ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 18/2019
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 30 d’octubre de 2019
Horari: de les 19 hores a les 21.40 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
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
 Jaume Tomàs Oliver i Maria Barceló Calviño, per MÉS per Mallorca – APIB
 José Miguel Pastor Cantallops, per Vox-Actua Baleares
 Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, Unides Podem
 Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes
 Raúl Domínguez Martín, del Grup Mixt
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors,
realitzades els dies 25 de setembre (ordinària) i 16 d’octubre (extraordinària) de 2019, i atès
que no s’hi fa cap objecció se sotmet a votació i s’aprova per assentiment.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB
ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORAVIES I AMB RESERVES DE LA VIA
PÚBLICA PER A L’APARCAMENT EXCLUSIU O PER A LA CÀRREGA I DESCÀRREGA
DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
El text actualment en vigor de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització
privativa o per l’aprofitament especial del domini públic local amb entrades de vehicles a
través de les voravies i amb reserves de la via pública per a l’aparcament exclusiu o per a la
càrrega i la descàrrega de mercaderies de qualsevol classe no contempla la possibilitat de
que els interessats puguin sol·licitar una reserva d’estacionament en una determinada franja
horària, el que es denomina gual laboral.
El gual laboral limita la reserva d’estacionament al següent horari:
- De dilluns a divendres de 08:00 a 20:00 hores, i
- Els dissabtes de 08:00 a 13:30 hores.
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Aquesta figura suposarà incrementar el nombre d’aparcaments a disposició dels ciutadans ja
que es podran estacionar els vehicles en els guals laborals fora de l’horari establert pel
mateix.
Per altra banda es fa necessari actualitzar l’import pel lliurament de la placa d’autorització de
gual permanent adaptant-lo al cost efectiu que ha d’assumir l’Ajuntament per a la seva
tramitació.
Així mateix es preveu modificar la tarifa 2.A de l’article 7 de l’ordenança, fixant-la a 0,00€,
referida a l’entrada de vehicles en edificis i solars a través de les voravies sense reserva
d’aparcament.
Per aquest motiu es fa necessari modificar l’articulat de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa de referència.
En data 17/10/19 el tècnic d’Intervenció ha emès informe desfavorable sobre la proposta de
modificació de l’Ordenança.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 23
d’octubre i una vegada vist el dictamen el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que vists els
informes que es presenten amb aquesta modificació de l’Ordenança, el vot del seu grup serà
favorable.
El portaveu de MES, Sr. Jaume Tomàs, diu que en aquest punt es modifiquen dues
ordenances a la vegada, demana si es poden votar per separat, i en aquest cas el seu grup
votaria a favor de la primera, i en la segona s’abstindrien, en el cas que no es pugui fer així,
s’abstindran en les dues.
El secretari diu que si és la mateixa ordenança i la proposta de modificació és única entén
que hi ha d’haver una sola votació. El batle diu que si es poguessin separar, no hi hauria cap
problema, però en aquest cas es votarà així com està.
El portaveu del PI, Sr. Bernadí Vives, diu que el seu grup votarà a favor de la modificació de
l’ordenança, ja que tot el que sigui aconseguir una rebaixa, malgrat que no sigui molta està
bé, per així poder ajudar al ciutadà, i no creu que sigui una taxa injusta, diu que una part
d’això és gràcies a una bona situació econòmica, perquè s’han trobat l’Ajuntament en zero
de deute.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 19
vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, PSOE, VOX, UP, PI I GM) i 2
abstencions (MES), per majoria s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar inicialment, en els mateixos termes que apareix redactada a
l’expedient, la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització
privativa o per l’aprofitament especial del domini públic local amb entrades de vehicles a
través de les voravies i amb reserves de la via pública per a l’aparcament exclusiu o per a la
càrrega i la descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant la
publicació d’un anunci en el BOIB.
Tercer. Resoldre, una vegada acabat el termini d’informació pública, si és el cas, les
al·legacions presentades i aprovar la modificació definitivament. En cas que no se’n

presentin, l’acord s’entendrà definitivament aprovat, i s’haurà de publicar el text íntegre de la
modificació de l’ordenança en el BOIB, i entrarà en vigor el dia de la seva publicació.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIA
D’OBERTURES D’ESTABLIMENTS
La Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears introdueix importants modificacions en matèria d’activitats tant
en els procediments com en els títols habilitats necessaris per al seu desenvolupament.
La Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013 continua amb aquesta línia de
canvi i introdueix nous procediments i nous conceptes.
Per aquest motiu es fa necessari modificar l’articulat de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per llicència d’obertura d’establiments i adaptar-lo a la Llei 7/2013 en la seva nova
redacció establerta per la Llei 6/2019.
En data 17/10/19 el tècnic d’Intervenció ha emès informe favorable sobre la proposta de
modificació de l’Ordenança.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 23
d’octubre i una vegada vist el dictamen el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que com ja han fet
abans, vist els informes que avalen aquesta modificació i també recalcant les paraules del
Sr. Vives, que com bé ha dit, tot això es pot fer ara, per la bona situació econòmica en què
es troba l’Ajuntament, el vot del seu grup serà favorable.
El Sr. Jaume Tomàs (MES), diu que en l’adequació de la nova llei d’activitats, consideren
que tot el que sigui aclarir el fet d’aquestes taxes, perquè i per a qui ho ha de pagar, serà un
benefici cap al ciutadà i es podrà donar-li un millor servei, per tot això el seu grup votarà a
favor de la proposta.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Aprovar inicialment, en els mateixos termes que apareix redactada a
l’expedient, la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d’obertura
d’establiments, conforme a la proposta que figura a l’expedient.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant la
publicació d’un anunci en el BOIB.
Tercer. Resoldre, una vegada acabat el termini d’informació pública, si és el cas, les
al·legacions presentades i aprovar la modificació definitivament. En cas que no se’n
presentin, l’acord s’entendrà definitivament aprovat, i s’haurà de publicar el text íntegre de la
modificació de l’ordenança en el BOIB, i entrarà en vigor el dia de la seva publicació.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
«El text actualment en vigor de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o per
l’aprofitament especial del domini públic local, regula en el seu article 7, epígraf D) les ocupacions de
la via pública o terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements de caràcter desmuntable, per
extensió de l’activitat, amb finalitat lucrativa.
Aquest epígraf contempla dues possibilitats temporals d’ocupació, l’anual (12 mesos), que compren
l’any natural, i la de temporada (8 mesos), que compren de l’1 de març al 31 d’octubre.
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Per tal de flexibilitzar aquest darrer tipus d’ocupació de temporada es proposa modificar el mínim de 8
mesos, i el període que compren, de tal manera que per part de la persona interessada es puguin
sol·licitar els mesos que vol ocupar la via pública o terrenys d’us públic amb un mínim de tres mesos,
no modificant-se els imports actualment vigents.
Així mateix es proposa modificar el sistema de càlcul del metres quadrats d’ocupació de l’esmentat
apartat D) de tal manera que es considerarà que una taula i quatre cadires equivaldran a tres metres
quadrats d’ocupació, exceptuant les plataformes a la via pública (terrasses sobre espai destinat a
aparcament) per a les que es tindran en consideració els metres quadrats d’ocupació efectiva de les
mateixes.
Per a aquestes plataformes no es podrà sol·licitar autorització per a ocupació de la via pública per
períodes inferiors a l'any natural.
Per aquest motiu es fa necessari modificar l’articulat de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de
referència.
En data 17/10/19 el tècnic d’Intervenció ha emès informe desfavorable sobre la proposta de
modificació de l’Ordenança.
En conseqüència es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment, en els mateixos termes que apareix redactada a l’expedient, la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o per l’aprofitament
especial del domini públic local, conforme a la proposta que figura a l’expedient.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant la
publicació d’un anunci en el BOIB.
Tercer. Resoldre, una vegada acabat el termini d’informació pública, si és el cas, les
al·legacions presentades i aprovar la modificació definitivament. En cas que no se’n presentin, l’acord
s’entendrà definitivament aprovat, i s’haurà de publicar el text íntegre de la modificació de l’ordenança
en el BOIB, i entrarà en vigor el dia de la seva publicació.»

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 23
d’octubre i una vegada vist el dictamen el Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR),
diu que vol expressar el sentit del vot del seu grup, dient que es va fer una consulta amb els
seus afiliats, els quals els hi han notificat el seu vot en contra, simplement per la visió de
l’ordenança, entenen que és necessari que estigui ben regulat i com afecta a s’Arenal i a
Llucmajor, interessa a llarg termini poder comptar amb un model en el qual les terrasses a
s’Arenal, vagin transitant de manera més ferma cap a les voravies de la plaça i al considerar
per part dels seus afiliats que no hi ha un compromís suficientment fort, el vot del seu grup
serà en contra de la proposta.
El Sr. Ginés Sàez (CS), explica el motiu de la modificació de l’ordenança i diu que per una
banda volen facilitar tant l’activitat econòmica com l’activitat dins el nostre municipi i per altra
banda, ser més justs a l’hora d’aplicar aquesta taxa, diu que s’han fet dos canvis, un ha
estat afegir la consideració d’una taula i quatre cadires, per així aconseguir que els
passadissos entre taules no es cobrin i l’altra és que amb un mínim de tres mesos puguin
triar quan de mesos volen obrir el negoci, tot això per ser més justs.
El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que vist com s’estan produint els esdeveniments, el seu
grup de moment renuncien a l’ús de la paraula.
El Sr. Jaume Tomàs (MES), diu que el seu grup votarà en contra de la proposta, perquè li
falta un criteri tècnic, i al contrari del que ha dit el Sr. Sàez que era més justa, ells troben que
és més injusta, en el sentit que s’està xerrant d’una taula i quatre cadires, però no es xerra

de la grandària de la taula, si l’equip de govern troba que han de modificar aquesta
ordenança, poden comptar amb MES per la seva col·laboració, però troben que no és la
manera de millorar aquesta ordenança i saben que és un tema complicat, ja que ells en la
passada legislatura ho varen tocar en les mans, diu que pensen que hi hauria d’haver més
informes tècnics i tenir més control damunt els espais públics que s’utilitzen.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que en aquesta ordenança hi estaria d’acord si es fes amb una
certa lògica, ja que no hi ha cap taxa que es miri d’una manera diferent per uns i per altres,
ja que no se li pot comptar per metres al 80% dels establiments i a l’altre 15% no comptarlos per metres, pensa que aquesta modificació no és justa, i que s’hauria de cercar un
sistema que rebaixi a tothom per igual, perquè de la manera que es vol fer, a la zona de
s’Arenal que quasi tot són plataformes, pagaran les conseqüències, per tot això el seu grup
votarà en contra.
El Sr. Sàez vol aclarir que el tema de les plataformes es paguen tot l’any, perquè estan
sempre muntades, ocupen un espai d’aparcament i no són desmuntables com les altres
terrasses i no es pot comparar amb les altres terrasses que sí que es poden desmuntar, és
veritat que també s’hauria de baixar la seva taxa, però tècnicament no ha estat possible, i si
a partir d’aquí la volen millorar més, demana que si algú té alguna proposta, estan oberts a
escoltar-la.
El Sr. Vives diu que els informes dels tècnics de la Casa diuen que era més justa
l’ordenança que hi havia abans proposada per l’anterior equip de govern, pensa que els que
tenen plataforma estan molt limitats, però a la fi el que ell demana és que la taxa es posi de
la manera més justa.
Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpta a votació i amb 10
vots a favor (PP, CS, ASI, VOX I GM) i 11 vots en contra (PSOE, LLIBERTAT LLUCMAJOR,
MES, UP i PI), no prospera la proposta abans esmentada.
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 24/2019
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a la modificació pressupostària núm. 24/2019 en la
modalitat de crèdit extraordinari per dotar crèdit per fer les àrees d’aportació.
L’Ajuntament de Llucmajor, va aprovar la ampliació del contracte de recollida de residus
sòlids urbans amb l’empresa FCC. Fruit d’aquesta ampliació s’instaurarà properament el
servei de recollida selectiva porta a porta al centre urbà de Llucmajor.
Per tal de donar servei i millorar la recollida selectiva de l’àmbit rural del terme, es
necessària la creació d’àrees d’aportació on els ciutadans puguin dipositar degudament
separats els residus.
La posada en funcionament d’aquest servei està prevista pel 20/01/2020 i per tant les obres
no podrà ser realitzades amb les dotacions pressupostaries de l’exercici 2020, ja que no hi
hauria temps material per la seva realització.
Per tant, i vist la inexistència del crèdit adequat i suficient a les aplicacions de capítol 6
inversions reals, per dur a terme l’esmentada inversió, es requereix aprovar la present
modificació pressupostària.
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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 veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 23
d’octubre i una vegada vist el dictamen el Sr. Jaume Tomàs (MES), diu que el vot del seu
grup serà d’abstenció, ja que aquesta mesura l’anterior equip de govern ja la tenia planejada
a l’anterior legislatura, aquestes àrees d’aportació, per tant hi estan d’acord i creuen que és
necessari, però d’on s’han d’agafar els doblers per dur l’adequació d’aquests llocs, pertany a
l’equip de govern.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que amb el mateix sentit que el Sr. Tomàs, les àrees
d’aportació són una necessitat, ja fa mesos que haurien d’estar en marxa, però per diferents
motius i complicacions tècniques ha estat complicat, però vist que el que decideix d’on han
d’agafar les partides és l’equip de govern, el vot del seu grup serà d’abstenció.
Una vegada acabades les intervencions, en conseqüència i de conformitat amb l’exposició
anterior, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT
LLUCMAJOR, ASI, VOX i GM) i 9 abstencions (POSE, MES, UP i PI) s’adopta el següent
acord:
Únic. Aprovar la modificació pressupostària numero 24/2019 de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2019, en la modalitat de crèdit extraordinari a les següents partides
e imports:
INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ
012000-1622-6220000
Edificis i altres construccions gestió RSU

