recursos, ja que
idees ja en tenen, i és més partidària de donar eines als comerços, perquè pugui créixer per ells
mateixos, que donar una subvenció que després es quedi en no res, i aquesta és la línia en la qual
li agradaria treballar.
En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10 vots a favor (PP, CS, ASI,
GM i Sr. Pastor), 2 vots en contra (LLIBERTAT LLUCMAJOR) i 9 abstencions (PSOE, MES, UP i
PI) per majoria s’adopta el següent Acord:
Únic- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Llucmajor per a
l’exercici 2020, en els mateixos termes en que apareix redactat en l’expedient.
APROVACIÓ DE BAIXES EXECUTIVES 2º TRIMESTRE 2020
Examinades les relacions, TIPUS EXECUTIVA, de propostes de baixa de liquidacions tributàries del 2
TRIMESTRE DE 2020 pels conceptes i motius que es citen detallats a l'expedient, presentades pel Servei de
Recaptació:

Concepto

Cod

Periodo Comunicada

Otros motivos
Fin proc ej

TOTAL

LIQUIDACIONS
I.B.I.

1

20193C

1.772,84

0,00

0,00

1.772,84

LIQUIDACIONS
I.B.I.

1

20194C

897,00

0,00

0,00

897,00

LIQUIDACIONS
I.B.I.

1

20195C

543,91

0,00

0,00

543,91

TAXES

6

2014

114,90

0,00

0,00

114,90

TAXES

6

2015

114,90

0,00

0,00

114,90

TAXES

6

2018

114,90

0,00

0,00

114,90

TAXES

6

2019

3.790,00

0,00

0,00

3.790,00

IMPOST
VEHICLES
TRACCIÓ
MECÀNICA

7

2018

255,64

0,00

0,00

255,64

IMPOST
VEHICLES
TRACCIÓ
MECÀNICA

7

2019

374,92

0,00

0,00

374,92

TAXA
TRACTAMENT
RESIDUS
SOLIDS

9

2014

127,00

0,00

0,00

127,00

TAXA
TRACTAMENT
RESIDUS
SOLIDS

9

2015

127,00

0,00

0,00

127,00

TAXA
TRACTAMENT
RESIDUS
SOLIDS

9

2018

122,50

0,00

0,00

122,50

IMPOST BÉNS
IMMOBLES
(URBANA)

10

2015

205,29

0,00

0,00

205,29

IMPOST BÉNS
IMMOBLES
(URBANA)

10

2016

615,20

0,00

0,00

615,20

IMPOST BÉNS
IMMOBLES
(URBANA)

10

2018

2.412,67

0,00

0,00

2.412,67

IMPOST BÉNS
IMMOBLES
(URBANA)

10

2019

6.679,77

0,00

0,00

6.679,77

IMPOST
ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

17

2019

577,18

0,00

0,00

577,18

IMPOST BÉNS
IMMOBLES
(RÚSTEGA)

40

2016

84,78

0,00

0,00

84,78

IMPOST BÉNS
IMMOBLES
(RÚSTEGA)

40

2017

43,05

0,00

0,00

43,05

IMPOST BÉNS
IMMOBLES
(RÚSTEGA

40

2018

824,18

0,00

0,00

824,18

40

IMPOST BÉNS IMMOBLES (RÚSTEGA)

2019

1.956,13

0,00

0,00

1.956,13

LIQ. TAXA RECOLLIDA FEMS I ENTRADA
VEHICLES
53

201901

114,90

0,00

0,00

114,90

LIQ. TAXA RECOLLIDA FEMS I ENTRADA
VEHICLES
53

201903

223,40

0,00

0,00

223,40

LIQ.

201902

122,50

0,00

0,00

122,50

201904

236,00

0,00

0,00

236,00

202002

1.057,37

0,00

0,00

1.057,37

LIQ.

TAXA
TRACTAMENT
RESIDUS SOLIDS

54

TAXA
TRACTAMENT
RESIDUS SOLIDS

54

TAXA APROFITAMENT DOMINI PUBLI
MULTES DE TRANSIT

57

MULTES DE TRANSIT

64

2019I1

200,00

0,00

0,00

200,00

MULTES DE TRANSIT

64

2019K1

490,00

0,00

0,00

490,00

MULTES DE TRANSIT

64

2020A1

90,00

0,00

0,00

90,00

MULTES DE TRANSIT

64

2020B1

180,00

0,00

0,00

180,00

SANCIONS URBANISTIQUES

97

201912

49.434,50

0,00

0,00

49.434,50

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 23 de setembre i
una vegada vist el dictamen i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12
vots a favor (PP, CS, ASI, LLIBERTAT LLUCMAJOR, GM i Sr. Pastor) i 9 abstencions (PSOE,
MES, UP i PI) per majoria s’adopta el següent Acord:
Únic. Aprovar la baixa de les liquidacions anteriorment detallades per l’import i motiu
assenyalats a l’expedient.
RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS CORRESPONENT A LA
RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA DEL QUART TRIMESTRE DE 2019
Vista la proposta de la liquidació núm 2019-00380 a favor de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’aplicació de la recaptació en executiva del QUART trimestre de l’exercici 2019 on s’indica una
contraprestació de 71.779,08 euros a favor de l’ATIB per la recaptació executiva de dit període
d’acord amb el quadre següent, i que són obligacions que corresponen a l’exercici 2019:
Concepto

%

Resultado

Importe

Principal

Total
955.333,27

REC. DE
APREMIO
con recargo al

20%

353.508,85

con recargo al

10%

34.398,05

con recargo al

5%

401.790,90

sense recarrec

165.635,47
94.165,35

Coste del
Servicio

%

Convenio

Recargo al

20%

12,50%

353.508,85

44.167,69

10%

10,00%

34.398,05

3.382,27

5%

5,00%

401.790,90

20.104,38

sin recargo

2,50%

165.635,47

4.124,74

Base

Importe

COST SERVEI

-71.779,08
Importe

REC. PROV.
IAE
GESTIO IBI

Intereses demora+cobros directes

Cobros directos ya recbidos
Import Lliquid

1.786,70

-1.786,70

0,00

0,00

44.917,72

44.917,72

742.985,68

-742.985,68
277.864,88

Vist que corresponen a obligacions reconegudes d’exercicis tancats, per a la seva efectiva
aplicació al Pressupost del L’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2020.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 23 de setembre i
una vegada vist el dictamen i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12
vots a favor (PP, CS, ASI, LLIBERTAT LLUCMAJOR, GM i Sr. Pastor) i 9 abstencions (PSOE,
MES, UP i PI) per majoria s’adopta el següent Acord:
Únic. - Aprovar el reconeixement de l’obligació per import de 71.779,08 euros a favor de l’ATIB
en concepte de contraprestació per la recaptació executiva del QUART trimestre de l’exercici 2019
pel Reconeixement Extrajudicial dels documents adjunts d’acord amb el Conveni signat amb
l’ATIB.
APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, DELS
PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
“SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ MITJANÇANT RÈNTING AMB
OPCIÓ DE COMPRA DE 10 MÀQUINES EXPENEDORES DE TIQUETS D'ESTACIONAMENT I
EL SEU MANTENIMENT”.
Antecedents
1.- En data 19 d’agost de 2020, el Subinspector de la Policia Local de Llucmajor va emetre informe
justificatiu de la necessitat de contractar el “Subministrament, instal·lació i configuració mitjançant
rènting amb opció de compra de 10 màquines expenedores de tiquets d'estacionament i el seu
manteniment”, amb la finalitat d’ampliar la zona O.R.A. que afecta a aproximadament 107 places
d'estacionament en diversos carrers del nucli urbà de Llucmajor, per a aconseguir una rotació de
vehicles que permeti optimitzar l'ús d'un bé escàs com és el de domini públic destinat a aquest
efecte, condicionat al pagament previ d'un preu públic establert o d'una taxa, quan es tracti de
l'obtenció dels distintius ORA per a residents.
2.- Per Decret de Batlia de data 25 d’agost de 2020 es va ordenar l’inici de l’expedient i la redacció
dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regiran el
contracte de ”Subministrament, instal·lació i configuració mitjançant rènting amb opció de compra
de 10 màquines expenedores de tiquets d'estacionament i el seu manteniment”.
3. D’acord amb l’Informe jurídic de fiscalització, subscrit pel Secretari de l’Ajuntament, la
Interventora municipal i la T.A.G de Contractació, a l’expedient de contractació consten el
documents precisos a que fa referència l’article 116 LCSP, el plec de prescripcions tècniques, i el
plec de clàusules administratives particulars que conté els requisits que exigeixen els articles 116 i

