ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 21/2016
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 30 de novembre de 2016
Horari: de 19 a les 20.50 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.
Assistents
 Jaume Tomàs Oliver, batle president accidental
 Gregorio Estarellas Mas, Jaime J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés, Bartolomé
Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Miquel Àngel Serra Teruel, Adelina Gutiérrez Bonet i Maria Barceló Calviño, per MÉS
per Mallorca - APIB
 Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
 Joan C. Jaume Mulet, Antònia Suñer Olea, Antonio Campos Cànaves, Joan Barros
Oliver, Sandra Villamarín Rodríguez, Eric Jareño Cifuentes i M. Francisca Lascolas
Rosselló, pel Partit Popular
 Juan Ramón Martín Cañas, per Sí Es Pot Llucmajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
Absents
 Bernadí Vives Cardona (excusa l’assistència).
 Cristina Calafat Ferretjans (excusa l’assistència).
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el
dia 23 de novembre (extraordinària) de 2016, i atès que no s’hi fa cap objecció, s’aprova
per assentiment de tots els presents.
MODELS DE DECLARACIÓ SOBRE BÉNS I ACTIVITATS
Tot seguit es veu l’expedient relatiu als models de declaració sobre béns i drets
patrimonials i sobre causes de possible incompatibilitat i activitat, d’acord amb els següents
Antecedents de fet
A. El regidor d’Innovació i Comunicació amb la seva providència de dia 27 d’octubre
passat va encarregar a Secretaria l’elaboració d’una proposta de models de declaració d’interessos, d’activitats i de béns dels membres de la corporació que s’ajustin a
les exigències de la vigent normativa.
B. L'Ajuntament de Llucmajor, quant als esmentats models de declaració, en fa servir
uns d’antics que no compleixen amb les exigències de l’actual normativa. L'aparició
d'algunes novetats legislatives que els afecten i la conveniència d'adaptar-los a
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l’obligació de publicar el seu contingut a la web de l'Ajuntament fan necessària la
seva modificació.
C. Així mateix, l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local (LBRL), disposa que dites declaracions es publicaran anualment en els
termes que fixi l'Estatut municipal. Cal considerar que per estatut municipal s'ha
d'entendre el reglament orgànic, el qual no existeix en aquest Ajuntament, de manera que, subsidiàriament, els termes de la publicació de dites declaracions s'haurien de fixar per acord plenari.
D. Per altra banda, és convenient incorporar les noves tecnologies a la gestió dels re gistres d'activitats i de béns patrimonials, per a la qual cosa es proposarà la seva
elaboració i gestió en suport informàtic, sense perjudici de la seva eventual impressió en suport paper.
E. Per altra banda, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTBG), al temps que defineix l'obligació de publicar
les declaracions, prohibeix la publicació de dades relatives a la ubicació concreta
dels béns immobles.
Fonaments de dret
I.
L'article 75.7 LBRL estableix que els representants locals han de formular declaració
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els propor cioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
També han de formular declaració dels seus béns patrimonials i de la participació
en societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de
les liquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i, si s’escau, societats.
Dites declaracions, efectuades en els models aprovats pels plens respectius, s’han
de dur a terme abans de la presa de possessió, amb motiu del cessament i al final
del mandat, i també quan es modifiquin les circumstàncies de fet.
Les declaracions anuals de béns i activitats s’han de publicar amb caràcter anual, i
en tot cas en el moment de la finalització del mandat, en els termes que fixi l'Esta tut municipal.
Les esmentades declaracions s'han d’inscriure en els següents registres d'interessos, que tendran caràcter públic:
a.
La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics s’ha d’inscriure en el
Registre d'Activitats constituït a cada entitat local.
b.
La declaració sobre béns i drets patrimonials s'ha d’inscriure en el Registre
de Béns Patrimonials de cada entitat local, en els termes que estableixi el
seu respectiu Estatut.
II.
L'article 75 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears (LMRLIB), assenyala que:
a.
Tots els membres de les corporacions locals han de formular una declaració
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que
afecti l'àmbit de les competències de la corporació i que els proporcioni o
pugui proporcionar ingressos econòmics. Han de formular, així mateix, la
declaració dels seus béns patrimonials.
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III.