IMPORT
100.000,00 €

DISMINUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ
030000-1622-2270002
Contracte servei recollida voluminosos i poda

IMPORT
100.000,00 €

PROPOSTA DEL PP RELATIVA A LA LLEI D’UNIVERSALITAT DEL DESCOMPTE
RESIDENT PER EL TRANSPORT AERI DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els ciutadans de les Illes Balears, així com la resta de territoris extrapeninsulars (Illes
Canàries, Ceuta i Melilla) ens trobam en inferioritat d’oportunitats en quan a la connectivitat
entre illes i entre les illes i la Península, al no disposar d’altres mitjans de transport més enllà
dels aeris o marítims, per raons òbvies.
Per això, l’any 2001 un Govern del Partit Popular va aprovar un descompte del 50% per tots
els ciutadans de les Illes Balears, tant en el transport aeri com marítim, en els seus
desplaçaments entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les illes i la
península. Després de dos anys de reivindicacions de la classe política i la societat balear, el
Govern de Mariano Rajoy aprovà l’augment del descompte de residents al 75%. (Real
Decreto 1316/2001 de 30 de noviembre, por el cual se bonifican las tarifas de los Servicios
regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en la Comunidades Autónomas
de Canarias, Islas Baleares y Ceuta y Melilla, modificado por el Real Decreto 1340/2007 de
11 de octubre) (Disposición adicional decimotercera de la Ley 17/2012 de 27 de diciembre
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, modificada por Ley 3/2017 de 27
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y por la Ley 40/2015 de 1
de octubre de régimen jurídico del sector público).

En els dos casos, el descompte de resident ha estat sempre un dret universal, els
beneficiaris del qual tenen vigència indefinida i dret a obtenir bonificacions en les tarifes dels
serveis regulars de transport marítim i aeri de passatgers. Els ciutadans espanyols, així com
els de la resta d’Estats membre de la Unió Europea o d’altres Estats firmants de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, els seus familiars nacionals de tercers països
beneficiaris del dret de residència o del dret de residència permanent i els ciutadans
nacionals de tercers països residents de llarga duració, que acrediten la seva condició de
resident en les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i en les ciutats de
Ceuta i Melilla.
No obstant, l’aplicació d’aquest descompte sembla haver provocat de forma no desitjada una
pujada de preus abusiva per part dels operadors aeris, que de fet absorbeixen una part
d’aquest esforç públic que es fa en favor de l’usuari però que acaba beneficiant als
operadors. Aquest fet ha provocat l’evident queixa de consumidors, administracions, grups
polítics i de la societat en general. Així doncs, es fa necessari establir mecanismes de
control a les operadores per perseguir i eradicar les males pràctiques amb l’objectiu que
ningú faci un mal ús dels fons públics que financen dit descompte i perquè s’asseguri un
preu final competitiu en aquests mitjans de transport, que tal i com hem exposat al principi
no disposen d’alternativa per els ciutadans de les Illes Balears, així com per la resta de
territoris ubicats fora de la Península.
Amb aquest mateix objectiu, l’any 2013, el Govern del Partit Popular va posar en marxa
l’Observatori de preus i connectivitat per el transport aeri de Canàries i Balears.
Dins aquest mateix marc de determinar mesures de control a les abusives pujades de preus,
i com a resposta a una interpel·lació del Grup de Coalición Canaria, duta a terme a la sessió
plenària de 18 de setembre de 2019, el Ministre Ábalos afirmà haver encarregat un informe
a la Universitat Pompeu Fabra sobre els efectes d’aquestes subvencions en els transports i
que el Ministeri està fent feina amb l’Agència Tributaria creuant dades entre les bases de
dades de viatges de residents i de la renda per poder obtenir informació sobre la correlació
entre viatges i nivell de renta, així com quantes vegades s’estan beneficiant.
Aquesta afirmació suposa acabar amb la universalitat de l’esmentat descompte, i suposaria
el fi de la naturalesa mateixa del descompte que no és altre que pal·liar els efectes de la
insularitat en quan a connectivitat, independentment de la renda o de la freqüència d’ús. Això
afectaria a col·lectius que necessiten de manera especial desplaçar-se a la Península o
viatjar entre illes com estudiants, empreses, treballadors...etc.
Aquest anunci ha provocat una gran alarma en diferents sectors de la societat balear.
En conseqüència es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Llucmajor acorda instar al Govern d’Espanya a
garantir la universalitat del descompte per el transport aeri i marítim del 75% per els
residents de les Illes Balears i de la resta de territoris fora de la Península, en les condicions
actualment establertes.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Llucmajor rebutja qualsevol intent de vincular el
descompte de resident amb el nivell de renda o limitar el seu ús en un determinat nombre de
viatges.
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Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Llucmajor insta al Govern d’Espanya a convocar
l’Observatori de Preus i Connectivitat per el transport aeri de Canàries i Balears per el
correcte control dels preus finals i evitar possibles augments abusius de preus.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 23 d’octubre i una
vegada vist el dictamen el portaveu del PSOE, Sr. Gregorio Estarellas diu que aquesta
proposta ve per les declaracions mal fetes del Sr. Àvalos, i que després va rectificar tant el
Ministeri d’Hisenda com el Govern de les Illes Balears, la garantia del 75% no es modificarà,
per tant consideren que un senyor, sigui del partit que sigui, que va tenir un mal dia amb
unes declaracions, creu que l’Ajuntament no li ha de recriminar, però el que sí que troben
que ha de fer l’Ajuntament és el que diu el tercer punt, del qual és el que hi estan d’acord,
per tant el seu grup votarà en contra.
El portaveu de MES, Sr. Jaume Tomàs diu que el vot del seu grup serà favorable, ja que
s’han manifestat moltes vegades amb aquest sentit, troben que el que ha dit el Sr. Estarellas
és veritat pel que fa a unes declaracions inoportunes, però creuen que és important que
l’Ajuntament de Llucmajor faci arribar allà on pertoqui que es posiciona amb el que diu la
proposta.
La Sra. Noemí Getino (CS), diu que el seu grup votarà a favor de la proposta, perquè estan
a favor del fons de l’assumpte, que hi hagi el 75% de descompte, que sigui universal i que
no estigui limitat per renda ni per trajectes, però vol aclarir que estan en contra d’alguna part
de l’argumentació, perquè és molt fàcil culpar a les companyies aèries, i molt difícil culpar als
polítics quan han fet una llei malament, tal vegada la solució seria que el Govern de l’Estat
regulés les taxes aeroportuàries i així no haurien de culpar a ningú.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que vol expressar el sentit del vot del
seu grup, i pel fet que estan adherits al manifest de competències clares que es va signar
l’any 2017, totes aquelles mocions i propostes de resolució que consideren que són
competència d’un altre organisme i no d’aquest Ajuntament, el seu grup votarà en contra i
així successivament en el Ple d’avui.
El Sr. Bernadí Vivies (PI), diu que el sentit del vot del seu grup serà favorable, ja que són
moltes les vegades que en aquesta sala s’han queixat del problema de la insularitat pels
habitants d’aquesta terra i els distints partits polítics que han estat governant no han trobat la
solució, i diu que aquest descompte del 75% no ho va aconseguir ni el PSOE ni el PP, sinó
que va ser Coalició Canària amb unes esmenes que presentaren al Congrés dels Diputats,
ja que tenen un bon finançament, no com a Balears, que com ha dit el Sr. Tomàs ens
comparen amb Madrid i Catalunya, com si aquí tots fóssim rics, i no sap si aquesta lluita per
està a la mitja de la resta de l’Estat Espanyol s’arribarà a aconseguir.
El batle diu que estan d’acord en que s’ha de demanar un millor finançament per les Illes
Balears.
Tot seguit i una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i amb 11 vots a favor (PP, CS, ASI, MES i PI)), 7 en contra (PSOE I LLIBERTAT
LLUCMAJOR) i 3 abstencions (UP, VOX i GM) per majoria s’aprova la proposta en els
mateixos termes que s’acaba de transcriure.
PROPOSTA DEL PP ENVERS EL PLA D’OBRES I SERVEIS DEL CONSELL DE
MALLORCA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Pla d'obres i serveis per als municipis és una ajuda econòmica que ofereix anualment el
Consell de Mallorca, com a ens supramunicipal, i una font de finançament molt important per
als ajuntaments de Mallorca, sobretot per als més petits amb una carència d'ingressos que
els impedeix fer inversions necessàries per als ciutadans.
Aquests darrers anys el Consell de Mallorca, ha gaudit i gaudeix d'una bona situació
econòmica gràcies a la nova Llei de finançament aprovada pel Partit Popular.
En lloc d'augmentar les ajudes als municipis, el Consell de Mallorca ha optat per augmentar
els càrrecs de confiança i els assessors. És a dir, s'ha incrementat la despesa de personal,
convertint-se en una agència de col·locació dels partits que governen la institució insular
amb aquest nou pacte.
Al pressupost per a l'any 2019 el Consell va rebaixar un 30% les ajudes als ajuntaments.
L'ajuda al municipi de Sant Llorenç era necessària i indiscutible, però els batles i batllesses
de tots els partits van demanar que el Consell fes un esforç i tragué doblers d'altres partides
per compensar aquesta rebaixa.
La nova legislatura ha començat amb el mateix problema de despesa descontrolada, amb
més càrrecs de confiança, assessors i nous departaments, inclús sense tenir competències
de les matèries, però res s'ha parlat de l'augment de les ajudes per obres i serveis als
ajuntaments de Mallorca. Aquestes ajudes són molt importants per inversions municipals,
necessàries i bàsiques, tant pel manteniment d'infraestructures com per a la creació de
noves, aigües, jardins, centre culturals, educatius, etc.
Per tot això, el Grup Popular de Llucmajor proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic. L’Ajuntament de Llucmajor insta al Consell de Mallorca a augmentar la
quantitat de la línia d'ajudes del Pla especial d'obres i serveis en un 30% aquesta legislatura
(un increment de 7,5% a cada convocatòria per als pròxims anys 2020, 2021, 2022, 2023).
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 23 d’octubre i una
vegada vist el dictamen, el Sr. Gregorio Estarellas diu que el seu grup votarà en contra de la
proposta, vol recordar que de l’any 2011 al 2015 hi havia una partida bastant petita, de l’any
2015 al 2019 es va augmentar bastant i instar un 30% al Consell dependrà del seu
pressupost i del pressupost que li pugui donar el govern de l’Estat.
El Sr. Jaume Tomàs, portaveu de MES, diu que el seu grup votarà en contra de la proposta
per dos motius, per una banda per l’exposició de motius, on es xerra que el Consell s’ha
convertit amb una agència de col·locació, és fals, és veritat que s’ha incrementat la plantilla
d’alts càrrecs, però és perquè s’han traspassat competències, i per altra banda creuen que
és una demagògia greu el fet d’aquesta proposta, ja que a la legislatura de 2011-2015 el Pla
d’obres i serveis va repartir als ajuntaments 18 milions d’euros, a la legislatura 2016-2019 en
varen repartir 90 milions d’euros, com es veu hi ha molta diferència i que ara vengui el Partit
Popular a dir-los que s’ha d’augmentar quan s’ha fet aquests anys i la intenció és si ho
permet el pressupost seguir fent-ho, troben com ja ha dit abans que és una demagògia un
poc fora de lloc.
El portaveu de LLIBERTAT LLUCMAJOR, Sr. Alexandro Gaffar, diu que el vot del seu grup
serà en contra de la proposta, pels mateixos motius que ja ha dit abans, ja que aquest tema
no és competència de l’Ajuntament.
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A continuació, una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i amb 8 vots a favor (PP, CS i VOX), 11 en contra (PSOE, MES, LLIBERTAT
LLUCMAJOR, UP i GM) i 2 abstencions (ASI i PI) per majoria no prospera la proposta
esmentada anteriorment.
PROPOSTA DE VOX RELATIVA AL REBUIG A LA SUBVENCIÓ D’UN FESTIVAL EN
SUPORT A VALTONYC
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Butlletí Oficial de les Illes Balears del passat 6 de juliol va publicar la concessió d'una
subvenció per part de la Conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears, per import de
12.499 euros, per a l'organització d'un Festival de Música Urbana i Reivindicativa que va
tenir lloc el passat 12 d'octubre, dia de la Festa Nacional, en el municipi mallorquí de
Felanitx, i que exhibia com a principal reclam el suport al senyor Josep Miquel Arenas
Beltrán, més conegut pel pseudònim de Valtònyc, al qual fins i tot anunciava com a cap de
cartell.
El senyor Arenas Beltrán, com tothom sap, es troba fugit de la justícia espanyola des de
maig de l'any passat, quan va abandonar el nostre país per eludir el compliment de la
condemna ferma de tres anys i mig de presó que va ratificar el Tribunal Suprem per, entre
altres delictes, enaltiment del terrorisme i amenaces. Actualment es troba a Bèlgica en
situació de llibertat condicional a l'espera que el Tribunal d'Apel·lació de Gant resolgui sobre
la seva extradició i lliurament a les autoritats espanyoles perquè es faci efectiu el compliment
de la pena imposta.
No obstant això, el Govern de les Illes Balears, en un exercici que bascula entre el
sectarisme i la irresponsabilitat, va decidir concedir l'esmentada ajuda, el beneficiari de la
qual va ser el senyor Mulay Embarek, portaveu del grup de suport a Josep Miquel Arenas i
un fix en gairebé tots els actes públics de suport al terrorisme i el seu entorn polític-social i
de desprestigi cap a Espanya, les seves institucions y autoritats.
Aquest festival va anunciar en tot moment i en un lloc destacat de la seva cartelleria i altre
material propagandístic el patrocini del Govern de les Illes Balears a través de la Conselleria
de Presidència, Cultura i Igualtat i l'Institut d'Estudis Baleàrics, fet que vincula
inexorablement la imatge de la institució que ha de governar i representar a tots els balears
amb un esdeveniment els promotors del qual i alguns participants estan inequívocament
alineats amb els presumptes ideals que, mitjançant el terror i les armes, van tractar
d'imposar bandes de delinqüents com a ETA o el GRAPO, causant un immens dolor a tota la
societat espanyola i deixant profundes ferides que de cap manera poden cicatritzar mentre
hi hagi els qui els justifiquin, ovacionin i admirin públicament.
Celebrat l'esdeveniment, es van confirmar gairebé totes les nostres sospites sobre el que
allà anava a succeir. Si bé finalment el pròfug Valtònyc no va arribar a actuar ni va fer acte
de presència telemàticament tal com s'havia especulat, el festival va ser un complet catàleg
d'exabruptes contra Espanya, la democràcia, les nostres institucions i l'Estat de Dret,
arribant fins i tot a cremar-se una bandera nacional per part de Pablo Hasel, condemnat en
ferm en dues ocasions per enaltiment del terrorisme, la qual cosa podria suposar un delicte
d'ultratge als símbols o emblemes d'Espanya tipificat en l'article 543 del Codi Penal.
Per tot això, el Grup Municipal de VOX proposa per a la seva aprovació al Ple de
l'Ajuntament de Llucmajor els següents acords:

Primer. L’Ajuntament de Llucmajor mostra el seu total i absolut rebuig a l'atorgament
d'una subvenció per part del Govern de les Illes balears per a la celebració d'un festival
musical a Felanitx el passat 12 d'octubre en suport al pròfug de la justícia Josep Miquel
Arenas Beltrán, conegut com “Valtònyc”, i en el qual un dels participants, el raper Pablo
Hasel, va cremar sobre l'escenari una bandera d'Espanya.
Segon L'Ajuntament de Llucmajor exigeix al Govern de les Illes Balears que no torni
a subvencionar, ni de manera nominativa ni en règim de concurrència competitiva, cap altre
esdeveniment, activitat o material escrit, plàstic, musical o audiovisual que d'alguna manera
expressa o tàcita justifiqui, encoratgi, idealitzi o enalteixi el terrorisme en qualsevol de les
seves formes.
Tercer. L'Ajuntament de Llucmajor es compromet a no seguir l'exemple de l'actual
govern municipal de Felanitx, i no cedirà l'ús de cap espai públic a condemnats per delictes
d'odi ni perquè aquests siguin donats suport o homenatjats.
Quart. L'Ajuntament de Llucmajor insta al Govern de les Illes Balears a no tornar a
prestar el menor suport, ja sigui explícit o implícit i directe o indirecte, a persones
escapolides de la justícia espanyola.
Cinquè. L'Ajuntament de Llucmajor fa públic el seu absolut suport i ofereix
testimoniatge del seu profund afecte i comprensió a totes les víctimes del terrorisme que,
durant dècades, ha assotat Espanya de forma immisericordiosa.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 23 d’octubre i una
vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (POSE), diu que el Sr. Valtonyc i tot el que
fa no li agrada amb absolut, però torna al que s’ha dit abans, Felanitx és un poble autònom
que deu tenir un equip de govern i tria les seves festes, després el Govern Balear
subvenciona allò que li agrada i, troba que l’Ajuntament de Llucmajor no és qui li ha de dir el
tipus de festes que han de fer, per tant el seu grup votarà en contra de la proposta.
La Sra. Maria Barceló (MES), diu que com ha comentat el Sr. Estarellas, en la proposta es
mesclen temes molt diversos, per una banda el tema de la subvenció, on pareix que se li ha
pagat a en Valtonyc, cosa que no creu que sigui així, ja que quan un organisme treu una
subvenció ho fa segons uns criteris que ha establert, i donen la subvenció a tots els que la
demanen complint els criteris establerts i dubte molt que en el moment de donar-la sabessin
si en Valtonyc hi estava implicat. Per altra banda hi ha el tema del terrorisme, que tampoc no
entenen que hi fa dins aquesta proposta, i el seu grup veu que aquesta proposta és una
mostra d’amenaces a determinades formes de cultura i de llibertat d’expressió i a més els
volen fer creure que en aquest concert es va produir algun acte delictiu, quan l’única cosa
que es va fer és un esdeveniment a favor de la llibertat d’expressió, de la llengua pròpia i del
feminisme, però es veu que a una sèrie de persones no li agradava, així és com funcionen,
sí hi ha una cosa que no els agrada, l’han de prohibir. Per tot això vol dir que el seu grup no
està d’acord amb aquestes persones que creuen que aquestes llibertats han de ser
coartades, per tant el vot del seu grup serà en contra.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que vol que consti en acta que des
del seu partit, no entren a valorar els continguts de les mocions i propostes de resolució que
no siguin de competència municipal, per tant el seu vot serà en contra de la proposta.
El Sr. Eduardo Zúñiga (UP), diu que el vot del seu grup serà en contra de la proposta, i ho
argumenta dient que a nen Valtònyc fa uns anys no el coneixia ningú i els que presenten la
proposta són els que l’han fet famós, el que realment li preocupa és que en el nostre
municipi hi hagi banderes preconstitucionals penjades a segons quins barris i cases, ja que
aquest sí que és un problema nostre i no el que passi a Felanitx o altres municipis, pel que
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sap les subvencions no es donen per potenciar ni la violència ni el terrorisme i si hi hagués
alguna cosa denunciable a Felanitx, hi ha la Guàrdia Civil que està damunt tot això.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el que es va fer a Felanitx, va ser un festival de música
reivindicativa i tost els aquí presents són reivindicatius, si no no estarien dins la política, i pel
que fa a nen Valtònyc diu que mai l’ha sentit cantar i el que sap d’ell, és el que ha sentit per
la premsa, i que les seves cançons tenen unes lletres que no tenen cap sentit i que no li
agraden gens, però creu que amb educació s’ha de poder reivindicar tot i tots s’han de
respectar, ja que no tothom te les mateixes idees i els mateixos gusts, i sobretot rés de
violència.
El Sr. José Miguel Pastor (VOX), diu que no sap si els presents han escoltat les lletres de les
cançons d’en Valtonyc, però aquest senyor ha estat condemnat per enaltiment del terrorisme
i per amenaces de mort directes al president del seu partit i estan segurs que quan es va fer
l’entrega de la subvenció l’organitzador del concert, no saben si ja sabia que actuaria en
Valtonyc, però tres mesos abans del concert ja estava anunciada la seva participació. Diu
que el seu grup presenta aquesta proposta perquè volen reivindicar el que troben que per
ells no està bé i de cap manera estan en contra del feminisme, sinó tot el contrari, de totes
maneres no tots poden estar d’acord i defensar les mateixes coses, però el seu grup ho fa
des del diàleg i el respecte.
La Sra. Barceló diu que està d’acord amb el que ha dit el Sr. Pastor, que cada partit ha de
defensar les seves idees respectant les dels altres, i en el cas d’avui simplement el grup
MES, no comparteix el fons de l’assumpte i cada un dóna els seus arguments.
Tot seguit i una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació
i amb 10 vots a favor (PP, CS, ASI, VOX i GM) i 11 en contra (PSOE, MES, LLIBERTAT
LLUCMAJOR, PI i UP) per majoria no prospera la proposta de resolució abans esmentada.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ CONJUNTA DEL LLIBERTAT LLUCMAJOR, MES, UP I PI
PER A CANVIAR NOMS DE CARRERS A LLUCMAJOR
Tot seguit el Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), explica que aquesta proposta
conjunta va sorgir a la Junta de portaveus que es va fer aquest mes, per una banda es
presenta per donar compliment a la Llei de memòria històrica, ja que es va remetre a
l’Ajuntament que s’havien de canviar el nom a una sèrie de carrers, i la llei està per complirla i d’aquesta manera donar exemple als ciutadans per complir les ordenances municipals, i
a la vegada es troben amb fills il·lustre de Llucmajor, que no tenen cap carrer al seu nom, i el
reglament indica que se’ls hi ha de donar el seu nom a un carrer, per tant d’aquesta manera
s’obri la possibilitat de complir les dues coses al mateix temps. També diu que quan
preparaven la proposta, es donaren compte que hi havia pocs carrers amb noms femenins i
aprofitaren per incloure-ho a la proposta.
Exposició
Després de l’escrit rebut pel Departament de Memòria Democràtica del Govern de les Illes
Balears a l’inici de la present legislatura, es posa de manifest la necessitat de realitzar el
canvi de nom de diversos carrers trobats en els nuclis urbans de Badia Gran i Llucmajor (3
el primer i 1 el segon).
Els carrers sol·licitats pel Govern Autonòmic per a ser canviats a causa dels criteris de
memòria històrica són:

• Carrer de l’Almirall Vierna (Badia Gran)
• Carrer de l’Almirall Moreno (Badia Gran)
• Carrer del Mariner Moll Duniach (Badia Gran)
• Carrer de Gómez Ullà (Llucmajor)
El reglament referent als Fills il·lustres del terme municipal de Llucmajor indica que aquests
han de rebre un carrer amb el seu nom. Ens trobem que els següents no compten
actualment amb aquest nom, donant-se un incompliment del reglament:
• Bartomeu Font i Obrador
• Toni Catany i Jaume
• Joan Monserrat Parets
És d’interès que el fill il·lustre Toni Catany i Jaume tingui el seu carrer en el mateix lloc on es
troba el futur Centre Internacional de Fotografia Toni Catany i la seva casa. Aquest carrer rep
actualment en nom de Carrer del Cardenal Rossell, un inquisidor del segle XV que no
guarda relació amb el terme municipal de Llucmajor.
Així mateix, és d’interès que es dediqui un carrer al col·lectiu de donants de sang per la seva
gran tasca humanitària, així com augmentar la igualtat de gènere en els noms de carrers.
Sol·licitam
Pels motius exposats anteriorment, els grups polítics signats d’aquesta proposta de
resolució conjunta sol·licitem que es dugui a plenari:
1. Canviar el mon del Carrer de Cardenal Rossell pel
Carrer del Fotògraf Toni Catany i Jaume.
2. Canviar el mon del Carrer de l’Almirall Vierna pel
Carrer dels Donants de Sang.
3. Canviar el mon del Carrer de l’Almirall Moreno pel
Carrer de Bartomeu Font i Obrador.
4. Canviar el mon del Carrer del Mariner Moll Duniach pel
Carrer de ses riveteres.
5. Canviar el mon del Carrer de Gómez Ullà pel
Carrer de Joan Monserrat Parets.
En el cas de ser rebutjat en el Ple el punt 1, la proposta número 2 canviaria al següent:
Canviar el nom del Carrer de l’Almirall Vierna pel Carrer del Fotògraf Toni Catany i Jaume.
L’assumpte es va tractar fora de l’ordre de dia a la Comissió Informativa d’Interior de dia 23
d’octubre i una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que en el
darrer plenari el Sr. Gaffar els va comentar el tema i ja el va començar a posar en marxa, i
després en diverses ocasions s’ha posat en contacte amb ells. Explica que com ja li va
comentar al batle els hi hagués agradat que aquests canvis s’haguessin fet per unanimitat,
com es va fer quan es va elegir el darrer fill il·lustre, on agraeix el suport que li varen donar
el Partit Popular, no com altres partits polítics que ni vengueren al plenari, però creuen que
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la Llei de memòria històrica els obliga i creuen que el doctor Font es mereix després de tants
d’anys tenir un carrer al seu nom i, ja que es fa, si n’hi ha dos més, doncs endavant, per tant
el vot del seu grup serà favorable.
La Sra. Maria Francisca Lascolas (PP), diu que com ha dit el Sr. Estarellas el Grup Municipal
Popular són més que els 5 regidors que són aquí i votaran en contra a no ser que només es
canviïn els quatre noms proposats per la Llei de memòria històrica.
El Sr. Jaume Tomàs (MES), diu que el seu grup va participar activament en aquesta
proposta perquè varen trobar que era una oportunitat per canviar el nom dels carrers, fer el
sentit homenatge als tres fills il·lustres, troben que és una proposta que es podria aprovar
per unanimitat, però respecte a l’opinió de cada un.
La Sra. Noemí Getino (CS), diu que el seu grup no donarà suport a la proposta, perquè
estan en contra que a partir d’aquests canvis de nom de carrers, sobri la porta per poder
canviar més carrer al municipi, ja que els hi pareix una cosa poc pràctica i podrien dur molta
feina, en canvis de paperassa, per tant només votaran a favor als canvis que els obliga la
Llei de memòria històrica i com que la proposta n’introdueix d’altres voten en contra, i pel
que fa al nom Donants de sang, troben que mereix un de carrer, però demana que té aquest
nom de femení.
El Sr. José Miquel Pastor (VOX), diu que el seu grup votarà en contra de la proposta, ja que
creuen que no és necessari canviar els noms als carrers, saben que s’han de canviar perquè
així ho diu la Llei de memòria històrica, però el que no entenen és com no s’han canviat
abans els noms dels carrers dels fills il·lustres, si ja estava tot catalogat que s’havien de
canviar.
El Sr. Guillermo Roig (ASI), diu que el seu grup votarà en contra de la proposta, cosa que ja
ho va dir a la junta que varen tenir, no votarà en contra dels fills il·lustres, perquè la llei els
obliga a fer-ho, però amb els altres carrers no hi està d’acord per una sèrie de motius, primer
no s’ha consultat a la gent del carrer, i com a dit la Sra. Getino, suposa unes despeses en
canvis de paper que han de fer els afectats, així com les despeses per part de l’Ajuntament,
troba que hi ha moltes coses més importants que canviar el nom als carrers.
El batle vol aclarir que el seu grup no està en contra dels quatre carrers que per llei s’han de
canviar.
Tot seguit i una vegada acabades les actuacions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
amb 11 vots a favor (POSE, MES, LLIBERTAT LLUCMAJOR, UP i PI) i 10 vots en contra
(PP, CS, ASI, VOX i GM) per majoria s’aprova la proposta en els mateixos termes que
s’acaba de transcriure.
Seguidament, abans de la votació dels punts referents a la cancel·lació de la inscripció de
les distintes entitats en el RMEC, el Sr. Jaume Tomàs demana com està la situació de les
dues entitats que fa dos plenaris varen decidir que les tornarien a avisar per presentar la
documentació.
El Sr. Eloy Crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR), explica que en el cas de l’entitat «Xeremiers
de s’Arenal, estan pendents d’un canvi de Junta i una vegada que ho tenguin tot, enviaran la
documentació i seguiran estant en actiu. Pel que fa a l’entitat «Associació Club de motos i
cotxes antics Es pistó» després de diversos intents de posar-se en contacte amb ells, no ha

estat possible ni han rebut contestació, per tant es tornarà a dur a plenari per a la seva
cancel·lació.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «CLUB DEPORTIVO BELLAVISTA
ARENAL» EN EL RMEC
Antecedents de fet
1. En data 9 d’abril de 2019, es va comunicar al Sr. Manuel Ginel Escobar, en
representació de CLUB DEPORTIVO BELLAVISTA ARENAL, un termini per
presentar la documentació exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC)
i en el 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).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 18 de juny de 2019.
3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.
Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la
documentació preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències,
determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 23 d’octubre i una
vegada vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinat amb detall l’expedient, i
d’acord amb la normativa aplicable, i en no haver-hi intervencions quan al fons de
l’assumpte, se sotmet directament a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat CLUB DEPORTIVO BELLAVISTA ARENAL.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «CLUB SITIC-SPORT I TENIS
COMPETICIÓ» EN EL RMEC
Antecedents de fet
1. En data 16 d’abril de 2019, es va comunicar al CLUB SITC - SPORT I TENIS
COMPETICIÓ, un termini per presentar la documentació exigida en el Reglament de
Participació Ciutadana (RPC) i en el 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).
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2.

Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 18 de juny de 2019.
3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.
Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la
documentació preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències,
determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 23 d’octubre i una
vegada vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinat amb detall l’expedient, i
d’acord amb la normativa aplicable, i en no haver-hi intervencions quan al fons de
l’assumpte, se sotmet directament a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat CLUB SITC - SPORT I TENIS COMPETICIÓ.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «SOCIEDAD COLUMBICULTURAL
S’ESTANYOL» EN EL RMEC
Antecedents de fet
1. En data 2 d’abril de 2019, es va comunicar al Sr. Nicolás Febrer Nadal, en
representació de la SOCIEDAD COLUMBICULTURA S’ESTANYOL, un termini per
presentar la documentació exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC)
i en el 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).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 18 de juny de 2019.
3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.
Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la
documentació preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències,
determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 23 d’octubre i una
vegada vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinat amb detall l’expedient, i
d’acord amb la normativa aplicable, i en no haver-hi intervencions quan al fons de
l’assumpte, se sotmet directament a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat SOCIEDAD COLUMBICULTURA S’ESTANYOL.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «ASOCIACIÓN CULTURAL S’UNIÓ
S’ARENAL» EN EL RMEC
Antecedents de fet
1. En data 26 de març de 2019, es va comunicar al Sr. Julián Lacoma Montori, en
representació de la Asociación Cultural s’Unió de S’Arenal, un termini per presentar
la documentació exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el 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).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 8 de juny de 2019.
3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.
Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la
documentació preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències,
determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 23 d’octubre i una
vegada vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinat amb detall l’expedient, i
d’acord amb la normativa aplicable, i en no haver-hi intervencions quan al fons de
l’assumpte, se sotmet directament a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat Asociación Cultural s’Unió de S’Arenal.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
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CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «ASSOCIACIÓ AMICS DE LES
BÍSTIES» EN EL RMEC
Antecedents de fet
1. En data 25 d’abril de 2019, es va comunicar a la representació de l’ASSOCIACIÓ
AMICS DE SES BÍSTIES, un termini per presentar la documentació exigida en el
Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el 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).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 18 de juny de 2019.
3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.
Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la
documentació preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències,
determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 23 d’octubre i una
vegada vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinat amb detall l’expedient, i
d’acord amb la normativa aplicable, i en no haver-hi intervencions quan al fons de
l’assumpte, se sotmet directament a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat ASSOCIACIÓ AMICS DE LES BÍSTIES.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «ASOCIACIÓN DE VECINOS PUIG
DE ROS» EN EL RMEC
Antecedents de fet
1. En data 3 d’abril de 2019, es va comunicar al Sr. Juan B. Baiget May, en
representació de l’ASOCIACIÓN DE VECINOS PUIG DE ROS, un termini per
presentar la documentació exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC)
i en el 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).
2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 18 de juny de 2019.
3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
II. Concretament l’article 25.2 RPC estableix que la falta de presentació de la
documentació preceptiva, un cop esgotat el termini per esmenar deficiències,
determinarà la cancel·lació de la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 23 d’octubre i una
vegada vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinat amb detall l’expedient, i
d’acord amb la normativa aplicable, i en no haver-hi intervencions quan al fons de
l’assumpte, se sotmet directament a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:
Primer. Cancel·lar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’entitat ASOCIACIÓN DE VECINOS PUIG DE ROS.
Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.
PROPOSTA PRESENTADA PER UP RELATIVA A DECLARAR L’EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA AL MUNICIPI DE LLUCMAJOR
Les evidències dels profunds efectes del canvi climàtic al nostre entorn son innegables. Els
científics han repetit des de fa dècades que el canvi que es produirà com a conseqüència de
l’activitat humana serà profund si no introduïm canvis dràstics i descarbonitzam la nostra
economia.
Les dades que aporta l'últim informe especial del Panell Intergovernamental del Canvi
Climàtic de Nacions Unides (IPCC-2018) són més que alarmants. 91 Científics de 44 països
diferents constaten l'augment mitjà de 1 °C de la temperatura mundial des del 1880 i
consideren que és inevitable l’augment per sobre de l’1,5 °C.
Les conseqüències de l'escalfament global d'1°C ja són evidents i entre elles trobam un
augment en freqüència i intensitat dels fenòmens meteorològics extrems, per tant no sols
són més freqüents, sinó també més destructius. A més, també comporta un augment del
nivell del mar i una disminució del gel a l'Àrtic, entre altres canvis. No arribar als 2°C podria
evitar la desaparició dels esculls marins, el mencionat desgel o l'elevació del mar, però per
evitar-ho arribar a un augment de 2°C hem de prendre mesures dràstiques i començar
canvis profunds. No podem esperar un dia més.
El canvi climàtic té també conseqüències directes i dramàtiques en la salut pública.
L’escassetat de pluges i la pujada de temperatures afecta directament als sectors primaris,
afectant així la seguretat alimentària de les persones. Per altra banda, la comunitat científica
apunta que la pujada de les temperatures del planeta afavorirà les condicions perquè
apareguin insectes i altres animals transmissors de malalties contagioses. A més, les ones
de calor i fred augmentaran dràsticament i seran més intenses, suposant un fort impacte en
la salut de la població més vulnerable, com la gent gran, els infants o les persones
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embarassades. La qualitat de l’aire també es veu greument afectada, fet que afecta a totes
les persones.
A l’actualitat ja s'han donat passes en la direcció correcta, com la iniciativa de l'impost de
turisme sostenible aquí a les Illes Balears, però no n'hi ha prou. La nostra illa i el nostre
planeta necessiten mesures efectives que evitin l’extinció d’animals i plantes, l’escassetat
d’aigua, el desglaç dels pols, la pujada dels nivells del mar, la desertització i els fenòmens
meteorològics extrems. Encara així, queda molt a fer a la nostra Comunitat Autònoma i al
nostre municipi no podem quedar enrere i hem de prendre la nostra responsabilitat per
assegurar i acompanyar aquests canvis.
Aquest Ajuntament ha de treballar en millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat
humana i la institucional per tal de mitigar el canvi climàtic i reduir els seus efectes.
Per tot això, es presenta la següent proposta de resolució perquè s’adopti el següent acord :
Primer. L’Ajuntament de Llucmajor declara el municipi de Llucmajor en estat
d’emergència climàtica assumint el compliment dels compromisos polítics reals i vinculants,
molt més ambiciosos que els actuals, amb la conseqüent assignació de recursos per fer
front a aquesta crisis tot assumint, a més, que sols la reducció anual d’emissions i del
consum energètic, que han de ser avaluats amb aquesta periodicitat, podrà afrontar
l’emergència climàtica.
Segon. L’Ajuntament de Llucmajor es compromet a implementar els canvis pertinents
i dur a terme les mesures polítiques necessàries per tal d’assolir els objectius de
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, amb caràcter urgent i
prioritari, i incorporar-ho a la confecció dels pressupostos, especialment mitjançant
l’aplicació estricta de les clàusules mediambientals a la contractació pública.
Tercer. L’Ajuntament de Llucmajor es compromet a treballar conjuntament amb la
resta d’Ajuntaments i institucions de les Illes Balears per tal de mitigar els efectes del canvi
climàtic.
L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient de dia 23
d’octubre i una vegada vist el dictamen el portaveu d’UP, Sr. Eduardo Zúñiga vol aclarir que
aquesta proposta és pràcticament la mateixa que es va presentar al Consell de Mallorca, la
qual va ser aprovada per una àmplia majoria i espera que aquí també prosperi, demana
disculpes per no haver pogut assistir a la comissió informativa, però a la vista que es va
proposar de presentar-la conjunta amb una sèrie de partits, diu que per ell no hi ha cap
problema i demana al secretari si es possible fer-ho ara.
El secretari explica que s’hauria d’introduir com una esmena, on digui que la proposta en lloc
de ser presentada únicament per UP, és presentada conjuntament pels grups que vulguin
afegir-se a ella, seguidament s’ha de votar l’esmena i si prospera, després es votarà el
contingut de la proposta amb aquesta modificació.
Seguidament el batle demana qui són els regidors que vulguin intervenir.
El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que amb el contingut de la proposta no hi ha dubtes i
que els hi pareix correcta la proposta del Sr. Zúñiga i que es faci una proposta conjunta amb
tots els grups que hi estiguin d’acord.
El batle diu que el Partit Popular votarà a favor de la proposta, ja que pensen que amb
aquest assumpte és la línia a seguir.