122 LCSP i les disposicions aplicables vigents al respecte, atès el procediment d’adjudicació del
contracte.
Fonaments jurídics
1.- Segons el previst a l’article 117.1 LCSP, “Completat l’expedient de contractació es dictarà
resolució motivada per l’òrgan de contractació, aprovant el mateix i disposant l’obertura del
procediment d’adjudicació (...) aquesta resolució haurà de ser objecte de publicació al Perfil del
contractant”.
2.- La competència per a l’aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques correspon al Ple d’aquesta corporació, en
virtut de la DA 2ª.2 LCSP, ja que es tracta d’un contracte amb un termini de duració de 5 anys.
L’assumpte es va a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 23 de setembre i una
vegada vist el dictamen el Sr. Miquel Àngel Serra (MES), demana si els poden informar quines són
les màquines expenedores que està previst col·locar a cada nucli urbà i saber si és el mateix
projecte que l’anterior equip de govern tenia en el seu moment, o és un projecte nou. El batle diu
que és el mateix projecte de la legislatura passada i està previst canviar algunes màquines que no
funcionen i la ubicació queda a Llucmajor poble.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el seu grup votarà a favor de la
proposta, ja que el servei d’obra és fonamental per garantir que els visitants aportin uns ingressos
a les arques públiques quan venen a visitar el municipi i també donar preferència amb la targeta
de resident, a aquests, perquè puguin estacionar a prop de casa seva. També diu que esperen
que en un futur es pugui posar el servei d’ORA a s’Arenal, ja que també té problemes
d’aparcament amb els seus residents, i diu que els hi preocupa saber quan arribarà, sobretot
després de llevar en la part del retall els fons que hi havia en el pressupost per l’àrea de mobilitat.
El batle diu que tenen alguns plans més sobre la taula, de cara al futur en diferents nuclis urbans.
Una vegada acabades les intervencions i vist l'anterior, els Plecs de Clàusules Administratives
Particulars, els Plecs de Prescripcions Tècniques del “Contracte de subministrament, instal·lació i
configuració mitjançant rènting amb opció de compra de 10 màquines expenedores de tiquets
d'estacionament i el seu manteniment”, i atès que han estat evacuats els informes de Secretaria i
Intervenció, així com l’informe justificatiu de la necessitat de la contractació, tal com figura en
l’expedient, i de conformitat amb els articles 116 i 117 LCSP i en virtut de la competència prevista
a la Disposició Addicional 2ª apartat 2º LCSP, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 15
vots a favor (PP, CS, ASI, LIBERTAT LLUCMAJOR, MES, GM, PI i Sr. Pastor) i 6 abstencions
(PSOE i UP) per majoria s’adopta el següent Acord:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques per a la contractació, per procediment obert, del «Subministrament, instal·lació i
configuració mitjançant rènting amb opció de compra de 10 màquines expenedores de tiquets
d'estacionament i el seu manteniment».
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació, convocant procediment obert per contractar el «Subministrament, instal·lació i
configuració mitjançant rènting amb opció de compra de 10 màquines expenedores de tiquets
d'estacionament i el seu manteniment», d’acord amb el plec de clàusules econòmiques
administratives i tècniques que s’aproven en aquest acord, que es consideren part integrant
d’aquest contracte.
Tercer.- Aprovar una despesa per import de 110.190,67 € amb càrrec a la partida
pressupostària 010000-133-2270100 del vigent pressupost, amb la següent distribució
d’anualitats:
2020: 5.509,56 €
2021: 22.038,13 €
2022: 22.038,13 €
2023: 22.038,13 €
2024: 22.038,13 €

2025: 16.528,59 €
La Interventora municipal ha realitzat la següent observació: «Aquesta Intervenció vol deixar
constància que en data de 6 d’abril de 2020 va emetre informe (INFORME NÚN. II-A-2019-084) en
el qual posava de manifest que en la liquidació del Pressupost de l’exercici 2019 es va incomplir la
regla de la despesa i que d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera i aquest incompliment a la vegada ha implicat un incompliment del Pla
d’Estabilitat Financer (PEF) aprovat en data de 25 de setembre de 2019, la qual cosa implica que
el PEF s’ha d’establir un grau d’indisponibilitat de la despesa del Pressupost de 2020 als efectes
d’aquest compliment.
Per tot això, es recomana que no es dugui a terme l’execució de la despesa fins que no es tingui
coneixement de quines aplicacions pressupostàries s’han de indisposar a efectes de compliment
de la regla de la despesa, del PEF i del compliment de la legalitat en matèria pressupostària.»
Quart.- Publicar l’ anunci de licitació al perfil del contractant allotjat a la Plataforma de
Contractació del Sector Públic.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE MÉS SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE
PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM.
Fa just un any, al setembre del 2019 l’Ajuntament de Llucmajor va aprovar el Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible i el Clima per al municipi de Llucmajor (PAESC).
Una de les accions que proposa el pla és la promoció de la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques per autoconsum, que diu:
Per tal d’incrementar la producció d’energies renovables al municipi, i donar compliment a l’article
52 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer de canvi climàtic i transició energètica que estableix que les
administracions públiques han de fomentar l’autoconsum d’energies renovables, i a l’article 42: en
totes les edificacions i instal·lacions, qualsevol que en sigui la titularitat, s’ha d’implantar
progressivament el consum d’energia renovable. Es proposa fomentar que les cobertes i teulades
de titularitat privada instal·lin plaques fotovoltaiques.
Caldrà fomentar l'ús de les teulades dels habitatges privats, ja siguin cases o blocs de pisos, per a
situar-hi instal·lacions fotovoltaiques per a la producció d'electricitat per autoconsum. També en
edificis del sector terciari o naus situades al polígon industrial.
Es proposa aplicar una bonificació de l'impost sobre construcció (ICIO) per a instal·lar energia
solar fotovoltaica en edificis i cobertes existents, sempre i quan se n'acrediti la instal·lació i el bon
funcionament. També es pot plantejar una bonificació anual de l'impost sobre béns immobles
(IBI).
Així mateix, també es proposa que es promoguin activitats de sensibilització i informació per
fomentar la implantació de l’autoconsum en el sector privat, ja sigui a través de xerrades
d’instal·ladors, de l’organització de visites guiades per veure el funcionament de les instal·lacions
municipals, informacions puntuals penjades a les xarxes socials, i sobretot difusió de les possibles
ajudes per finançar aquest tipus de projectes si s’escau.
Ja són cada vegada més els municipis que ofereixen bonificacions per al foment de les plaques
solars fotovoltaiques per autoconsum. El municipi de Llucmajor no pot quedar-hi enrere i ha de
disposar, en la major brevetat possible, de mesures de promoció per a la instal·lació de energies
renovables.
Per tot això, MÉS per Llucmajor proposa al ple de l’Ajuntament de Llucmajor els següents acords:
Primer - El ple de l’Ajuntament de Llucmajor es compromet a modificar l’ordenança reguladora de
l’Impost de Bens Immobles per introduir bonificacions de la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques. La bonificació serà del 50% durant un període màxim de tres anys.
Segon - El ple de l’Ajuntament de Llucmajor es compromet a modificar l’ordenança reguladora de
l’Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres (ICIO) per introduir bonificacions de la
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. La bonificació serà del 90%.

Tercer - Des de l’Ajuntament de Llucmajor es promouran activitats de sensibilització i informació
per fomentar la implantació de l’autoconsum al municipi.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 23 de setembre i
una vegada vist el dictamen la Sra. Maria Barceló (MES) vol recalcar que a l’any 2016
l’Ajuntament de Llucmajor es va adherir al pacte de batles i batlesses pel clima, a d’altres
comunitat autònomes, la gran majoria de municipis ja tenen aquests sistemes de promoció i ara
això comença a les Illes Balears, on hi ha encara pocs municipis i troben que ja que aquest
Ajuntament va aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima per al municipi de
Llucmajor, estaria bé que fossin dels primers.
El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que el vot del seu grup serà a favor de la proposta, ja que
pensen que s’ha de donar suport a tot el que es tracti d’energies renovables. Diu que en la
passada legislatura se’ls havia presentat aquest tema a nivell de grans instal·lacions, però hi havia
el problema d’elegir l’opció de la conservació del territori o afavorir les energies renovables,
actualment ja hi ha municipis que tenen la normativa de potenciar les instal·lacions de plaques
fotovoltaiques, per tant els hi pareix una bona idea que sigui la entitat municipal la que promocioni
i faciliti perquè els particular puguin optar per aquest tipus d’energies.
La Sra. Maria del Pilar Bonet (PP), en representació de l’equip de govern, diu que estarien a favor
de la proposta si es poden canviar alguns termes, ja que han consultat les possibles solucions
amb els tècnics i els hi han fet unes propostes perquè es puguin adaptar millor a la realitat del
municipi. Per tant el que proposen en el primer punt és com diu la proposta que la bonificació sigui
del 50% d’IBI, però quan es donin d’alta durant els 3 anys a partir de l’aprovació pel Ple d’aquesta
proposta, i després mes endavant ja es veurà que es pot fer.
Pel altra banda en el punt segon, la bonificació seria del 20%, ja que el 90%, en aquests moments
no pot ser, ja que actualment s’estan bonificant moltes taxes i no poden fer és rebaixes.
Pel que fa al punt tercer diu que hi estan d’acord i diu que des d’urbanisme ja s’està fent una
promoció d’aquesta modalitat.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que ja que la proposta presentada pel
grup MES va en la línia del programa electoral del seu partit, així com el propi acord de govern
que es va signar per fer al Sr. Jareño batle i que avui dia ja no es compleix, el vot del seu grup
serà favorable, ja que diu que si es du a terme seria molt beneficiós.
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), recorda que aquest Ple va votar a favor i per unanimitat de
l’emergència climàtica, i aquesta proposta que presenta el grup MES, va en aquesta línia, creu
que s’ha de fer feina amb això i el vot del seu grup serà a favor i proposa als demés grup a fer el
mateix, encara que els tècnics han de decidir el tema del percentatge. El batle diu que
evidentment han de seguir fent moltes coses per aquest tema, però també es xerra de terminis i
imports, i s’ha de ser realistes, per això ho han consultat amb els tècnics de la Casa, però diu que
poden comptar amb l’equip de govern, amb el tema de l’emergència climàtica.
El Sr. José Miguel Pastor, diu que per la seva banda, tota proposta que vengui avalada per un
informe tècnic, amb el qual no tendra problemes per l’Ajuntament , tendran el seu suport i més si
són temes d’aquest tipus, ja que són necessaris. Diu que si el grup MES accepta les esmenes
presentades per l’equip de govern, el seu vot serà favorable.
La Sra. Barceló, una vegada aclarit el tema sobre el terminis de tres anys, i a més si ha estat
consultat amb els tècnics, diu, que si acceptant les esmenes proposades, tendran el suport de tota
la Corporació, el grup MES no hi té cap problema. També agraeix als grups que donen suport a la
proposta i demana a veure si és possible que en el proper Plenari, on es duen diverses
modificacions d’ordenances, ja hi pogués haver la modificació d’aquesta, perquè a l’any 2021 els
ciutadans del municipi ja es puguin beneficar. La Sra. Bonet diu que faran les gestions necessaris
perquè així sigui.