Ambdues declaracions, efectuades en els models aprovats pels plens respectius, es realitzaran abans de la presa de possessió o, en tot cas, abans
de transcórrer un mes des de la data d'aquesta, així com també amb motiu
del cessament, abans que finalitzi el corresponent mandat, o quan es modifiquin significativament les circumstàncies declarades.
b.
Dites declaracions s'inscriuran en els registres d'interessos constituïts en la
Secretaria de cada corporació local, on es farà una anotació de cada declaració que es presenti.
c.
El registre de causes de possible incompatibilitat i d'activitats té caràcter públic. Del registre de bens patrimonials se'n poden expedir certificacions únicament a petició de la persona declarant, del Ple, del batle o batlessa, del
partit o de la formació política pels quals hagi estat elegida, i d'un òrgan jurisdiccional.
L'article 8.1 LTBG estableix l'obligació de fer públiques, entre d'altra informació, les
declaracions anuals de béns i activitats dels representants locals. Precisa que, en
tot cas, s'ometran les dades relatives a la localització concreta dels béns immobles,
i se'n garantirà la privacitat i seguretat dels seus titulars.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 23 de novembre i una
vegada vist el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) comenta que li sembla bé i s’interessa
pel portal de transparència i el compliment de la llei, ja que el termini per complir ens
passa de mes d’un any i seria bo posar-ho en marxa de cara a la ciutadania. El batle
contesta que precisament que hi estan fent feina i que no es pot fer tot amb un dia.
Una vegada acabades les intervencions i en virtut dels antecedents exposats se sotmet el
fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar els models de Declaració de béns i drets patrimonials, i de Decla ració de causes de possible incompatibilitat i activitats, d'acord amb els models que s'incor poren en l'expedient.
Segon. Establir que les esmentades declaracions es publicaran en el Portal de
Transparència del web de l'Ajuntament.
Tercer. Establir que ambdós registres, de declaracions de béns i drets patrimonials, i de causes de possible incompatibilitat i activitats, les gestionarà únicament en suport
informàtic el Departament de Secretaria, sense perjudici de la possibilitat d'expedir-ne certificacions i còpies en suport paper en els termes previstos en la normativa aplicable.
PROPOSTA SOBRE L’IMPULS A LA INDÚSTRIA BALEAR
Seguidament la Sra. M. Antònia Gil (PI) presenta la seva proposta relativa a l’impuls a la
indústria Balear i a la recuperació del teixit industrial perdut, que textualment diu el
següent:
“Exposició de motius
Mentre no tinguem un nou règim especial fiscal a les Illes Balears que permeti desenvolupar de ma nera global polítiques proactives per a la millora i diversificació del nostre model productiu, cal utilitzar de manera urgent, les eines actuals o les que tinguem en un futur pròxim.
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El Reial decret 1034/1999, de 18 de juny, que regula el sistema per a l’atorgament de compensacions al transport marítim i aeri de mercaderies amb origen o destí a les Illes Balears, conseqüència
del Règim Especial de les Illes Balears actualment en vigor, no s’ha mostrat efectiu. S’ha incomplit
una de les seves finalitats primordials, és a dir, fer realitat l’article 138.1 de la Constitució, en virtut
del qual l’Estat garanteix la realització efectiva del principi de solidaritat, vetlant per l’establiment
d’un equilibri econòmic, adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol, i atenent en
particular les circumstàncies del fet insular.
La prova més palpable és la massiva destrucció del teixit industrial a la nostra comunitat aquests últims anys.
Per al desenvolupament d’un model econòmic de creixement sostenible que ens permeti avançar en
competitivitat, productivitat, solidaritat i equilibri territorial, afavorint la innovació, el creixement empresarial i la creació d’una ocupació de qualitat, és necessari arribar a un gran acord entre tots els
grups polítics i agents econòmic i socials implicats, a través d’un gran Pacte per la Indústria. Aquest
acord hauria de disposar mesures i actuacions en l’àmbit a legislatiu que impliquen les diferents ad ministracions.
Per tot l’exposat anteriorment, se sol·licita al Ple de la corporació l’adopció dels acords següents:
Primer.- Instar el Govern de les Illes Balears a treballar en un programa per combatre la
destrucció de més teixit industrial; un programa per recuperar part del teixit destruït per la deslocalització (relocalització); un programa per atreure activitat industrial deslocalitzada per altres regions
i països i un programa per estimular la implantació d’entitats de control i mesura de l’activitat indus trial, certificades per l’ENAC (Entitat Nacional de Acreditación).