El Sr. Jaume Tomàs (MES), diu que el seu grup a la comissió informativa, ja va proposar que
aquesta proposta sortís com a declaració constitucional, creu que hi ha un grup que va dir
que no, per tant suposa que la resta hi està d’acord. El seu grup pensa que s’ha d’anar cap
aquest sentit i que és molt importat que l’Ajuntament de Llucmajor posi els medis que té al
seu abast per anar per aquest camí i no esperar que siguin altres institucions les que ho
duguin endavant.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el seu grup s’adhereix a aquesta
proposta, ja que competeix al nostre l’Ajuntament i pensen que és el camí a seguir pel futur
del nostre municipi.
El Sr. José Miguel Pastor (VOX), diu que com ja varen xerrar a la comissió informativa el seu
grup votarà en contra de l’enunciat de la proposta, creuen que hi ha una alarma, però
prefereixen que sigui una lluita activa de l’Ajuntament, cosa que ja està fent.
El Sr. Guillermo Roig (ASI), diu que el seu grup donarà suport a la proposta, però ja fa molt
de temps que des d’aquesta Casa es segueix aquesta línia i tenen molts bon tècnics per que
així sigui.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup també donarà suport a la proposta, però no
està d’acord amb el que diuen els Srs. Pastor i Roig, ja que creu que des de l’Ajuntament no
s’està fent el necessari, ja que si fos així, no es trobarien en aquesta situació. Diu que la
comunitat científica ja no xerra del canvi climàtic, sinó d’emergència climàtica i pensa que no
vol ser alarmista, sinó que és la realitat.
Tot seguit es proposa l’esmena per canviar l’encapçalament de la proposta i allà on diu:
«PROPOSTA PRESENTADA PER UP RELATIVA A DECLARAR L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA AL MUNICIPI DE
LLUCMAJOR».

Ha de dir:
«PROPOSTA PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS (PP, PSOE, LLIBERTAT LLUCMAJOR, MES, ASI,
UP i PI) RELATIVA A DECLARAR L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA AL MUNICIPI DE LLUCMAJOR».

Tot seguit es vota l’esmena proposada i amb 17 vots a favor (PP, PSOE, LLIBERTAT
LLUCMAJOR, MES, ASI, UP i PI), 2 vots en contra (VOX i GM) i 2 abstencions (CS), per
majoria prospera l’esmena.
A continuació se sotmet el fons de l’assumpte i amb 17 vots a favor (PP, PSOE, LLIBERTAT
LLUCMAJOR, MES, ASI, UP i PI), 2 vots en contra (VOX i GM) i 2 abstencions (CS), per
majoria s’aprova la proposta amb l’esmena aprovada i en els mateixos termes que s’acaba
de transcriure.
DELIMITAR UN IMMOBLE DE PROPIETAT MUNICIPAL A LAS PALMERAS
ANTECEDENTS
- Per acord de la Junta de Govern Local de dia 24/02/2016, es va acceptar la donació
gratuïta del Sr. Jaume Font Tomàs de la parcel·la amb referència cadastral
8594911DD7689S0001WJ, ubicada a la carretera de l’Arenal al Cap Blanc, de la urbanització Les Palmeres, amb una superfície cadastral de 2.283 m2.
- L’esmentada donació es va elevar a escriptura pública en data 11/01/2017, número
de protocol 17. En la dita escriptura es reflecteix que el terreny objecte de la donació
té una cabuda de 4.887 m2, però la mateixa escriptura també recull que la certificació
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cadastral reflecteix una superfície de 2.250 m2. Atesa aquesta discrepància, el Registre de la Propietat n’ha rebutjat la inscripció.
Així mateix, arran d’aquesta discrepància, en data 29/11/2017 el batle dictà una providència amb la qual disposava l’inici de l’expedient per delimitar clarament la propietat adquirida per l’Ajuntament amb l’esmentada donació.
En data 13/12/2017 s’emet un informe de Secretaria amb el qual s’assenyala la legislació aplicable i el procediment a seguir.
En data 15/12/2017 s’incorpora a l’expedient la certificació del Registre de la Propietat núm. 4 de Palma, segons la qual la informació registral que afecta la finca esmentada és la següent:
1. En el tom 4926, llibre 769, full 4 apareix inscrita la finca registral de Llucmajor
núm. 1/23212, urbana, porció de terreny procedent del predi Son Granada, en el
terme municipal de Llucmajor, de cabuda 4.887 m2, de forma irregular, que confronta al sud amb porcions segregada i en part amb camí de Can Barra d’Or; al
nord-est amb propietat del Sr. Martí Mayol i una altra del Sr. Sebastián Tomàs; a
l’oest amb la carretera de Regana i amb porcions segregades; al sud actualment
confronta amb la registral 25.781 i amb el citat camí de Can Barra d’Or.
2. Referència
cadastral:
859491DD7689S0001WJ.
Codi
registral
únic:
07018000155944.
3. Consta inscrita a favor del titular de caràcter privatiu del ple domini de la totalitat
de la finca per títol de compra, formalitzada segons escriptura en data 19/05/09,
autoritzada a Palma pel Sr. Francisco Javier Company Rodríguez-Monte, núm. de
protocol 1.415/2009, segons la inscripció 5a del tom 4.926, llibre 769, full 4, en
data 22/06/2009.
4. No hi ha càrregues registrades.
L’arquitecta tècnica municipal presentà la memòria de la partió entre la propietat municipal i la de tercers, en compliment del que preveu l’art. 58 del Reial decret
1.372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals (RBEL). El contingut de la memòria es pot sintetitzar en els termes següents:
1. Els límits de la propietat adquirida per l’Ajuntament no s’aprecien en l’actualitat
d’una manera clara i evident, amb la qual cosa és imprescindible fixar les bogues
que delimitin clarament la parcel·la, per evitar possibles usurpacions o situacions
de confusió possessòria amb la resta de propietaris confrontants.
2. Hi ha la següent discrepància entre la descripció cadastral i la registral de la finca
adquirida:
Superfície

Límits

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

DESCRIPCIÓ REGISTRAL
4.487 m2
Al sud amb porcions segregades i en part amb el
camí de Can Barra d’Or; al nord-est amb propietat
de Martín Mayol i amb una altra de Sebastián
Tomás; a l’oest amb la carretera de la Regana o
Cap Blanc i amb porcions segregades, i al sud amb
la finca registral núm. 25.871 i amb el camí de Can
Barra d’Or.

1. A partir de l’aixecament d’un plànol planimètric de la parcel·la en qüestió, es con-

clou que la seva superfície és de 5.369 m2, d’acord amb la descripció del plànol
que adjunta.
4. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 30 de maig de 2018 va acordar efectuar la delimitació de la finca de propietat municipal i fixar com a dia per practicar les operacions
de fitació (col·locació de les fites) el dia 19 de juny de 2018 i notificar personalment
el present acord als propietaris confrontants de la finca de propietat municipal i els
eventuals titulars de drets reals afectats per la delimitació, i citar-los per al dia fixat