El Sr. Gaffar diu, que el seu grup s’abstindrà a la votació de les esmenes, però en el cas de que
prosperin, el vot del fons de l’assumpte seria favorable.
Pel altra banda demana al secretari, que si un partit que no formi part de l’equip de govern
presenta una proposta de resolució al Plenari, ja que l’equip de govern xerra directament amb els
tècnics i el delegat de cada àrea dur a terme les ordres internes, entenen que les propostes que
fan no són 100% vinculants, així els serveis tècnics, sempre es reserven la darrere decisió quan a
l’informe i arran d’aquest informe, l’equip de govern sempre té la darrere paraula.
El secretari explica que el camí normal de l’acció de govern són els expedients promoguts pels
regidors que tenen competències executives, i aquests expedients s’han de dur a Ple amb els
corresponents informes. La llei municipal i de règim local permet als grups municipals presentar al
Ple qualsevol proposta, però el que passa és que en aquest tipus de proposta no hi ha una anàlisi
previ dels serveis tècnics o jurídics, a no ser que algú de l’equip de govern els ho encarregui.
Després des de que van a comissió informativa i després a Ple, si en aquests intervals es
presentin esmenes, fins que es plasma a un acord concret, potser que els tècnics vegin que
aquest acord no és viable per diversos motius, i poden fer un informe a posteriori, sense que sigui
vinculant, ja que la Corporació pot adoptar l’acord que vulgui, perquè des del moment que el tècnic
emet l’informe salva la seva responsabilitat, havent-hi també la possibilitat d’equivocar-se, i si
s’adoptés l’acord i hi hagués una impugnació, el jutge podria donar la raó al qui hagués promogut
la proposta i en aquest cas no hauria passat res.
El batle aclareix a la Sra. Barceló que quan l’equip de govern va rebre la proposta la va consultar
amb els serveis tècnics, els quals els hi aconsellaren que per poder dur-la a terme era necessari
proposar les esmenes esmenades, però el fons de la proposta és compartit per a tots.
Tot seguit la Sra. Bonet diu que les esmenes proposades són les següents:
En el primer punt, on diu «La bonificació serà del 50% durant un període màxim de tres anys.» ha
de dir «La bonificació serà del 50% des de l’aprovació de la taxa, durant tres exercicis.», i en el
segon punt, on diu «La bonificació serà del 90 %» ha de dir «La bonificació serà del 20 %.»
A continuació es voten les esmenes presentades per l’equip de govern i amb 19 vots a favor (PP,
CS, ASI, PSOE, MES, UP, PI, GM i Sr. Pastor) i 2 abstencions (LLIBERTAT LLUCMAJOR) ,
prosperen per majoria.
Tot seguit se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per unanimitat s’aprova la proposta, la qual
amb les esmenes incloses, la part dispositiva queda del tenor següent:
Primer - El ple de l’Ajuntament de Llucmajor es compromet a modificar l’ordenança
reguladora de l’Impost de Bens Immobles per introduir bonificacions de la instal·lació de plaques
solars fotovoltaiques. La bonificació serà del 50 % des de l’aprovació de la taxa, durant tres
exercicis.
Segon - El ple de l’Ajuntament de Llucmajor es compromet a modificar l’ordenança
reguladora de l’Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres (ICIO) per introduir
bonificacions de la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. La bonificació serà del 20 %.
Tercer - Des de l’Ajuntament de Llucmajor es promouran activitats de sensibilització i
informació per fomentar la implantació de l’autoconsum al municipi.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS LLIBERTAT LLUCMAJOR I UP
RELATIVA A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR A L’AGÈNCIA DE DEFENSA
DEL TERRITORI DE MALLORCA
El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), explica breument el motiu d’aquesta proposta, diu que ja hi ha una
trentena d’ajuntaments adherits, per tant demana als grups d’aquest Consistori que facin un
pensament i donin el suport a la proposta, que textualment diu el següent:
EXPOSAM
Que l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca (fins a 2017, Agència de protecció de la
legalitat urbanística i territorial de Mallorca) és un organisme autònom del Consell Insular de
Mallorca que té com a finalitat exercir, dins de l'àmbit de l'illa de Mallorca, les competències

insulars en matèria de protecció de la legalitat urbanística i les competències municipals en
aquesta matèria que li cedeixin els ajuntaments, mitjançant els corresponents convenis de
delegació.
Es tracta doncs d'un organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica,
patrimoni i pressupostos propis, amb capacitat d'actuació en el compliment de les seves funcions.
En principi, corresponen als ajuntaments les competències originàries respecte a disciplina
urbanística, tant en relació amb la inspecció i vigilància de les obres realitzades en el seu terme
municipal, com amb la incoació d'expedients sancionadors i de restitució de la legalitat. Aquestes
últimes facultats, no obstant això, poden ser assumides en determinades circumstàncies pel
Consell Insular de Mallorca, ja sigui mitjançant subrogació (als casos de passivitat legalment
previstos) o delegació (quan s'hagi signat un conveni) de les competències municipals.
Igualment, els ajuntaments ostenten la potestat d'atorgar totes les autoritzacions necessàries al
llarg del procés d'edificació, des de la llicència d'obres fins al certificat de final d'obra, i de resoldre
les seves incidències. Aquestes competències les exerceixen en exclusiva, excepte en els casos
d'actuacions dins de sòl rústic en què a més s'hagi de disposar d'autoritzacions concedides el
Consell Insular de Mallorca.
Dins dels Estatuts de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca (aprovats pel Consell Insular
de Mallorca el 12 de gener de 2017, BOIB núm. 9 del 21/01/2017) en l'article 7 recull la possibilitat
que els municipis de l'Illa de Mallorca puguin delegar les competències d'inspecció, supervisió,
sanció i restabliment de la legalitat urbanística en el Consell Insular de Mallorca, el qual les
exercirà mitjançant l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, en els termes i condicions
establerts en els Estatuts i en els corresponents convenis de delegació.
En els convenis de delegació de competències ja subscrits entre l'Agència i els diferents municipis
de Mallorca, l'àmbit de la delegació s'ha circumscrit a les obres, usos del sòl i actuacions que es
desenvolupin sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les
diferents categories de sòl rústic del seu terme municipal, quedant per tant excloses les actuacions
dutes a terme en sòl urbà
La delegació es realitzarà mitjançant el corresponent conveni, que haurà d'obtenir la prèvia
aprovació per majoria absoluta del ple de la corporació municipal i del ple del Consell Insular de
Mallorca, amb informe previ del Consell de Direcció de l'Agència, i serà publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
La delegació produirà necessàriament l'atribució a l'Agència de les competències d'inspecció,
sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguin al municipi, en els supòsits
d'obres executades sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les seves condicions,
segons s'estableixi en el corresponent conveni.
L'Agència exercirà efectivament aquestes competències des del moment que es determini en el
conveni, i en tot cas una vegada produïda la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Des dels grups polítics signants d'aquesta proposta de resolució considerem que davant la gran
extensió que té el municipi de Llucmajor (considerat el municipi més extens de l'illa de Mallorca
amb 327 km²) i la falta de personal en les àrees d'Urbanisme i Medi rural per a poder fer front a les
necessitats d'inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en les zones catalogades
com a sòl rural, veiem necessari que s'adhereixi l'Ajuntament a l'Agència de Defensa del Territori
de Mallorca a través del corresponent conveni igual que han fet els Ajuntaments de Campanet
(2009), Puigpunyent (2009), Algaida (2010), Marratxí (2010), Son Servera (2010), Montuïri (2010),
Artà (2015), Felanitx (2015), Manacor de la Vall (2016), Alaró (2016), Bunyola (2016), Santa Maria
del Camí (2016), Sóller (2016), Búger (2017), Selva (2017), Llubí (2017), Capdepera (2017),
Fornalutx (2017), Sineu (2017), Campos (2017), Manacor (2017), Inca (2018), Esporles (2018),
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Pollença (2018), Sencelles (2018), Vilafranca (2018), Sa Pobla (2019) i Santa Eugènia (2020),
Andratx (2020), Calvià (2020) i Consell (2020).
SOL·LICITAM
Davant les dades sol·licitades, exposam:
Que l'Ajuntament de Llucmajor comenci el procés administratiu per a la negociació i posterior
elaboració d'un conveni de delegació amb l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca del
Consell de Mallorca.
Que l'Ajuntament de Llucmajor, una vegada finalitzada l'elaboració del conveni de delegació amb
l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca del Consell de Mallorca, convoqui un Plenari per a
la seva votació.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi ambient de dia 23 de
setembre i una vegada vist el dictamen el Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que ja hi ha una
trentena d’ajuntaments adherits, per tant demana als grups d’aquest Consistori que facin un
pensament i donin el suport a la proposta.
Ell Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) diu que l’idea de la proposta es bona, i que ell té experiència en
el tema, ja que quan va ser regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Valldemossa, fou l’encarregat
de signar el pacte amb la Gerència de la Defensa del Territori de Mallorca. Explica que aquest
assumpte va ser una idea del Consell de Mallorca, pensat pels pobles petits, amb manca de
recursos i personal, però creuen que no és la millor idea per un terme municipal com el de
Llucmajor, ja que compten amb tècnics, els quals fan bona feina, i si Llucmajor passés totes les
competències, que és el que agafa la gerència, perdria competències de gestió del seu territori,
per tant el vot del seu grup serà en contra de la proposta.
La Sra. Maria del Pilar Bonet (PP), diu que el seu grup votarà en contra de la proposta, perquè
consideren que és molt més efectiu el control de la disciplina urbanística, tant en relació, com en la
inspecció, així com la vigilància de les obres realitzades en el terme municipal, com la incoació
d’expedients sancionadors i la restitució de la legalitat des de la immediatesa del propi ajuntament,
exigint compliment estricte de la legalitat urbanística. També diu que quan el ciutadà rep una
notificació de l’Agència de Disciplina Urbanística, per saber com ha de procedir, se’n va a
l’ajuntament i no a l’agència, per tant l’ajuntament és el que ha de resoldre el problema per restituir
la il·legalitat incomplerta.
Per altra banda es pretén que els ingressos que es liquiden per les infraccions urbanístiques es
quedin a Llucmajor.
També diu que l’ajuntament disposa del personal per dur a terme la disciplina i si és necessari
s’incrementarà, perquè el que vol aquesta Corporació és el compliment estricta d’aquesta legalitat
i perquè no fer-ho suposa una discriminació en front al ciutadans que la compleixen.
La Sra, Maria Barceló (MES), diu que des del seu grup no són partidaris de cedir competències i
troben que l’ajuntament a d’assumir les que li pertoquen i també per experiència pot dir que tenen
un tècnics extraordinaris, però el problema és que falten tècnics i d’això ja fa bastant de temps, per
aquests motiu no poden controlar totes les il·legalitats que es fan en l’entorn rural, i creuen que
l’idea d’aquesta proposta és que ens ajudin a fer una feina que correspon a l’Ajuntament de
Llucmajor, però que amb el personal que tenen no es pot dur a terme i, amb aquesta adhesió el
que es faria seria lliurar als tècnics de l’ajuntament d’una càrrega de feina. També diu que pel que
fa a l’eficàcia actual de l’Agència de la Defensa del Territori de Mallorca, no hi ha hagut cap
municipi que s’hagi queixat d’estar-hi, per tant creuen que en la situació que es troben, no estaria
malament provar d’adherir-si, demanant un conveni i veure si interessa, per tot això el vot del seu
partit serà favorable.
La Sra. Noemí Getino (CS), diu que voldria fer un aclariment, ja que dins la pàgina web de
l’Agència de Defensa del Territori, apareix Valldemossa, però ja fa anys que va sortir del conveni,
això deu voler dir que no funcionava amb aquest municipi. Per altra banda diu que les
competències de l’agencia són obres i activació del sòl rústic, però Llucmajor és el municipi més
extens de Mallorca, i ser part d’aquest conveni suposa perdre les competències d’inspecció,
sanció i de restabliment de la legalitat urbanística en sòl rústic, i això el seu partit no ho considera