Segon.- Instar el Govern de les Illes que demani al Govern de l’Estat un augment en la
partida pressupostària destinada a l’atorgament de compensacions al transport marítim i aeri de
mercaderies amb origen o destinació a les Illes Balears, de tal manera que els percentatges resul tants s’acostin al 35 % per les mercaderies amb origen i un 30 % per les mercaderies en destinació.
Tercer.- Instar el Govern de les Illes que demani als senadors i diputats balears a les Corts
que promoguin els canvis normatius necessaris per donar compliment al punt 2 d’aquesta moció.
Quart.- Instar el Govern de les Illes que demani al Govern de l’Estat l’impuls en la construcció de les infraestructures necessàries per concloure el corredor mediterrani, des d’Algesires fins
a Portbou, oferint així una sortida eficient a les exportacions de tot el litoral mediterrani, incloent-hi
les Illes Balears.
Cinquè.- Notificar els presents acords al Govern de les Illes Balears.”

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 23 de novembre, i una
vegada vist el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu partit donarà suport a
aquesta proposta, ja que estan d’acord en el fons, però s’haurien de discutir una sèrie de
punts que es proposen. Recorda que el Partit Popular va presentar al Parlament de les Illes
Balears una proposició no de llei fa un any aproximadament sobre aquest tema i que en el
pressupost que s’està preparant ara per l’any 2017 hi ha una partida referent a aquest
assumpte només de 2 milions d’euros. El PP ha fet una esmena perquè sigui de 10 milions,
i recorda que es va aprovar un règim especial i creu que des d’aquí no se li ha donat prou
importància, ja que era un punt de partida. Està en marxa la Llei d’indústria, i pensa que
és l’eina per desenvolupar i recuperar el teixit industrial a la nostra Comunitat.
El Sr. Gori Estarellas (PSOE) diu que està d’acord amb el que ha dit el Sr. Jaume, amb la
proposta i en tot el que sigui afavorir la xarxa de la indústria. El seu grup hi votarà a favor,
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ja que troba que és una proposta coherent i sobretot en el tema de les compensacions, ja
que pensa que és una ofensa comparativa amb altres comunitats.
El batle diu que el seu grup està a favor del fons de la proposta i que ja varen presentar
una proposició no de llei al Parlament. Proposa fer una esmena a la proposta en el sentit
de canviar en el punt primer “a treballar en un programa per combatre la destrucció” per
“a incloure dins la Llei d’indústria i el Pla d’indústria les mesures per combatre la
destrucció”, i en el punt tercer, canviar “Instar el Govern” per “Instar el Parlament”.
El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que el seu grup s’abstindrà i que se cenyeix al
programa electoral amb el qual es varen presentar a Balears. Comenta que s’estan
reclamant mesures a les instàncies superiors i troba que està bé, però demana que també
es prenguin mesures des d’aquest Ajuntament.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu grup s’abstindrà perquè la proposta només li ha
arribat en català i no pot aprovar una proposta que no entén bé del tot. Demana que la
pròxima vegada la hi facin arribar en castellà.
La Sra. Gil contesta al Sr. Martín que l’equip de govern fa feina per millorar tot el que està
dins les seves possibilitats, i els agradaria que hi hagués aquests incentius per poder fer
que tornés la indústria a Llucmajor i no dependre tant de la Península.
Tot seguit el secretari explica que atès que el batle ha demanat per introduir modificacions
en el dictamen de la comissió informativa, tècnicament es tracta d’esmenes, les quals
s’han de votar abans de votar el fons de l’assumpte.
Un vegada acabades les intervencions en primer lloc es vota l’esmena proposada pel batle,
i amb 18 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i PP) i 2 abstencions (SSPLL i ASI) s’aprova en els
termes següents:
 En el punt primer substituir “a treballar en un programa per combatre la
destrucció” per “a incloure dins la Llei d’indústria i el Pla d’indústria les mesures per
combatre la destrucció”.
 En el punt tercer substituir “Instar el Govern” per “Instar el Parlament”.