per a la fitació i traslladar l’ acord al Registre de la Propietat núm. 4 de Palma, a l’objecte de la presa de raó de la incoació de l’expedient mitjançant nota marginal i publicar l’anunci de delimitació en el BOIB, en el tauler d’edictes de la corporació i en el
web de l’Ajuntament.
5. A la data acordada no es van poder practicar les operacions de fitació, ja que varen
sorgir unes discrepàncies al respecte, després es va trametre l’acord plenari al Registre de la Propietat i es va publicar l’anunci de delimitació al BOIB núm. 99, de 18
de juliol de 2019 així com al tauler d’edictes i web municipals. El passat dia 23 de setembre es va procedir a la fitació i es va aixecar acta de la mateixa, i es conclou que
la superfície de la parcel·la és de 5.369 metres quadrats, no obstant, posteriorment,
s’ha observat la manca de notificació de l’acord plenari de 30 de maig de 2018 a alguns dels propietaris de finques confrontants, per tant, resulta necessari realitzar
aquest tràmit preceptiu i el mes adient es adoptar novament l’acord d’inici de la delimitació i practicar les notificacions, sotmetre novament l’expedient
a informació
pública i efectuar de nou l’estintolament.
6. Per tal de no demorar més la resolució de l’expedient i atès que els terminis que
preveu el Reglament de Béns de les Entitats Locals son molt amplis, es considera
adient que aquest assumpte es dictamini a la Comissió Informativa del mes d’octubre, encara que no hagi resultat possible la seva inclusió a l’ordre del dia de la mateixa.
FONAMENTS DE DRET
IV. L’art. 56 del RBEL preveu, entre les prerrogatives administratives que les entitats locals posseeixen per a la protecció dels seus béns, la de la seva delimitació administrativa.
V. En l’article 56 i següents, s’estableix el procediment per dur a terme l’esmentada delimitació.
VI. La competència en aquesta matèria correspon al Ple de l’Ajuntament, ex art. 22.2 j)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
L’assumpte es va veure fora l’ordre del dia a la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi
Ambient de dia 23 d’octubre i una vegada vist el dictamen el Sr. Jaume Tomàs (MES), diu
que aquest és un tema que ja l’han tractat molt i és bastant complicat, és un expedient que
es va iniciar l’any 2016 i demanen celeritat, per tant el seu grup votarà a favor.
Tot seguit se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per unanimitat s’adopta el següent
acord:
Primer. Efectuar la delimitació de la finca de propietat municipal situada a la urbanització Les Palmeres, i identificada amb la referència cadastral 859491DD7689S0001WJ, i el
codi registral únic: 07018000155944.
Segon. Notificar personalment el present acord als propietaris confrontants de la finca de propietat municipal i els eventuals titulars de drets reals afectats per la delimitació, i citar-los per al dia fixat per a la fitació, que tendrà lloc el dia 19 de febrer de 2020 a les 10 ho res a la finca objecte de delimitació.
Tercer. Traslladar el present acord al Registre de la Propietat núm. 4 de Palma, a
l’objecte de la presa de raó de la incoació de l’expedient mitjançant nota marginal (Tom:
4962; Llibre 769 de Llucmajor; Full: 4; Finca: 23.212; Inscripció: 5a).
Quart. Sotmetre l’expedient a informació pública per termini de 60 dies hàbils contats des del dia següent de la publicació del corresponent anunci al BOIB. Els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin convenients per a la prova i defensa dels seus drets fins a 20 dies abans de l’inici de les operacions de delimitació,
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d’acord amb el que disposa l’article 61 del Reglament de Bens de les entitats Locals, aprovat
per Reial Decret1372/1986, de 30 de juny.
Cinquè. Publicar l’anunci de delimitació en el BOIB, en el tauler d’edictes de la corporació i en el web de l’Ajuntament.
PROPOSTA DE VOX PER A CONDEMNAR L’EXHIBICIÓ DE SÍMBOLS PARTIDISTES EN
LA FESTA MAJOR DE LLUCMAJOR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Diumenge passat 6 d'octubre, en el marc de la festa major d'aquest municipi, va tenir lloc
una exhibició dels tradicionals “gegants” en la qual va participar una agrupació de Premià de
Dalt (Barcelona), els gegants de la qual portaven pres a la roba un llaç groc dels quals el
separatisme català utilitza per a reivindicar l'alliberament dels seus polítics colpistes presos.
Aquest llaç, lluny de ser un element innocu, representa una ofensa a Espanya i a l'Estat de
Dret per la seva enorme càrrega simbòlica, perquè amb el seu ús es pretén inocular en la
societat la idea que a Espanya hi ha presos polítics o de consciència, una cosa falsa i a més
absolutament impossible des de l'entrada en vigor de Constitució.
Els polítics independentistes actualment a la presó provisional o escapolits a l'estranger es
troben en aquesta tessitura per haver-se alçat pública i notòriament contra l'ordre
constitucional, desobeint de manera reiterada els infinits advertiments i resolucions judicials
que els comminaven a cessar el seu desafiador pols contra la llei, la democràcia i les
institucions en les quals resideix la sobirania popular. Van derogar de facto la Constitució en
el territori català amb l'aprovació de les anomenades “lleis de desconnexió”, menyspreant
fins i tot el seu propi Estatut d'Autonomia i les seves normes parlamentàries; van arengar a
les masses, de forma organitzada i premeditada, per a impedir violentament el treball de
recerca de les autoritats judicials i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat; van dur a
terme un referèndum il·legal i il·legítim, en contra dels advertiments formals fins i tot del
Tribunal Constitucional, i van alçar tumultariament als seus adeptes per a impedir, fins i tot
amb violència, que l'Estat avortés aquesta pantomima; i van culminar la seva carrera de
despropòsits declarant de manera unilateral, en seu parlamentària i prevalent-se de la seva
ajustada majoria, la independència d'una part del territori nacional.
Tot això converteix l'exhibició pública d'aquests llaços en un insult a la intel·ligència i un atac
a la democràcia, una cosa intolerable en el marc d'unes festes que són patrimoni de tots els
llucmajorers i que no poden ser utilitzades per ningú per a realitzar un proselitisme tan
descarat com falsari.
Per tot això, el Grup Municipal de VOX proposa per a la seva aprovació al Ple de
l'Ajuntament de Llucmajor el següent acord:
Primer. L'Ajuntament de Llucmajor reprova l'exhibició de llaços grocs per part de la
colla de gegants de Premià de Dalt en el marc de la festa major del municipi, per tractar-se
d'un símbol d’innegable caràcter partidista i que encarna un atac frontal als pilars de la
nostra democràcia i de l'Estat de Dret.
Segon. L'Ajuntament de Llucmajor es compromet a vetllar activament perquè en el
marc de les celebracions i actes públics que en aquest municipi es realitzin no tornin a tenir
cabuda símbols o missatges de contingut partidista o caràcter proselitista.
Tercer. L'Ajuntament de Llucmajor fa públic el seu suport a la Constitució i l'Estat de
Dret com a garants de la democràcia i la convivència, així com a les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat i al Poder Judicial per ser agents actius en la desarticulació del cop
d'estat perpetrat pels polítics independentistes catalans presos i escapolits.

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa de Serveis Públics de dia 23 d’octubre i
una vegada vist el dictamen, el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que és una proposta que
torna a prohibir i ells no estan aquí per prohibir res, pensa que cadascú és lliure de pensar el
que vulgui i dur els símbols que defensi, tant si són independentistes, com d’unitat per la
nació, però que tothom defensi les seves idees des del respecte al demés.
La Sra. Maria Francisca Lascolas (PP), vol remarcar que les festes dels geganters, que
organitzen ells mateixos i són els que conviden les colles, però pensen que s’ha d’intentar
que aquests actes es facin de la manera més neutra possible, anant alerta amb les
banderes i símbols i que siguin tolerants, malgrat tot, el seu grup donarà suport a la
proposta.
La Sra. Maria Barceló (MES), diu que amb aquesta proposta, ja s’ha arribat a les ofenses i la
llibertat d’expressió, i resulta que ara uns llaços grocs ofenen, però d’altres colors no, i estan
davant una situació en la qual aquesta proposta vol censurar creences i pensaments, com
intentar confondre la reivindicació d’uns drets bàsics, que ja haurien d’estar blindats i
assumits per a tots, i el que es vol arribar aconseguir, és decidir prohibir el símbol del llaç
groc, i això torna a ser un acte de limitació de la llibertat d’expressió i a més en un lloc públic
on creuen des del seu partit que és precisament als llosc públics on s’ha d’expressar l’opinió
de la pluralitat de tothom, i donen tot el seu suport a la colla de geganters de Premià de Dalt.
La Sra. Noemí Getino (CS), diu que per descomptat que cada un pot expressar-se lliurament
i portar el símbol que vulgui, quan va com a ciutadà pel carrer, però pensen que quan
l’Ajuntament col·labora o dóna suport a un acte cultural, ho sent, però la cultura és de tots i
hi ha certs partits polítics que es volen apropiar de la cultura, però això estan en contra que
en la cultura i en la llengua, s’utilitzin símbols diferents dels oficials, siguin uns o altres, per
tant l’acte cultural a de ser neutre i el seu grup donarà suport a la proposta.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que, ja que en el contingut d’aquesta
proposta hi ha punts que corresponen més al Congrés dels Diputats, Senat i a la Generalitat
de Catalunya, no li donaran suport, i els punts que afecten més a aquest ajuntament, els hi
agradaria si es poguessin explicar una mica més, com es podria executar aquest control i
que es considera un símbol partidista o no, un poc en referència pel que han comentat la
resta de grups, a partir de quin criteri, ja que tenen els seus dubtes, fins a quin punt pot
arribar a ser compatible amb la normativa nacional.
El Sr. Guillermo Roig (ASI), diu que el punt 3º d’aquesta proposta no li agrada, però el seu
grup li donarà suport, perquè ell va ser un dels que es va queixar dins aquesta sala, que es
tenia el llaç groc durant bastant de temps posat al Claustre i ningú li va fer cas, ja que troba
que en les institucions no hi hauria d’haver símbols de cap classe.
El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que no entén el drama que s’ha creat per un simple llaç groc, ja
que creu que això no pot ser motiu d’ofensa o crispació per a ningú, i la gent ha de poder
expressar un sentiment o una idea.
El batle diu que com ja ha dit la regidora, el seu grup pensa que tothom té el seu dret a
manifestar-se i reivindicar-se de la manera que trobin més oportuna, sempre que es faci en
respecte i tolerància, ja que creuen que és la millor manera de fer-ho i el sentit del seu vot,
és per a dir que a dins la institució, els actes que organitzi l’Ajuntament han d’intentar ser
apolítics.
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El Sr. José Miguel Pastor (VOX), diu que els hi pareix perfecte que cadascú defensi el que
vulgui, però ell ha viscut situacions contràries, ja que li han fet amagar una bandera
d’Espanya a Catalunya i de males maneres, en canvi aquí se’ls va fer un prec i demanar si
es podrien llevar el llaç groc, a la qual cosa es varen negar, diu que li agradaria veure si
quan vagi la colla de geganters de Llucmajor, dels quals no té res a dir contra ells, ja que fan
una feinada, a una diada a Catalunya i porten la bandera d’Espanya, a veure què passaria,
ell reivindica la reciprocitat. Per altra banda diu que la presumpció d’innocència és una
condemna i li diu al Sr. Vives que el seu grup no vol fer cap drama de tot això, sinó que
pensen que una institució quan fa un acte, sigui per la mateixa institució o per col·laborar o
donar suport a algú, s’ha d’avisar del que hi ha, una altra cosa és el que després decideixin,
ja que com ha dit el Sr. Gaffar, és molt difícil la regularització sobre aquests temes.
El Sr. Estarellas li diu al Sr. Pastor que pot dur la bandera espanyola quan vulgui i on vulgui,
com ell mateix, ja que Llucmajor és un poble molt pacífic i molt obert i fa temps que aquí no
es xerra de símbols i el que li preocupa amb aquestes propostes és tornar a ressaltar
banderes i llaços grocs, perquè tot això ja està superat, però li preocupa tornar a treure
aquests temes i com ja ha dit accepta tota la llibertat d’expressió, però en respecta i pel que
fa als símbols partidistes, primer haurien de saber quins són , ja que cada un té els seus, per
acabar diu que el que no s’han de fer és polititzar les festes, però des del moment que
prohibim portar un símbol, ja ho estem fent i com ha dit la Sra. Getino, la cultura és de tots.
La Sra. Barceló diu que referent al que ha dit el Sr. Pastor del que li va passar a Catalunya
amb la bandera espanyola, troba que no està bé, però el que veu és que el Sr. Pastor en lloc
de pensar que no s’ha de fer, pensa que aquí s’ha de fer el mateix i això és venjança, i si
una cosa no es pot regular, però es vol prohibir, això és censurar.
El Sr. Gaffar diu que si la proposta fos llevant les parts que no corresponen a la competència
municipal i deixant l’aclariment de com regular la situació, a pesar que no hi ha una manera
fàcil de fer-ho, probablement votarien a favor, però no essent així, el seu grup votarà en
contra.
El Sr. Vives diu que hi ha hagut una cosa que ha dit el Sr. Pastor que li ha preocupat, però
creu que no ho ha dit amb aquest sentit, i és controlar, ja que haver de controlar els
convidats a les festes que celebri l’Ajuntament, ja és una cosa sèrie.
El Sr. Pastor diu que pot ser que quan ha dit controlar hagi semblat una altra cosa, però es
referia a intentar que no passin aquestes coses i pel que ha dit la Sra. Barceló sobre la
censura, explica que des del seu grup no volen la censura a ningú, però consideren que el
missatge del símbol del llaç groc, és la ruptura d’Espanya i ells el que volen és la unitat.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10
vots a favor (PP, CS ASI, VOX i GM) i 11 vots en contra (PSOE, MES, LLIBERTAT
LLUCMAJOR, UP i PI), per majoria no prospera la proposta de resolució abans esmentada.
PROPOSTA CONJUNTA DEL PSOE I MES PER A L’APROVACIÓ D’UN
RECONEIXEMENT EXPLÍCIT AL PROFESSORAT, LA TASCA DOCENT I A LA
COMUNITAT EDUCATIVA
Dins del sistema educatiu, un element de màxima importància són els i les docents. Aquest
són els dipositaris de la confiança de les famílies, els referents per l’alumnat i un dels
puntals de la societat per assegurar la transmissió dels coneixements i de la saviesa, així