assumible. Diu que és veritat que tal vegada funcioni molt bé per a municipis petits, però
consideren que el de Llucmajor no hi ha d’estar, per això el vot del seu grup serà en contra.
El regidor d’Urbanisme, Sr. Guillermo Roig (ASI), diu que està d’acord amb l’exposició que ha fet
el Sr. Estarellas. Diu que hi ha un municipi veí de Llucmajor, com és Algaida que està adherit a
l’Agència de Defensa del Territori i no estan del tot satisfets. Per altra banda entenen que aquesta
proposta no té gaire benefici per a la gent de Llucmajor, perquè no van a arreglar els problemes a
l’Agència, sinó que venen a l’ajuntament.
També diu que els hi agradaria saber en base de quin estudi es fa aquesta proposta, ja que el
ciutadà de Llucmajor, passarà a ser d’un ciutadà a una fotografia aèria.
Per acabar diu que estan molt contents en la feina que fan els tècnics de la Casa, i que és veritat
que tal vegada en facin falta més, però això ja ve d’enrere i com no pot ser d’altra manera seguint
els consells dels tècnics, el seu grup votarà en contra de la proposta.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que està d’acord amb el que ha dit la Sra. Barceló, perquè es veritat
que al Departament d’Urbanisme hi ha molt bon personal, però no és suficient i ningú ha dit que el
Consell si que tengui el personal suficient, i tal vegada es trobin amb el mateix problema. Diu que
si han de perdre alguna competència, que siguin les que no són pròpies de l’Ajuntament, les quals
comporten unes grans despeses, i quedar-se amb les competències d’urbanisme, ja que és
partidari de posar més personal i així poder-ho dur des de l’Ajuntament, i si més endavant troben
que s’han d’adherir al conveni, sempre hi són a temps, per tant el seu grup s’abstindrà.
El Sr. Zúñiga diu que el Consell de Mallorca, referent al personal que hi ha actualment a l’Agència
de Defensa del Territori, són unes 30 persones i fan molt bona feina. Pel que fa a realitat del
municipi, diu que no es tracta de sancionar i recaptar doblers, ja que aquesta no és la funció de
l’Agència, sinó que el que intenta és restituir un territori que ha estat malmès. Diu que en els
darrers 30 anys no s’ha pogut aturar la manera d’actuar que s’ha fet fins ara en sòl rústic, i que
encara continua, i la ciutadania no ha d’anar a l’ajuntament per arreglar aquests temes, ja que en
sòl rústic, la competència la té el Consell de Mallorca i del que es tracta és de signar un conveni
amb el Consell, perquè les actuacions que no s’han fet fins ara, a més de les il·legalitats en sòl
rústic, ara es pugui restituir un territori que està mal ferit. És veritat que l’Ajuntament de Llucmajor
no té Reglament d’ordenació urbanística, però el Consell sí que té regles i s’han de complir.
També diu que si pensen que la funció de l’Agència es recaptar doblers, que ajuntaments com els
de Manacor, Calvià, Inca, són ajuntaments petis i no tenen personal per dur endavant aquesta
tasca i si pensen que ell ha defensat que els tècnics de la Casa estan preparats s’equivoquen en
tot.
El Sr. José Miguel Pastor, fent referència al que ha dit el Sr. Zúñiga, de que el Consell de Mallorca
té actualment les competències en sòl rústic, demana si ho pot aclarir.
El Sr. Zúñiga diu que la competència d’ordenació urbanística dels municipis, seria el Pla General
d’Ordenació Urbanística i el Consell de Mallorca té un àmbit insular que és el que té les
competències, i és aquest sentit que es refereix.
El Sr. Estarellas diu, que cada poble ha de fer el que trobi, ja que cada un té la seva idiosincràsia
que ell es crea, i si el Consell té 30 persones dedicades a això, i mirant els municipis que hi ha
Mallorca els toca un percentatge molt reduït a cada un.
Per altra banda diu que el que vol tothom es mantenir la legalitat urbanística, però hi ha un
problema que només el saben els que han estat batles, i diu que ell ha acompanyat a gent
afectada per aquests casos a l’Agència Urbanística i assegura que és molt desagradable i a més
ha tingut ocasió d’escoltar a veïns als quals se’ls ha trobat amb una il·legalitat urbanística i el
tracte que els hi pot donar el batle del poble és molt diferent al que obtenen a del l’Agència
Urbanística, i creu que només per això, l’ajuntament ha de mantenir la gestió del control urbà i de
la zona rústica.
La Sra. Barceló vol recalcar que així com es dur la gestió d’aquest assumpte i ja des de fa temps,
aquest ajuntament no ha estat, ni és capaç de poder gestionar aquesta situació, sigui pel cas que
sigui i pensen que havent-hi l’opció d’aquesta proposta, al que podrien fer almenys, és adherir-se