Tot seguit se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 18 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i
PP) i 2 abstencions (SSPLL i ASI), amb la incorporació de l’esmena que ha prosperat per
majoria s’adopta el següent acord:
Primer.- Instar el Govern de les Illes Balears a incloure dins la Llei d’indústria i el
Pla d’Indústria les mesures per combatre la destrucció de més teixit industrial; un programa per recuperar part del teixit destruït per la deslocalització (relocalització); un programa
per atreure activitat industrial deslocalitzada per altres regions i països i un programa per
estimular la implantació d’entitats de control i mesura de l’activitat industrial, certificades
per l’ENAC (Entitat Nacional de Acreditación).
Segon.- Instar el Govern de les Illes que demani al Govern de l’Estat un augment
en la partida pressupostària destinada a l’atorgament de compensacions al transport marítim i aeri de mercaderies amb origen o destinació a les Illes Balears, de tal manera que els
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percentatges resultants s’acostin al 35 % per a les mercaderies amb origen i un 30 % per
a les mercaderies en destinació.
Tercer.- Instar el Parlament de les Illes que demani als senadors i diputats balears
a les Corts que promoguin els canvis normatius necessaris per donar compliment al punt 2
d’aquesta moció.
Quart.- Instar el Govern de les Illes que demani al Govern de l’Estat l’impuls en la
construcció de les infraestructures necessàries per concloure el corredor mediterrani, des
d’Algesires fins a Portbou, oferint així una sortida eficient a les exportacions de tot el litoral
mediterrani, incloent-hi les Illes Balears.
Cinquè.- Notificar els presents acords al Govern de les Illes Balears.
INCLUSIÓ DE LA FOSSA DES POU DE S’ÀGUILA AL PLA ANUAL DE 2017
Tot seguit la Sra. Adelina Gutiérrez (MÉS) llegeix la proposta de resolució presentada per
l’equip de govern, relativa a incloure la fossa des Pou de s’Àguila al Pla anual de 2017 de
senyalització, prospecció i intervenció de les fosses de les Illes balears, que literalment diu
el següent:
“La Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la guerra
civil i el franquisme, va determinar la competència del Govern de les Illes Balears en la localització i
la identificació de les persones desaparegudes violentament per raons d’ideologia, polítiques i
religioses, durant la Guerra Civil i la dictadura franquista a les Illes Balears i, si és possible, la
recuperació i la identificació de les seves restes.
En compliment de la Llei, la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports va crear una Comissió
tècnica que té com a funció, entre altres,
 organitzar i coordinar un pla anual de senyalització, prospecció i intervenció de les fosses,
en col·laboració amb administracions, institucions i entitats privades;
 elaborar informes preceptius sobre la viabilitat de l’exhumació de les fosses i presentar
propostes per a la seva senyalització, prospecció i intervenció atenent les condicions de
cada fossa, l’opinió de l’ajuntament implicat i la voluntat de les famílies afectades, i
 dirigir i dur a terme intervencions en les fosses, en col·laboració amb els consells insulars i
els ajuntaments afectats.
En el mapa de fosses publicat pel Govern de les Illes Balears hi consta l’existència d’una fossa
coneguda amb el nom popular d’“Es Pou de s’Aguila“, ubicada al polígon 52 parcel·la 27 del
cadastre de rústica.
Per això, l’equip de govern de l’Ajuntament de Llucmajor proposa al Ple de l’Ajuntament els
següents
ACORDS:
1. Que la Comissió tècnica de la Llei de recerca de persones desaparegudes de la Guerra Civil i
del franquisme inclogui la fossa situada al municipi de Llucmajor en el Pla anual de 2017 de
senyalització, prospecció i intervenció de les fosses de les Illes Balears.
2. Que l’Ajuntament de Llucmajor col·laborarà en tot aquest procés juntament amb el Govern
de les Illes Balears i les associacions de memòria històrica i de representació de les famílies
de les persones desaparegudes.”

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Urbanisme de 23 de novembre, i una
vegada vist el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que per compliment de la llei
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aprovada el 13 de juny, que ve com a conseqüència de la Llei de memòria històrica, i atès
que el Govern ha catalogat un punt del nostre municipi, el seu partit donarà suport a
aquesta proposta.