com uns dels principals motors de l’adquisició de les competències bàsiques per poder per
a què els nostres fills i filles puguin créixer i desenvolupar-se dins de la societat amb les
capacitats necessàries per adaptar-se als canvis que la mateixa societat produeix i que no
podem obviar.
Aquesta funció, que és la que ha tingut el professorat al llarg del temps, ha fet que per part
de tothom se li donés un reconeixement social explícit i continuat de la seva tasca i de la
seva col·laboració en l’educació i la formació de tots. Ara bé , aquest reconeixement ha de
continuar i ha de ser unànime de tota la societat. No ens podem permetre cap ingerència
que posi en dubte la seva capacitat així com la seva funció.
La funció docent s’ha d’exercir en total llibertat i sense ingerències respecte a la manera de
fer avançar o de transmetre els coneixements. Els article 20 i 27 de la Constitució
Espanyola reconeixen el dret a una educació i a la llibertat de càtedra :
«La llibertat d'ensenyar i debatre sense veure’s limitat per doctrines instituïdes, la llibertat de
dur a terme investigacions, difondre i publicar els resultats de les mateixes, la llibertat
d'expressar lliurement la pròpia opinió sobre la institució o el sistema en què es treballa, la
llibertat davant la censura institucional i la llibertat de participar en òrgans professionals o
organitzacions acadèmiques representatives. Tot el personal docent ha de poder exercir les
seves funcions sense patir cap discriminació i sense por de repressió per part de l'Estat o de
qualsevol altra instància»

També és cert que la funció docent s’ha d’exercir dins de la norma vigent i respectant tant
els principis constitucionals com les normes establertes així com el currículum establert i els
criteris pedagògics establerts en el centre. L’autonomia del centre i del professorat són pilars
bàsics per poder arribar a poder els millors resultats.
Per poder garantir que tota l’acció docent es desenvolupi tot seguint les indicacions legals
establertes i garantir l’atenció adient en funció de l’etapa, existeix un Servei d’Inspecció
Educativa que fa de garant i de suport per a què es doni la millor atenció a tothom.
Es per tot això que la societat mateixa ha de limitar i eliminar qualsevol intent de posar en
dubte la feina docent, l’atenció educativa dins del marc de la legalitat i la feina del serveis
d’inspecció. No ens podem permetre que es posi en dubte la feina desenvolupada per milers
de professionals de l’educació alhora que es vagi destruint el reconeixement social cap a
aquest col·lectiu.
Per tant, creiem que s’ha de fer un reconeixement explícit de suport a aquesta feina docent
mitjançant un rebuig contundent a qualsevol intent per part d’algun grup social o ( partit )
polític de posar en dubte aquesta feina i d’intentar suplantar la feina de supervisió i control
del Servei d’Inspecció Educativa de diferents maneres.
Recordar que entre els centres sobre els quals s’ha intentat posar en dubte la seva
professionalitat hi ha dos centres del nostre municipi, l’IES Llucmajor i el CEIP Badies.
Ambdós han estat i són centres de referència a nivell docent, per la seva qualitat i innovació
educativa.
Igualment, s’ha de reconèixer explícitament la funció directiva als centres com a
representant de l’Administració i com element de relació entre la societat, la comunitat
educativa i els centres. Garantint en tot moment que no es conculqui cap dels drets
individuals ni es faci cap incompliment de la legislació vigent .
És per tot això que es presenta la següent proposta d’acord:
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Primer. L’Ajuntament de Llucmajor manifesta el seu rebuig a l’intent de posar en
dubte la feina feta per part dels docents de l’IES Llucmajor i el CEIP Badies, i per extensió a
la resta de centres educatius de les Illes Balears i manifesta els seu reconeixement explícit
respecte a la qualitat, compromís i professionalitat en què es desenvolupen les tasques
docents als diferents centres educatius de les Illes Balears.
Segon. L’Ajuntament de Llucmajor reconeix al Servei d’Inspecció Educativa de la
Conselleria d’Educació com a garant de l’adequació de la feina docent que es fa als
diferents centres a la legislació vigent i el respecte a totes i cadascuna de les normes i
principis establerts per part dels poders legislatius.
Tercer. L’Ajuntament de Llucmajor el dona el seu suport als equips directius dels
centres educatius per la seva funció de garantir la realització de les tasques docents dins
dels centres educatius de les Illes Balears seguint els principis d’autonomia de centre i
llibertat de càtedra establerta a la Constitució Espanyola.
L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa de Serveis Públics de dia 23 d’octubre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que és una proposta que
surt d’una temptativa d’algun grup per fer un servei d’inspecció a les escoles i explica que
els col·legis són l’únic organisme que té un servei d’inspecció continu, els inspectors són
gent de carrera o d’oposició i no per polítics i la seva funció és controlar diversos programes,
per tant aquesta desconfiança cap al sector docent no li agrada i li pareix una proposta amb
intencions i per això donen suport als docents.
La Sra. Noemí Getino (CS), diu que llegint aquesta proposta li queda una sensació estranya
amb el tema de les inspeccions i l’auditoria, perquè pareix que genera desconfiança amb el
que s’ha d’inspeccionar i pensen que és tot el contrari i que es poden treure moltes coses
positives i millorar amb aquestes inspeccions. Per altra banda diu que el seu grup dóna total
suport a la majoria dels professors que cada dia fan una labor extraordinària, però basta que
hi hagi un professor que per un o altre motiu faci les coses malament, ja justifica aquestes
inspeccions i pensen que donar a les inspeccions no vol dir que no estiguin amb els
professors, per tant el seu vot serà favorable.
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que en aquesta proposta també
veuen una mescla de competències i torna a ser un tema autonòmic, si només hi hagués el
punt de donar suport a la bona labor que fan els professors en el nostre municipi, el seu grup
votaria a favor, però al no ser així, votaran en contra de la proposta.
El Sr. José Miguel Pastor (VOX), diu que els diputats de VOX tenen dret com tots els altres i
amb la seva condició d’autoritat pública, a entrar en els edificis on es prestin serveis públics
per poder demanar informació pel millor compliment de les seves funcions, amb aquestes
visites no es pretén usurpar les funcions de la inspecció educativa, simplement volen
conèixer el clima de convivència dels centres escolars del municipi, a cause de les notícies
aparegudes en premsa aquests darrers anys i per les diverses queixes presentades per
distintes famílies, per falta de llibertat lingüística i adoctrinament polític entre altres, pensen
que haurien de fer-ho altres grups polítics, i si algun sindicat o col·lectiu se sent amenaçat
per això i impedir que es facin aquestes inspeccions és perquè alguna cosa amaguen.
Per altra banda diu que no tenen res en contra dels professors, però saben que en aquest
municipi hi ha com a mínim un centre que el llibre d’història és incorrecte, on xerra la corona
Catalano-Aragonesa, quan realment no va existir i creuen que aquestes coses es tendrien
que regular, per tant el seu grup votarà en contra.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el que ha quedat clar, és que el grup VOX no es fia dels
professors, ni del sistema educatiu del municipi, també diu que tenen un sistema educatiu
modèlic i creu que s’ha de confiar amb els professionals de l’educació, com es confia amb
els professionals d’altres entitats, i pensa que la política és per defensar unes idees i no per
controlar.
El Sr. Estarellas diu que la Sra. Getino no deu haver llegit la proposta, perquè no en té ni
idea, diu que els centres escolars tenen un servei d’inspecció que té la seu a Madrid i no en
necessiten un altre i sobretot d’un partit polític, i no es neguen a això, però sí que es neguen
a que VOX vengui a inspeccionar, i és veritat que els diputats poden entrar als centres, però
no dins les aules, ja que la llei de protecció al menor ho prohibeix, i pel que ha dit la Sra.
Getino, si saben d’un cas que no compleix les normes s’ha de denunciar al servei
d’inspecció i també hi ha fiscals de menors que s’encarreguen d’aquests casos. També vol
aclarir que la majoria d’escoles estan subjectes a una llei de normalització lingüística i a un
servei d’inspecció i no en volen més.
El batle vol aclarir que el que va fer el Partit Popular visitant les escoles del municipi, no va
ser una inspecció, sinó que eren visites per presentar-se i demanar els problemes que hi
podia haver.
La Sra. Getino diu que ha tingut temps de llegir la proposta i el que té clar és que la paraula
VOX no apareix en tota la proposta i ells han eliminat la total referència a VOX o a partit
polític, només han xerrat d’inspecció, per tant si el seu grup ha de votar sobre la proposta ho
farà sobre el que llegeix i no sobre el que creu que els hi volen dir, així que la pròxima
vegada siguin més valents, posant-hi VOX i el seu grup votarà sobre això.
El Sr. Pastor per acabar diu que el seu grup no vol fer cap caça de bruixes amb aquest
tema, simplement era anar als centres a informar-se com funcionen i quines facilitats donen.
Diu que ell personalment no té cap problema amb el català, però hi ha centres on alguns
alumnes no entenen bé el català i varen demanar que se’ls hi xerrés amb castellà i varen
rebre una negativa, i lúnica cosa que volen és que els pares dels alumnes sàpiguen el que li
passa al seu fill.
Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 9
vots a favor (PSOE, MES, UP i PI), 7 vots en contra (CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI,
VOX i GM) i 5 abstencions (PP), per majoria s’aprova la proposta en els mateixos termes
que s’acaba de transcriure.
PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre els
dies 2 i 27 de setembre de 2019 (de 2019002921 a 2019003323).
DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT 3R TRIMESTRE 2019
A continuació es dóna compte de l’informe de morositat del tercer trimestre del 2019 de
l’Ajuntament de Llucmajor i l’Organisme autònom de la Residència de Persones Majors de
Llucmajor i la Corporació es dóna per assabentada.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Tugores (PSOE), demana a la regidora de Fires si
els hi passarà una valoració de les fires d’aquest any, tal com ho va fer l’anterior regidor i vol
puntualitzar que el seu grup no criticarà la fira de l’esport que s’ha fet després de sant Lluc i
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la seva valoració de la fira ha estat bona, diu que tant amb les fires com en altres temes
ofereixen la seva col·laboració per ajudar a millorar. Per altra banda voldria saber si hi ha
algun problema amb el local on es deixen els cotxes retirats, ja que veren unes declaracions
del Sr. Cursat que deia que l’Ajuntament no té espai per guardar aquests cotxes. També
s’interessa pel tema del desfibril·lador de Sa Torre i demana si es pot accelerar.
La Sra. Getino (CS), pel que fa a la valoració de les fires, diu que s’està fent l’informe
pertinent i la idea és passar-lo a tots una vegada estigui acabat i agraeix qualsevol
suggeriment i col·laboració, sempre que sigui per millorar.
El batle sobre la fira de l’esport, dóna la raó al Sr. Tugores, ja que varen dir que es volia fer
aquesta fira abans de sant Lluc, però per una sèrie de motius no va ser possible.
El Sr. Crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR), explica que amb les declaracions que va fer, només
volia dir que per una qüestió d’espai, les instal·lacions que té l’Ajuntament per depositar els
cotxes, no són suficients per reubicar tots els cotxes actualment abandonats en la via
pública, s’està fent feina per trobar una solució.
El Sr. Rojo (PP), referent al tema del desfibril·lador explica que estan pendents de l’empresa,
ja que l’Ajuntament quan va saber el succeït, va comunicar-ho tot duna, i esperen la
contestació de l’assegurança contractada per aquests casos, de totes maneres tornaran a
insistir pel fet de la necessitat de posar-los.
La Sra. Almagro (PSOE), diu que a la ronda Migjorn cantonada amb el carrer Andalusia hi ha
un negoci que ha posat uns cossiols a la voravia i xerrant amb els veïns, li varen demanar si
aquests cossiols podien estar d’aquesta manera, demana si així com estan col·locats
compleixen amb l’ordenança de via pública. Per altra banda els veïns dels carrers Castella i
Catalunya li han comentat que estaven un poc molests, ja que fa més d’un mes que no
tenen llum a un fanal i que havien anat a donar avís a la policia, però de moment no han
tingut cap resposta. Un veí li va comentar que després d’haver fet les obres al seu carrer per
passar el gas, no li han tornat a pintar la reserva d’espai que tenia abans, demana si
tornaran a pintar-les totes o cada veïnat que en tingués ho ha de tornar a demanar. Diu que
pels carrers que hi ha a la zona de la Policia Local, s’ha canviat el contenidor de fems per un
més petit i resulta que la seva cabuda no és suficient pels fems de tota aquella zona, pensa
que abans de fer aquests canvis s’hauria de consultar i així evitar que es deixi part dels fems
a fora del contenidor.
La Sra. Getino, sobre els cossiols de la ronda diu que tenen les ordenances cíviques, que
només contemplen a un punt que res ha de molestar al carrer, però són molt específiques i
és veritat que s’hauria de desenvolupar per la zona de comerços un article per més concret.
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Vives per un termini de tres minuts.
El batle diu que a més de repesar l’ordenança cívica, també per complementar s’avisarà a la
Policia Local, perquè en primer lloc se’ls avisi i si després no fan cas de l’avís, vindrà la
sanció corresponent. Pel que fa al llum del carrer Catalunya, a causa de les tempestes que hi
va haver la setmana passada, molts de carrers es quedaren fora llum, de totes maneres
s’avisarà a l’empresa competent. Sobre el tema de les línies de reserva d’espai, diu que és