al conveni a veure com funciona i creuen que hi ha l’opció de negociar amb el Consell el control
que s’ha de dur. També diu, que si el problema ha de ser el tracte que reben les persones que han
comés la infracció, no li veuen el sentit, ja que del que es tracte és que això s’arregli i no hagin de
venir a l’ajuntament a demanar explicacions i troben que és bastant perillós pensar que no han
d’actuar així, per quedar bé amb la ciutadania.
La Sra. Getino, diu està d’acord amb el que ha dit el Sr. Estarellas, ja que a més que l’ajuntament
perd les seves competències en aquest àmbit, també s’ha de tenir en compte el tracta amb la
ciutadania, ja que tractar-la bé creuen que és important. Diu que pareix que l’adhesió a aquest
conveni ha sortit ara i que és una cosa extraordinària, però recorda que hi ha ajuntaments adherits
des del 2009 i en tots aquests anys no s’ha fet res per adherir-se.
El regidor d’Urbanisme, agraeix la intervenció del Sr. Estarellas, ja que ho ha explicat beníssim, i
ell ho diu perquè cada dia es troben amb aquests casos i el que fan és el que diuen els tècnics, i si
és il·legal i s’ha de sancionar, així ho fan.
També diu que és veritat que falta personal, però que amb el que hi ha treuen endavant molta
feina i si n’arriben més, més feina podran fer, per tant per aquests casos no necessiten l’ajuda del
Consell de Mallorca, a més troba fonamental que l’Ajuntament pugui atendre a la seva ciutadania,
quan ve amb aquests problemes, ja que són problemes greus, sempre dins la legalitat. També li
diu al Sr. Zúñiga que ara no xerren de temes econòmics i així com ve el senyor de LLIBERTAT
LLUCMAJOR dient que no donen suport a aquests temes perquè venen de defora i ara resulta
que alguns doblers que poden recaptar aquí, se’ls volen dur a Palma.
El Sr. Vives diu que tant el diagnòstic que ha fet el Sr. Zúñiga, com la intervenció de la Sra.
Barceló, no van mal encaminats, però troben que la solució per aquest diagnòstic no és donar les
competències a l’Agència de Defensa Territorial, sinó incrementar el personal de l’ajuntament i
dur-ho des d’aquí i així poder donar un tracte més personal a la ciutadania.
El Sr. Pastor, diu que havia demanat al Sr. Zúíga si el Consell de Mallorca tenia les competències,
perquè no entén com no hi havien entrat abans, tal vegada perquè no tenien la competència per
cobrar les multes imposades. Per altra banda pensa el mateix que ha dit el Sr. Vives de que les
competències ha de ser de l’ajuntament i reforçar el Departament d’Urbanisme amb més personal.
El Sr. Gaffar per al·lusions del que ha dit el Sr. Roig sobre LLIBERTAT LLUCMAJOR, diu que hi
ha alguns comentaris que l’aterrixen una mica, ja que com ha dit el Sr. Zúñiga aquesta proposta
no és per un tema recaptatori, tal vegada al Sr. Roig l’interessi que tota la recaptació íntegra, de
totes les sancions urbanístiques que hi hagi en sòl rústic vagin cap a l’ajuntament, però del que
quasi tots els grups estan d’acord, és que falta personal per poder arribar a totes les infraccions
urbanístiques i així no es pot tractar a tota la ciutadania per igual, a més la proposta que es debat,
és negociable i del que es tracta és que el Consell de Mallorca els pugui donar més recursos per
poder actuar.
El Sr. Zúñiga li diu al Sr. Estarellas que estaria molt preocupat que el representat del grup ASI,
estigui tan d’acord am ell i ho diu amb molta educació. També li diu a la Sra. Getino que al 2015
quan varen arribar al poder el rojos en el Consell de Mallorca, on abans era l’Agència de defensa
del Territori, hi havia un armari amb uns 400 expedients i només hi havia dos funcionaris, per tant
no els podien treure tots endavant, i en aquesta època és quan va signar el conveni l’Ajuntament
de Valldemossa, posteriorment varen posar el personal suficient per poder-ho treure endavant la
feina que s’havia de fer, que no era d’altra que sancionar i tornar al seu estat natural les obres
fetes en sòl rústic, però la raó d’aquesta agència no és la ciutadania, sinó que un territori finit, com
és una illa,que ha rebut agressions sense cap tipus de sanció des de fa més de 40 anys i el que
es necessita es restituir a l’estat original el territori. També diu que el problema és que amb tot
aquest temps, ningú ha estat capaç d’aturar aquest deteriorament i aquesta complicitat que hi ha
entre la persona de l’ajuntament amb la que ha comés la infracció. Demana si són conscients del
que s’ha dit avui aquí i que si es dirigeixen a qualsevol zona rústica està plena d’obres il·legals,
clar que ho saben, una altra cosa és que no es vulgui actuar en conseqüència, i no reconèixer que

aquest municipi no ha estat agredit, per això no pot estar d’acord amb ells i seguirà lluitant perquè
aquesta causa.
El batle diu que aquest ajuntament està actuant perquè no passi tot això, també diu que no ha
trobat correcte algunes coses que s’han dit, ja que pareix que s’està acusant a algú amb nom i
llinatges i espere que no sigui aquesta l’idea, diu que s’han de mesurar bé les paraules que
s’utilitzin perquè no puguin ser mal interpretades, ja que vol pensar que tots actuen dins la la
legalitat per un bé comú.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 5 vots a
favor (LLIBERTAT LLUCMAJOR, UP i MES), 15 vots en contra (PP, CS, ASI, GM, PSOE i Sr.
Pastor) i 1 abstenció (PI), per majoria es rebutja la proposta esmentada anteriorment.
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INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «ASSOCIACIÓ RADIO TAXI MÉS LLUCMAJOR» EN EL RMEC
ANTECEDENTS DE FET
En data 2 de juliol de 2020, la Sra. Coloma Cañellas Capellà, en representació de ASSOCIACIÓ
RADIO TAXI MÉS LLUCMAJOR, va sol·licitar la inscripció de l’esmentada entitat en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes.
Atès que es van detectar deficiències en la documentació presentada, es va concedir un termini
per esmenar-les, durant el qual es va aportar nova documentació.
FONAMENTS DE DRET
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 a l’article
232 i següents del RD 2.568/1986, de 28 de novembre, pel que 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.
L’entitat ASSOCIACIÓ RADIO TAXI MÉS LLUCMAJOR compleix amb els requisits d’inscripció
prevists a l’article 20 RPC, i en el termini concedit ha aportat la documentació exigida als articles
236.4 ROF i 21 RPC.
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 veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 23 de setembre i una vegada
vist el dictamen i examinada amb detall la sol·licitud i la documentació aportada, i d’acord amb la
normativa aplicable, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent
acord:
Primer. Inscriure al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes l’entitat ASSOCIACIÓ RADIO
TAXI MÉS LLUCMAJOR, i assignar-li el número 191.
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 a l’article 23 i 25 del
RPC, i a l’art. 236.4 del ROF, en el sentit d’haver de comunicar a l’Ajuntament la següent
informació:
•
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 de incomplir amb les obligacions
establertes a l’apartat anterior, s’iniciarà el procediment per a la cancel·lació de la inscripció de
l’entitat en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS LLIBERTAT LLUCMAJOR I UP
RELATIVA A L’OBERTURA EN HORARI DE TARDA DE LES OFICINES D’ATENCIÓ
CIUTADANA (OACS)
EXPOSEM
A després de l'Estat d'Alarma i el consegüent confinament, que va durar des del 15 de març fins al
21 de juny amb l'arribada de la nova normalitat, arran de la pandèmia mundial del COVID-19, es
va evidenciar la necessitat de millorar els canals d'Atenció Ciutadana, de les Administracions
Públiques amb els veïns.
En l'actualitat el sistema d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Llucmajor compta amb tres
Oficines d'Atenció Ciutadana (OACS) localitzades en els tres nuclis de població principals
(Llucmajor, s’Arenal i les Urbanitzacions). Aquestes oficines compten amb un horari de matí que
comença de 8.30 fins a les 14.00 de Dilluns a Divendres. En el cas de l’OAC de Llucmajor,
aquesta obre també els dissabtes de 9.00 a 13.00.
A causa de les mesures de prevenció de riscos laborals que va adoptar l'Ajuntament de Llucmajor
una vegada iniciada la nova normalitat, les OACS van tornar a obrir però amb un sistema de cita
prèvia per al control d'aforament i evitar d'aquesta manera aglomeracions.
No obstant això, l'horari laboral és incompatible en un gran nombre de casos amb l'horari de matí
vigent, per la qual cosa hi ha dificultats per part de nombrosos veïns a poder realitzar les seves
tramitacions en les Oficines d'Atenció Ciutadana.
L'habilitació, a inicis d'any, de la tramitació en línia d'instàncies va ser un pas correcte per a
solucionar en part aquest problema amb els usuaris que tenen nocions quant a l'ús de l'ofimàtica.
No obstant això, la bretxa digital és un problema que existeix en l'actualitat i que afecta un grup alt
de veïns, sent evident el trànsit de veïns en les Oficines d'Atenció Ciutadana
Des dels grups polítics signants d'aquesta proposta de resolució considerem que l'Ajuntament de
Llucmajor ha de fer un altre pas més cap a la millora de l'Atenció Ciutadana en el municipi i
aconseguir l'obertura a les tardes de les diferents Oficines d'Atenció Ciutadana. D'aquesta manera
cobrir de manera completa: entre franja de matí, franja de tarda i tramitació online, les necessitats
dels veïns amb l'Atenció Ciutadana
SOL·LICITAM
Davant les dades exposades sol·licitam:
Primer. Que l'Ajuntament de Llucmajor es comprometi al fet que per a aquest any 2020 es
doni inici a l'obertura a la tarda, almenys 1 dia de la setmana, de les OACS.
Segon..Que l'Àrea de Recursos Humans elabori la proposta amb els tècnics municipals
per a donar compliment al punt anterior.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa de Serveis Públics de dia 23 de setembre i una
vegada vist el dictamen el Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que aquesta
proposta va en la línia de les mesures reflectides en l’acord de govern que va signar el PP amb els
seu socis pel nomenament del batle el juliol de 2019. A continuació recorda que en l’acord de
govern, el Partit Popular es va comprometre en l’apartat de participació ciutadana, comunicació i
transparència en el punt 1, a obrir les OACS els horabaixes, per tant esperen que siguin
conseqüents amb les promeses que varen fer i donin suport a la proposta, així com als demes
grups polítics, tot sigui per millorar el servei d’atenció a la ciutadania.
La Sra Mª del Pilar Bonet (PP), diu que el dos grups que presenten la proposta no han estat els
primers en fer-ho, ja que en la passada legislatura ho va intentar l’equip de govern i fins i tot el PP
fa uns anys. Diu que a cause de la pandèmia existeix la possibilitat que els treballadors de les
OACS puguin demanar la conciliació familiar, fent feina l’horabaixa, si tanquen les escoles hi