El Sr. Gori Estarellas (PSOE) diu que el Partit Socialista i ell personalment han assistit a tres
actes en concret i, a més de la professionalitat amb què es duu a terme, el que li va
impressionar més varen ser els familiars de les víctimes, que no cercaven res més que
recuperar les restes dels seus avantpassats. Diu que el seu partit forma part de la proposta
i es congratula de la iniciativa.
El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que el seu grup donarà suport a aquesta proposta,
ja que estan a favor dels drets humans i la llibertat pública, i aprova la labor que s’està
fent en aquest assumpte.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu grup votarà a favor perquè ho diu la llei, i no hi
anirà en contra. Insisteix a demanar que li enviïn les propostes en castellà.
La Sra. Gutiérrez comenta que no es tracta tan sols de fer complir la llei, sinó que és un
dret que tenen les famílies amb la memòria històrica i nosaltres una obligació amb aquesta
memòria.
Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’aprova la proposta de resolució en els mateixos termes amb què s’ha
transcrit.
IMPULS A LA SOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA SITUACIÓ DEL SÀHARA OCCIDENTAL
Seguidament es veu la proposta de resolució presentada per l’equip de govern relativa a
les mesures a prendre per part d’Espanya per impulsar la solució definitiva de la situació
del Sàhara Occidental, que literalment diu el següent:
“Quan es va fer el repartiment colonial del continent africà, el Sàhara Occidental va caure en mans
de l’Estat espanyol. Durant els anys seixanta i setanta, la majoria de pobles africans van accedir al
seu dret a la lliure determinació i van aconseguir la seva independència. El poble sahrauí també
hauria d’haver gaudit d’un referèndum d’autodeterminació, però el 1975 un seguit de circumstàncies
varen bloquejar el procés. Marroc volia aconseguir el territori i va pressionar una Espanya inestable,
amb el dictador Francisco Franco a punt de morir. La potència administradora, Espanya, no va
assumir les seves obligacions, va abandonar el territori i el va cedir de forma il·legal. Així va
començar una guerra entre el Marroc i el representant del poble sahrauí, el Front Polisario, que va
estendre’s fins al 1991. Llavors l’ONU, encarregada de resoldre el conflicte, va establir una missió de
pau (MINURSO) per celebrar un referèndum, però la consulta segueix estancada a dia d’avui. La
població sahrauí va fugir d’aquella guerra cap a l’est i es va establir en diferents campaments
devora la ciutat algeriana de Tinduf, on romanen des de llavors, des de fa ja més de quaranta anys.
Molts dels seus familiars encara són als territoris ocupats per Marroc, separats per un mur de 2.700
quilòmetres, on pateixen constants violacions de drets humans.
La responsabilitat és de l’Estat espanyol, que no va ser capaç de portar a terme el procés de descolonització de la seva colònia.
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La legalitat internacional, des de distints organismes, assenyala l’Estat espanyol com a potència ad ministradora responsable jurídica de tancar aquest procés de descolonització i de vetllar pel dret a
l’autodeterminació del poble sahrauí. Aquest fet genera sofriment avui dia a centenars de milers de
sahrauís, milers de persones viuen als campaments de refugiats a Algèria, altres milers als territoris
ocupats per Marroc, on es violen els seus drets fonamentals.
L’Estat espanyol ha de tancar les errades del passat i deixar de ser l’únic Estat que no ha tancat els
seus processos de descolonització de territoris africans.
Durant el proper mes de desembre de 2016 Espanya assumirà la Presidència del Consell de Segure tat de les Nacions Unides, finalitzant així dos anys de participació com a membre no permanent
d’aquest organisme.
Es tracta doncs d’un moment important perquè es pugui donar un impuls que solucioni definitiva ment i d’una vegada per totes la vergonyosa situació que viu el poble sahrauí des de fa més de quaranta anys.
Per tot això demanam:
1. Que l’Estat espanyol, durant la seva Presidència del Consell de Seguretat de les Nacions
Unides el mes de desembre de 2016, impulsi totes les mesures necessàries que garanteixin
l'exercici efectiu i amb garanties del dret d'autodeterminació del poble sahrauí, un dels 17
territoris no autònoms reconeguts per les Nacions Unides, del procés de descolonització del
qual segueix essent potència administradora l’Estat espanyol.”