veritat que després de les obres del gas, queden sense pintar i, hi ha vegades que tarden un
temps, però se’ls tornarà a recordar als membres de la brigada perquè les tornin a repintar.
Referent al tema del canvi del contenidor diu que ho desconeixia, saben que en aquella zona
hi ha molts de veïnats, i suposa que l’empresa que ho va fer per un temps transitori, però
també ho preguntaran i els hi diran coses.
El Sr.Tomàs (MES), diu que els hi han fet arribar que l’agenda que anuncia els actes del
poble no funciona i l’aplicació no està operativa, demana el motiu i quan hi estarà. També
han sabut que han contractat una ajuda externa de comunicació, voldrien saber quin tipus
d’adjudicació s’ha fet en aquest cas. Alguns veïnats els hi han dit que hi ha publicacions i
cartells fets de l’Ajuntament amb bastants mancances de correcció lingüística sobretot en
català, i al tenir una assessora lingüística el correcte seria que això no passes. Referent a
l’immoble que tenien previst per poder comprar amb una adjudicació per concurs per
activitats culturals, segons saben aquesta adquisició s’hauria de fer abans de dia 31 de
desembre, perquè si no, hi ha el risc de poder perdre aquestes subvencions, demana a quin
punt es troba la licitació. Diu que fa un moment han estat xerrant de la tècnica d’esports,
quan hi ha membres del govern que els hi diuen que és una assessora, demana si ho poden
aclarir.
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Almagro per un termini de dos minuts.
El batle pel que fa a les correccions en català, diu que és veritat i que ell també en va veure
alguna i evidentment s’ha de revisar i corregir, que per això tenim la tècnica que quan li
passen fa la seva feina, saben que són una institució i això no pot passar.
Pel que fa al tema del local cultural, diu que s’hi està fent feina, a pesar de la saturació que
tenen els tècnics, perquè s’adjudiqui abans de dia 31 de desembre, així que sortirà, ja que
no poden deixar perdre aquesta subvenció. Referent al tema de la tècnica d’Esports, ja ho va
dir i estar gravat a actes anteriors, que és una persona que va aprovar uns exàmens i té la
seva plaça, i l’equip de govern està molt content en la feina que fa.
El Sr. Crusat, referent al tema de l’ajuda externa de comunicació, diu que ells no tenen cap
assessor encobert, es va fer per un contracte menor, demanant els respectius pressupostos i
arran d’això es va contractar una empresa, la qual va començar a fer feina a principis
d’octubre, fins ara no hi ha hagut cap queixa, llevat de la que ha dit el Sr. Tomàs sobre les
faltes d’ortografia, diu que ha comentat aquest tema amb la tècnica de normalització
lingüístic i li ha dit que pel volum de feina que té, no pot corregir les publicacions que es
facin en les xarxes socials, i pel cartell en concret que ha dit el Sr. Tomàs, que creu que és el
de halloween, ho va comentar a la normalitzadora lingüística i li digué que si és un cartell
que no ha fet l’Ajuntament, no poden exigir que es faci amb un idioma o un altre, ja que
l’Ajuntament l’únic que fa és la difusió, i si apareix l’escut de l’Ajuntament és perquè també
són organitzadors. Per altra banda, respecte a l’aplicació i l’agenda ho xerrara amb
l’empresa, ja que són ells els responsables d’aquest assumpte.
El Sr. Tomàs vol aclarir que el sistema utilitzat per l’equip de govern per contractar l’empresa
de comunicació, és el mateix sistema que va utilitzar a la legislatura passada i, el Sr. Roig
els hi va retreure que era un assessor encobert i per això amb un to irònic ha fet aquesta
pregunta.
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El Sr. Crusat diu que el contracte amb l’empresa actual pel tema de comunicació té un
termini de vuit mesos i després la idee és treure un concurs públic per adjudicar-lo i així no
haver d’anar amb objeccions a intervenció durant una sèrie mesos, que és el que succeir
amb l’assessor encobert del qual xerren.
Per altra banda diu que fa aquesta intervenció, perquè des del seu partit els hi agradaria que
constés en acta sobre el seu posicionament respecte a la ofrena floral a Jaume III, que va
tenir lloc a Llucmajor i explica que el seu partit defensa aquest esdeveniment com a cultural i
històric, consideren que aquest esdeveniment ha de gaudir del suport i la presència de tota
classe d’actors socials, independentment del seu color o ideologia política, en resum, una
festa de l’Estendard, però a Llucmajor. Diu que feliciten i comparteixen els discursos de la
regidora de Cultura i del Sr. Damià Tomà, autor de la història glossada de Mallorca, però es
va rebutjar el suggeriment de LLIBERTAT LLUCMAJOR, de convidar a associacions de distints
colors polítics, és per això que deuen desmarcar i demostrar les discrepàncies amb les
paraules pronunciades pel batle de Llucmajor en el tancament de l’esdeveniment contràries a
la visió que tenen com a partit veïnal d’aquest, malgrat tot, feliciten els regidors
responsables de l’esdeveniment. Per acabar vol expressar el seu desig i esperança que l’any
que ve, es pugui fer com ha dit abans i per això conviden a tots els partits amb
representació en aquesta Corporació a assistir-hi.
El Sr. Zúñiga (UP), diu que hi ha una associació de veïns de s’Arenal preocupada per una
documentació que està en el local de l’Ajuntament i que es té dubtes respecte a la seva
custòdia, però ja li han dit que la custòdia ja està assegurada i ara tenen dubtes del seu
manteniment. Per altra banda respecte a l’habitatge de Llucmajor, es va publicar fa uns 20
dies que tenim els lloguers més alts de Mallorca i voldria saber si es té alguna mesura per la
dificultat que tenen els que volen accedir a un lloguer a Llucmajor. També diu que ja han
passat un parell de mesos des del cas de Thomas Cook i demana si l’equip de govern ha
pensat fer alguna cosa en aquest assumpte.
El batle diu que el tema dels lloguers és un gran problema que té no només Llucmajor, sinó
aquesta comunitat, i és veritat que segons va sortir en premsa Llucmajor està al capdavant
de la dificultat per poder-hi accedir, l’equip de govern pensa que en aquest cas s’han de
cercar ajudes i per intentar fer-ho més assequible, diu que de moment no s’han posat amb
aquest tema, però està previst tenir reunions per veure de quina manera poden donar més
facilitats.
Pel que fa al tema de Thomas Cook, diu que ja els hi han demanat per fer una reunió a la
FELIB i ells es varen posar amb contacte amb segons quins hotelers que feien feina amb
Thomas Cook, donant la seva predisposició i quan sàpiguen un poc com va la cosa, faran
una segona reunió d’informació.
La Sra. Getino sobre el tema del local de l’associació de veïns de s’Arenal, diu que es tracta
d’un local on hi ha documentació de l’Ajuntament i que va sortir a premsa, pensen que
l’associació va ser una mica alarmista, ja que aquest local està a dins una galeria i amb la
porta tancada en clau, tal vegada tant aquest consistori, com els anteriors han confiat molt
amb l’associació de veïns, pensant que no hi havia cap problema en què convisquessin els
dos locals i vist que ha estat la mateixa associació que els ha posat amb alarma, han decidit
posar un pany i així la documentació està més segura i diu que no hi ha cap classe de perill
amb els papers, simplement fan olor d’humitat, però tenen previst buidar-ho perquè es
pugui utilitzar per a una altra associació, ja que estan mancats de locals i a la vegada dur els

papers a un altre lloc, perquè estiguin millor custodiats i per una persona amb coneixement
amb aquests temes.
El Sr. Vives diu que va sortir publicat a premsa el tema de la recollida dels fems porta a
porta i agreix al batle que digués que era una feina que ja estava feta de l’anterior
consistori, més que res ho diu pels tècnics de la Casa i en vol anomenar un, que és el Sr.
Sebastià Puig, que juntament amb el Sr. Serra, que ja no hi és, són els que més feina han
fet, i espera que tot surti bé.
Per altra banda li diu al Sr. Gaffar que s’aturi de fer vídeos, perquè no fan més que embullar
a la gent, ja que diuen coses equivocades i els aconsella que xerrin amb l’empresa que dur
aquest tema, perquè els hi expliqui el funcionament de la recollida porta a porta i així ho
tindran clar. Pel que fa al control de les empreses externes, diu que hi havia el protocol que
del que s’havia de fer i de sancionar, però no hi havia així com realment s’hauria de dur a
terme, explica que amb l’empresa de recollida de fems, ell no va ser capaç que fessin els
contenidors nets i ara a més d’això, s’ha agreujat amb els camions, amb els quals es tenen
un contracte per 10 anys, però en aquest pas, no saben si hi arribaran, ja que no estan gens
cuidats, demana que es faci alguna cosa per controlar-ho.
El batle diu que la gent que el coneix sap que és una persona transparent, clara i honesta i
també dóna l’enhorabona al Sr. Serra i al Sr. Puig, i agraeix la feina de tots els regidors de
l’equip de govern i de l’aposició de l’anterior legislatura que anaren de la mà amb el tema
dels fems, ja que el 20 de gener això es durà a terme, també estant encantats amb la feina
de Sra. Bonet i del Sr. Pere de l’empresa GRAM.
El Sr. Gaffar també vol agrair la confiança que va dipositar l’anterior equip de govern amb
GRAM. Sobre les clàusules de sancions diu que és veritat que hi ha contractes antics que no
les tenen, però els més actuals si tenen aquestes clàusules, que ja es posaren a l’anterior
legislatura, cosa que és d’agrair i això es manté. Hi ha coses del pleg que no s’estan
complint i donaran compte a contractació pública d’aquests assumptes i després els tècnics
en contractació pública, si estimen que s’incompleixen s’obrirà un expedient sancionador.
Respecte els vídeos setmanals, diu que els mantindran el Sr. Crusat i ell, ja que és un
compromís de partit que varen fer. Pel que fa a l’assumpte de la campanya informativa del
tema de la jardineria per fer la poda, estan totalment d’acord que ho ha de dur un jardiner
especialitzat i en aquests moments no en tenen cap de disponible, a causa de la càrrega de
feina i falta de personal, el que diuen en el vídeo, és el llistat que els hi remeten els tècnics,
però sí que és veritat un llenguatge col·loquial a vegades no és el més adequat per donar
una explicació molt tècnica. Diu que ara mateix hi ha un repartiment de fulletons amb quatre
idiomes que s’estan deixant a les bústies de les urbanitzacions, però també faran reunions i
donaran una informació més àmplia i estan esperant pressupostos per fer sacs diferenciats i
facilitar el més que es pugui la tasca dels ciutadans.
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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