haguessin de guardar els fills, i fins ara ningú ho ha demanat, però si fessin venir als treballadors
des les OACS uns dies els horabaixes, s’hauria d’obrir una negociació salarial en el conveni i
negociar-ho amb els sindicats, i això suposaria molt de temps de negociació i problemes, i a pesar
de que el Sr. Gaffar duia la regidoria de Funció Pública va assistir poc a les reunions mensuals,
per tant no està gaire acostumat a tractar aquesta serie de temes. Diu que seguiran obrint les
OACS els dissabtes i en tot cas es podria mirar d’obrir cada dissabte les diferents oficines de les
OACS que hi ha al terme municipal, però no creu que la negociació amb els sindicats sigui fàcil.
El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que la proposta no és una mala idea i ells en la passada
legislatura ja ho varen proposar, però no és un tema fàcil. També diu, que vent la influència de
públic que va a les oficines els dissabtes al matí, probablement s’haurien d’amplificar altres
mitjans, per això el vot del seu grup serà d’abstenció en positiu.
La Sra. Maria Barceló (MES), diu que el seu grup no acaba d’estar tan d’acord amb la proposta,
l’idea els hi pareix bé, ja que donar mes serveis a la ciutadania és una cosa que es proposi als
ajuntaments, però hi veuen una sèrie d’inconvenients que fan difícil dur-ho a terme.
Per una banda recorda que com diu la proposta, en la legislatura passada es va fer molta feina per
implantar l’administració electrònica per facilitar aquests procés a la majoria de la gent, i creuen
que aquest és el camí a seguir, també és veritat que hi ha gent que no ho saben utilitzar
indistintament de l’edat, però creuen que amb l’apertura de les oficines des de dilluns a dissabte
al matí, la majoria de gent ha d’estar bastant atesa, també es podria mirar d’allargar la franja
horària més cap el matí o cap a la tarda.
Per altra banda diu que hi ha el problema del conveni laboral, el qual s’hauria de revisar i creuen
que el cost que podria dur per les arques municipals, no saben si compensaria i més en la situació
actual, per tant sense poder assegurar que això no suposi un cost addicional per les arques de
l’Ajuntament el vot del seu grup serà en contra.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el vot del seu grup serà en contra i no perquè no vulguin un
millor servei per la ciutadania, sinó perquè la seva idea seria, com ja ha dit la Sra. Barceló, ampliar
unes hores tant a primera com a darrera hora del matí. També diu que del dos grups que
presenten la proposta, del Sr. Zúñiga no té res a dir, però del Sr. Gaffar diu que essent durant un
any regidor de Funció Pública, voldria que li digués si durant aquest temps va fer cap reunió amb
el personal per tractar aquest tema, ja que el darrer conveni que es va signar va ser pel Sr. Joan
Jaume a l’any 2014, després al 2019 hi ha una altra referència, però no està ni negociat, i ara
resulta que aquest assumpte es recurrent, con tal d’anar en contra de l’equip de govern.
Diu que el primer que s’hauria de fer seria negociar-ho amb els sindicats, cosa complicada, ja que
defensen molt bé les seus interessos, així com ha de ser, per tant no creu que ho puguin dur a
terme. Diu que una altra solució seria el que ha dit la Sra. Bonet sobre la conciliació familiar, però
és poc fiable, per tant no seria gaire útil.
El Sr. José Miguel Pastor, diu que troba que ara no és el moment de dur a terme aquesta
proposta, a pesar de que estaria molt bé i, ells com a veïns també ho demanen, però quan ho
veuen de dedins es donen compte de les dificultats que hi ha per fer-ho. Diu que en el seu
moment el Sr. Gaffar va tenir la oportunitat d’implantar les seves mesures, però no ho va fer i per
tot això el seu vot serà en contra.
El Sr. Gaffar agraeix l’abstenció del PSOE i diu que el que pot veure, és que el debat de la
proposta s’ha desvirtuat, cosa que passa darrerament quan ell presenta la proposta, demana a la
Sra. Bonet que si opina sobre el tema, ho digui tot i no només el que l’interessa, dient que ell no
anava a les reunions, quan la que estava convocada i havia de signar era la Sra. Bonet, però el
problema era que al tenir les competències de les regidories de Recursos Humans i Funcions
Públiques compartides, quan no l’interessava un assumpte a la Sra. Bonet li derivava cap a ell, en
canvi si li interessava s’ho quedava ella i això ell no ho comparteix. També diu que quan ell
formava part de l’equip de govern, aquest assumpte es va tractar a una Junta de Govern, però
justament en el darrer punt, quan ja no queda acta perquè es vol xerrar sense els tècnics davant o
perquè no pogués treure un mòbil per gravar-ho, perquè no els hi deixaven entrar, maldament
diguin el contrari, i el que recomana per que surti la veritat, és que xerrin directament amb els

tècnics de Recursos Humans, amb el quals ell ja va xerrar d’aquest tema a l’inici de la legislatura,
per poder dur-ho a terme a l’any 2021. També diu que darrerament se’ls hi retreu que LLIBERTAT
LLUCMAJOR estant un any en el govern no han fet res, com si tot ho haguessin de fer ells, i
recorda que les competències d’aquest equip de govern estan compartides, però ara que ells ja
no hi són, ja poden tenir la Batlia, ja que no els interessa seguir el seu acord de govern.
Per acabar, fa un prec dient que es debatin les propostes que es presentin a plenari totes per
igual, sense mirar quin grup les presenta, sobre tot per la bona convivència en la sala de Plens i
pel respecte a tota la ciutadania.
El batle diu, que de la intervenció del Sr. Gaffar ha anotat una cosa que a dit i és «les coses
clares» i el que li diu al Sr. Gaffar és que s’ho apliqui, i el motiu pel qual no es deixaven entrar els
telèfons mòbils a les juntes de govern, era perquè ningú es fiava d’ell, també està enmig de tots
els problemes, i no només amb el PP, sinó amb quasi tots els partits, per tant li demana que per
convivència ho analitzi. També diu que és veritat que es va xerrar d’aquest tema quan LLIBERTAT
LLUCMAJOR, formava part de l’equip de govern, però en un programa d’un partit local més del 75
% són coses comuns, i això de dir que el 95 % de les idees eren de LLIBERTAT LLUCMAJOR i
que estan fent feina amb el seu programa, això que els hi digui als seus afiliats està bé si el volen
creure, però ja no engana a l’altra gent.
El Sr. Vives diu que volia que el Sr. Gaffar li contestés quines reunions va tenir durant tot aquest
any amb els representants dels treballadors per veure si els podria modificar l’horari, però no ho
ha fet. També diu que el més normal és que el batle delegui les competències a cada regidor, les
que no creu que li deleguessin eren les de medi ambient i policia quan varen posar els pilons, però
ja veu que el Sr. Gaffar gira les coses a la seva conveniència.
Pel altra banda, diu que el Sr. Gaffar demana respecte, i el respecte el té ell per no posar els
àudios que va dir sobre ell i el PI, quan el tragueren de govern, ja que estaria bé que tots sabessin
la mala educació que té, li diu que s’ho faci mirar, ja que el problema no és dels altres, sinó del Sr.
Gaffar, però com ja ha dit abans, el que vol el Pi és trobar una solució per el bé de la ciutadania.
El Sr. Pastor diu que en la seva anterior intervenció només ha dit que el Sr. Gaffar tenia bones
idees, però que no n’havia implantada cap. També diu que sempre ha tractat al Sr. Gaffar en
respecte, i mai li ha dit trànsfuga o altres coses, i creu que el Sr. Gaffar fa temps que ha perdut el
respecte, ell seguirà tractant-lo de manera cordial, però el que no consentirà és que li digui
qualsevol cosa, pensa que aquesta és una bona proposta, però no sap les passes que es varen
fer perquè anàs endavant, és veritat que es va xerrar a l’inici de legislatura a una junta de govern,
però creu que si algú vol una cosa, ha de seguir insistint per aconseguir-ho, cosa que en aquest
cas no va fer el Sr. Gaffar i si s’ha sentit atacat pel que ha dit, s’ho ha de fer mirar.
Per tancar el torn d’intervencions el Sr. Gaffar torna a dir que pensin en la proposta, ja que no és
una cosa que s’hagi de dur a terme demà mateix, sinó que el tècnics han d’emetre l’informe final
de les propostes dels partits que estan a l’oposició i d’aquesta manera poder donar una altra
alternativa d’atenció a la ciutadania.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 2 vots a
favor (LLIBERTAT LLUCMAJOR i UP) 13 en contra (PP, CS, ASI, GM, MES, PI i Sr. Pastor) i 5
abstencions (PSOE), per majoria es rebutja la proposta esmentada anteriorment.
PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de Batlia adoptades entre els dies 1 de
juliol al 31 d’agost de 2020 (de 2020002610 a 2020003420).
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que desprès d’haver revisat els decrets, el
seu grup té dubtes del decret (2020/0002721), en el qual s’adjudica per valor de quasi 7.000 € la
implantació d’una aplicació mòbil que es diu línia verda, i voldrien saber perquè s’ha optat per
elegir aquesta aplicació, quan el Consell de Mallorca està oferint als ajuntaments una aplicació
similar totalment gratuïta.

El Sr. Ginés Sáez (CS), explica que l’aplicació elegida per l’Ajuntament s’ajuste millor a les
necessitats que tenen, ja que bàsicament té dues vessants, una és la gestió interna de tasques
del personal, sobretot de la brigada i, també té una vessant pública en la qual des d’una aplicació
mòbil la ciutadania pot presentar qualsevol tipus d’incidències que tenguin dins el municipi i que ja
es publicarà quan estigui finalitzada la seva configuració. També diu que hi ha altres municipis que
la tenen, com Calvià i Marratxí i el seu funcionament és bastant bo, com han pogut comprovar, per
això l’han elegida; a més com a extra té un suport telefònic pel tema de la recollida de saca o
mobles, evitant el possible els recursos interns per la dita recollida, i tot de forma unificada en
aquesta aplicació, aquest ha estat el criteri per l’elecció.
El Sr. Gaffar agraeix l’aclariment al Sr. Sáez i diu que de les característiques que ha comentat, TIC
Mallorca, en la seva aplicació «el teu Ajuntament», i que és gratuïta també ofereix una gestió
integral de tasques i permet el que és la tramitació on-line per poder fer arribar les incidències a
l’ajuntament; pel que fa al telèfon per retirar la saca, no saben segur si això és gratuït o és un
afegit, però si és l’únic afegit troben que per 7.000 € el seu grup no ho veu molt clar. De totes
maneres diu que estaran atents a la posada en funcionament de l’aplicació i esperen que la
inversió hagi valgut la pena.
DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET RELATIU A APROVAR LES LÍNIES FONAMENTALS DEL
PRESSUPOST 2021
Tot seguit es dona compte del decret d’Intervenció núm. 2020/003578 relatiu a aprovar les línies
fonamentals del pressupost 2021, i la Corporació es dona per assabentada.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes la Sra. Barceló (MES), demana si està previst tornar a
convocar la comissió COVID, per veure un poc el temes d’actualitat sobre modificacions de crèdit i
altres assumptes i per poder participar tots amb idees. Sobre el tema del PAC, diu que varen
quedar que hi havia dos plans a seguir, demana com està l’assumpte, i per acabar diu que fa tres
mesos que varen destituir del govern els regidors de LLIBERTAT LLUCMAJOR i cadascun duia
una sèrie d’àrees, aquestes de moment les va assumir el batle, però pensen que necessiten més
atenció que les que tenen i tal vegada necessitin més gent, demana si tenen alguna cosa pensada
al respecte.
El batle referent a la reunió de la COVID, diu que és veritat que fa temps que no es reuneixen,
però ara estan pendents de la notícia que ha sortit avui, per si es podran fer inversions
financerament sostenibles i algunes coses més, tal vegada el fons a tractar ja no serà el d’abans,
sinó que es podrà tractar la reactivació econòmica, perquè en principi podran disposar de més
doblers per fer les IFS i contaran amb tots els partits.
Referent a la situació del PAC diu que és un tema que volen solucionar el més aviat possible i
segueixen fent reunions, i en la darrera varen quedar que enviarien exactament en quin punt es
trobava dins l’Ajuntament, els recursos hídrics, carreteres, etc. per agilitzar les coses, perquè la
primer opció és la que pensen que és la millor, i pel que fa al segona opció, s’hi està fent feina,
però fins que no tenguin la part del pressupost que treguin d’aquest plec, que ja el tenen bastant
avançat, i que potser una solució, però tal vegada no es presenta ningú, per tant segueixen les
dues vies. Pel que fa al tema de la reestructuració d’àrees, diu que és veritat que en vuit regidors,
no es fa la mateixa feina que en deu, però s’estan ajudant uns amb els altres, i tenen previst fer un
nou organigrama que els hi faran arribar, perquè sàpiguen a qui s’han de dirigir.
El Sr. Serra (MES), diu que han començat fires i els hi costa molt estar al dia del que es fa o no,
en aquest assumpte, demana si els hi poden donar informació al respecte, ja que avui han sabut
que es vol fer la fira d’oportunitats i volen saber que hi ha de cert amb tot això. El batle diu que és
veritat que els actes culturals s’han anat enviant per part de la regidoria, tal vegada falti alguna
cosa, com potser el tema de a fira d’oportunitat, però la Sr. Getino l’informarà de l’assumpte.
La Sra. Getino (CS), diu que a cause de la situació actual, per la qual s’han hagut de cancel·lar les
fires, quedava com una cosa molt buida, i han pensat en donar oportunitats als comerços i
empreses, però pel tema del pressupost ho estan fent a la correguda i el plan és el següent:

En els actes culturals es guardaran totes les mesures de seguretat, dels quals se’n faran dos en
streaming i han decidit que serien el pregó de fires i la conferència dels Gegants. Després la
darrera setmana de fires el que seria la mostra llucmajorera i la darrera fira, serà oferit per fer un
vídeo, en un principi als comerços i empreses que ja participaven a la fira, i el motiu de elegir-los a
ells és perquè tenen un pressupost limitat, on mostraran un stand i diran un poc els productes que
tenen. També diu que el comerços que solen participar a la fira d’oportunitats, el dia 18 se’ls hi ha
donat l’oportunitat d’exposar a les façanes de les seves tendes, sempre baix la seva
responsabilitat, respectant les mesures de seguretat.
La Sra. Almagro (PSOE), demana a la Sra. Lascolas si encara tenen previst el tema d’un centre
per formació i si ja s’ha trobat un local, o pel contrari si està aturat a causa de la pandèmia, i si
segueix endavant, voldria saber si és en les mateixes bases de la legislatura passada o si s’han
introduït alguns canvis.
La Sra. Lascolas (PP), referent al tema del centre de formació, diu que la setmana passada, ja es
va aconseguir el local, això vol dir que podran dur a terme els tres projectes prevists, també han
començat avui els tres nous AODL, que els varen adherir amb la subvenció i amb els quals tindran
una reunió tècnica aquesta setmana, per tant es posa tot en marxa amb la mateixa línia. Diu que
amb el nou local tendran l’espai suficient perquè l’àrea pugui créixer i, així crear l’agència de
col·locació, ja que un dels AODL es una de les tasques que té dins el seu perfil pedagògic, i que
va quedar pendent amb el canvi de legislatura.
El Sr. Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), s’interessa sobre el tema de les competències que tenia
ell i el Sr. Crusat, i que després de les seves destitucions va assumir el batle i demana quan tenen
previst posar un regidor per a les urbanitzacions. També demana sobre les mesures que es duen
a terme tant en el parc Joan Ferré coma la plaça Navegació, on a vegades hi ha aglomeracions
de menors, jugant i sense mascareta. Per altra banda comenta un probable mal entès a les xarxes
socials de l’Ajuntament, sobre un tema de desinfecció i, demana quin és el protocol de desinfecció
dels carrers del municipi, amb quina freqüència i en les zones que hi ha més intensitat.
També diu que a l’OAC de Badies, durant uns mesos només hi va haver una persona d’atenció al
públic i això va crear un malestar entre els usuaris, per tant demanaria si en un futur es pugui
evitar aquesta situació. També demana si ja es té prevista una data per a la reunió de portaveus,
per revisar el plec sobre la unificació de contractes de neteja i recollida de residus, així com alguna
data estimada per a la licitació pública.
Comenta que segueixen tenint un problema amb els cotxes abandonats en el municipi, a pesar
que tots saben de les dificultats d’aquest tema; diu que en el seu moment es va xerrar a una junta
de govern d’una possible solució, que era reformar un edifici per tenir més espai o pel altra banda
mirar el lloguer d’una nau industrial al polígon de Son Noguera per poder posar-los allà, voldria
saber si s’ha seguit alguna d’aquestes vies i si és així si els poden informar al respecte.
Pel que fa al tema de la delegació de competències als distints regidors, voldria saber per petició
de les associacions de veïns, qui és el regidor que actualment coordina el tema de Participació
Ciutadana. Per acabar s’interessa per l’estat del projecte de millora de senyalització dels punts
d’interès de les urbanitzacions, que es va aprovar en el lot d’IFS de l’any passat.
A continuació el Sr. Gaffar passa a fer una sèrie de precs, i comença dient que encara estan
pendents d’informes que han sol·licitat, un d’ells és el tema del cost final del high point.. Un altre
és l’informe d’Urbanisme sobre el parking en bateria en el parc Joan Ferré, en el qual s’havien de
fer unes modificacions en el Pla urbanístic, entenen que es deixés a part pel tema del COVID,
però troben que ara ja els hi podrien remetre a tots els regidors.
Per acabar fent referència a les tempestes que hi hagué fa unes setmanes, les quals causaren
inundacions tant a s’Arenal com a Llucmajor, la part afectada a s’Arenal va ser l’avinguda Miramar
i ja fa anys que passa, esperen que es solucioni aviat, també hi ha problemes devora el torrent de
Son Verí, on un bloc d’apartaments es va inundar i el veïns els hi han mostrat vídeos de fa anys,
quan asfaltant els carrers es varen tapar les sortides d’aigua, diu que sap cert que cap tècnic de
l’Ajuntament té constància d’aquest fet, però demana que s’investigui, perquè en el cas de que hi
hagués hagut una negligència d’alguna empresa, se’ls pugui demanar responsabilitats. També diu
que a Llucmajor hi ha un petit torrent adjacent al carrer Ciutat en el qual també es varen produir

inundacions i una vegada consultat amb els tècnics, el problema és que està ple de
d’escombraries, demana si es podia netejar.
El Batle diu que perquè no s’acumulin tantes coses i haver-les de treure a un plenari, li proposa al
Sr. Gaffar, que envii aquesta llista d’assumptes per correu electrònic i li aniran contestant, inclús
ja han xerrat amb alguns portaveus de posar un màxim de preguntes i que siguin realment
importants, per evitar així que duri tant el torn de precs i preguntes, dir-li al Sr. Gaffar que
agraeixen els seus precs i d’alguna manera ja n’hi ha alguns que els tenen en compte, com els de
les inundacions i la neteja del torrent.
Pel que fa a les preguntes, diu que la primera referent a la competències dels regidors, ja l’han
contestada al grup MES, després sobre l’aglomeració a les places diu que la policia està al corrent
,però és complicat de controlar-ho tot. Referent al tema del cartell sobre desinfecció que es va
posar, per després llevar-lo va ser perquè no era correcta, però es segueixen desinfectant per
l’empresa que té l’Ajuntament, sobre tot en les zones de màxima afluència.
Pel que fa al tema de l’OAC de Badies, que durant uns dies només hi hagué una persona, diu que
va ser perquè se varen donar totes les vacances juntes, i creu que el regidor que ho va fer va ser
el Sr. Gaffar, i després es va ajuntar amb baixes i falta de personal de les altres OACS.
Referent a la reunió de portaveus per tractar el contracte de neteja i la seva posada en marxa, diu
que de moment s’hi està fent feina i se’ls anirà informant. Després sobre l’assumpte dels cotxes
abandonats, diu que per part de Prefectura de Policia es segueix tota la via legal i que saben que
els cotxes abandonats són un problema, ja que l’ordenança segons les condicions del cotxe
estableix un temps bastant prolongat per poder retirar-lo, de totes maneres no es té cap lloc per
ubicar-los.
Pel que fa al tema del regidor de participació ciutadana a Urbanitzacions, diu que de moment ell té
la competència, i com a anècdota diu que l’altra dia tenia una reunió i còmicament estaven
usurpant funcions, ja que li digueren que l’Ajuntament de Llucmajor ja estava representat pel Sr.
Crusat, el qual estava connectat sense haver avisat que ell ja no és el responsable de l’Àrea de
Participació Ciutadana i el divendres tenen una altra reunió en la qual el Sr. Crusat ja ha confirmat
la seva participació, sense posar en coneixement d’aquesta batlia que el segueixen convidant a
aquestes reunions, i diu que una vegada fetes les reestructuracions ja veuran qui durà aquesta
competència.
Per acabar, quan al projecte de millora dels punts d’interès, diu que l’Ajuntament té tots els
senyals i de moment està en cola a les dependències de la brigada de la policia i s’aniran
col·locant.
El Sr. Zúñiga (UP), diu que l’Associació de veïns de s’Arenal li han demanat si poden contestar
respecte a la renovació de l’espai que utilitzen per fer les seves reunions. Per altra banda diu que
té un prec de diferents persones que tenen els fills al CEIP Jaume III, ja que quan duen els nins al
col·legi per anar d’una entrada a l’altra es veuen obligatS a anar per davall de la voravia, ja que en
aquesta, hi ha cotxes estacionats i dificulten el pas dels vianants, demana si poder mirar de fer
alguna cosa. També diu que hi ha una veïna del carrer Cadernera, que cada vegada que plou es
mesclen les aigües fecals amb les fluvials creant-lis problemes i li ha dit que els recordi que a l’any
2008 hagué una inundació en els baixos d’aquella zona, per saber si tenen alguna actuació
prevista per solucionar-ho en el futur.
Per acabar, diu que durant aquesta setmana hi ha hagut molt de moviment a les xarxes socials,
sobre les olors que tenen a la zona de les urbanitzacions, respecte a una fàbrica o granja, ho diu
per si els poden donar alguna informació.
El batle sobre el tema de l’Associació de veïns de s’Arenal, diu que si els hi fan arribar la petició,
miraran si hi ha algun espai disponible, però desconeixien aquest tema. Respecte al tema del
col·legi Jaume III, diu que és veritat que els cotxes aparquen damunt la voravia i de diverses
maneres, però és un problema de difícil solució, ja que hi ha estat des de sempre, però li faran
arribar a l’inspector de Policia perquè ho tenguin en compte. En quan al tema del carrer Cadernera
, diu que agafen nota. Pel que fa al tema de les olors en la zona d’urbanitzacions, diu que és cert
que ja fa dos anys que tenen aquest problema i que creuen que ve d’una granja que hi ha a
l’altura de Tollerich, i quan l’equip de govern va saber del cas amb la informació contrastada, de

seguida va actuar; a traves del rural, es va aconseguir posar-se en contacte amb el tinent de la
Guàrdia Civil, amb el qual el mateix dia varen tenir una reunió telemàtica i li varen demanar si es
podria investigar si en aquesta granja les coses es feien correctament, arran d’això el tinent de la
Guàrdia Civil els hi va dir que per aquest assumpte havien de xerrar amb SEPRONA, però que ell
faria un informe perquè poguessin intervenir. Seguidament l’Ajuntament es va posar en contacte
amb la Conselleria de Medi Ambient i d’Agricultura i des del Consell els hi diuen que en un principi
tot està bé, però que enviarien a fer una inspecció.
Després ens varen posar en contacte amb el director general, el qual també els hi mostra la seva
preocupació pel cas, i els hi diu que en les darreres inspeccions que feren tot estava bé, i que tal
vegada un motiu podria ser que darrerament abonassin altres camps que abans no feien.
Després d’aquestes converses el dimecres la Conselleria procedeix a fer la inspecció i els hi diuen
que tot està correcta i que compleixen amb la normativa i que traslladessin al veïns aquesta
informació, saben que és un problema, però també s’ha d’entendre que és una granja i és un tipus
de material que s’ha de tractar, ja que forma part de l’agricultura.
El Sr. Vives (PI), diu que fa uns mesos va demanar el moment de la modificació de la taxa
d’ocupació pública, en la qual s’abonava el 100 %, i si es podria fer alguna cosa per la resta de
comerços que els divendres surten a exposar els seus productes, ja que aquests tenen una
bonificació del 25 % i només per un cert temps, voldria saber si s’ha fet alguna cosa al respecte.
També diu, que li han dit que surt un titular en els diaris on diu que hi ha un regidor, que és el Sr.
Crusat que aquest mes ha anat a sis comissions i a dos plenaris, i li han demanat que cobraven
per això, però ha dit que no pot ser, perquè no van mai a tantes comissions i que els portaveus
cobren un fixo i els altres si van a comissions van a dues o tres, ja que les se reparteixen entre ells
i que per anar a una comissió cobren 202 € i per un plenari 600 €, li ha fet el compte i li ha dit que
cobraven 2.200 €, i això no potser. Demana al batle que ara que ell ha agafat les competències
d’economia i estiguin un poc damunt, per veure si han de desmentir el diari, i li agradaria que li
aclarissin, ja que no ho acaba d’entendre del tot.
El batle sobre el tema de l’ocupació de la via pública, diu que es va rebaixar el màxim que es
podia en aquells moments, però es mirarà si es pot fer alguna cosa més.
La Sra. Getino (CS), diu que es va rebaixar un 20 %, perquè era el que consideraven els tècnics, i
respecte a si es pot fer als comerços del municipi que participen al mercat, fer una quota un poc
més alta que la resta de comerços, diu que el secretari la pot corregir, però creu que que hi ha
d’haver el principi d’igualtat, amb la mateixa taxa per a tothom.
El batle referent al tema de les dietes del regidors, diu que de moment està així i que és veritat
que el Sr. Gaffar no ha assistit a cap comissió informativa i ho ha fet en el seu nom el Sr. Crusat, i
com ha hagut dos plens, un d’extraordinari i un d’ordinari i les respectives comissions, aquests
informació és correcta, explica que hi ha un màxim que es pot cobrar anualment i en aquest cas
es pot fer en sis mesos, ja que aquest és el reglament que es té a l’ajuntament.
A continuació el Sr. Gaffar demana la paraula per al·lusions. El Sr. Vives diu que en la seva
intervenció no ha fet cap al·lusió al Sr. Gaffar, sinó al Sr. Crusat. El batle dóna la paraula al Sr.
Crusat per al·lusions, el qual delega la seva intervenció al Sr. Gaffar; davant la qual cosa el batle
decideix que no hi hagi més intervencions.
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