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Urbanisme de 23 de novembre, i una
vegada vist el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu partit donarà suport a
aquesta proposta, com han fet altres vegades, i que els qui han tingut ocasió de poder
estar en aquests campaments de refugiats poden entendre la gravetat d’aquest assumpte.
Comenta que des de l’inici de la democràcia fins ara cap govern no ha estat capaç de
posar-hi remei, i demana entre tots poder pressionar el govern de l’Estat, tot i que és una
situació difícil pels interessos creats amb els països que l’envolten, però s’ha d’intentar.
El batle diu que precisament es presenta aquesta proposta per aprovar-la i fer-la arribar al
govern de l’Estat espanyol, per veure si el mes de desembre es pot fer una passa
endavant. Amb la seva experiència d’estada en aquests campaments va quedar molt
impressionat i creu que és de justícia intentar donar suport a aquesta gent.
La Sra. M. Antònia Gil (PI) reitera el que han dit el batle i el Sr. Jaume, i com a privilegiada
d’haver estat als campaments de refugiats, diu que el que li va impressionar més va ser la
terra inhòspita en la qual viuen i les condicions inhumanes en què es troben.
El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que donaran suport a aquesta proposta i que el seu
grup polític sempre ha encapçalat qualsevol ajuda al poble sahrauí.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta, però
com ha dit el portaveu del PP, és l’equip de govern el qui ha de pressionar el govern de
l’Estat amb aquest tema. S’ha de mirar per aquesta gent, però a Llucmajor també hi ha
molta gent que ho passa malament.
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El batle contesta que ja saben que hi ha gent a Llucmajor que ho passa malament i que
també s’hi fa feina, però sobre l’assumpte que es debat li agradaria que l’Ajuntament de
Llucmajor aprovàs aquesta proposta per tenir la dignitat de contribuir tot el possible en
aquest tema.
Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’aprova la proposta de resolució amb els mateixos termes amb què s’ha
transcrit.
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Toni Campos (PP).
ELABORACIÓ D’UN CATÀLEG D’INSTAL·LACIONS AMB AMIANT
Tot seguit el Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) llegeix la proposta de resolució presentada
pel seu grup, relativa a fer un catàleg d’instal·lacions amb amiant en llocs públics i privats
del municipi de Llucmajor que literalment diu el següent:
“AMIANT, conegut com asbest: mineral usat en una gran varietat de productes, principalment de
construcció (teules, rajoles i productes de ciment amb asbest).
A principis de 2000 va començar a prohibir-se en els països desenvolupats i el seu ús va quedar
totalment prohibit a la UE des de 2005.
A Espanya, amb l'Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l'annex 1 del Reial
decret 1406/1989, de 10 de novembre (BOE núm. 299 de 14 de desembre) es prohibeix la
comercialització i la utilització de totes les varietats d'amiant.
Les autoritats mèdiques han demostrat que els productes amb asbest/amiant (coneguts com
URALITA) provoquen càncer amb elevada mortalitat des de 1980.
Avui es té absoluta certesa de tres tipus de càncer produïts per exposició a l'amiant: asbestosi,
càncer del pulmó i mesotelioma. El més inquietant és que no es reconeix una quantitat mínima per
sota de la qual un exposat pugui considerar segur, per tant no es pot establir que l'exposició de
nens on hi ha aquest material és innòcua per a la seva salut.
Les fibres d'asbest poden passar a l'aire o a l'aigua a causa de la degradació de dipòsits naturals o
de productes amb Asbest com les plaques d'Uralita.
Com pot produir l'exposició a l'amiant?
Tots els productes amb amiant poden alliberar les seves fibres, però la possibilitat que això passi
augmentarà amb el temps (per exemple, per degeneració i degradació natural dels materials), o si
els productes pateixen danys o pertorbacions.
França i Alemanya destinen, cadascun, més de 1.000 milions d'euros cada any a la indemnització de
malalties derivades de l'amiant, i la mateixa Comissió Europea parla d'una epidèmia de 500.000
morts en els propers anys, una quantitat 10 vegades superior a la d’accidents de treball. La qüestió
és de tal importància que l'any 2006 la UE va iniciar una campanya contra l'amiant sota l'expressiu
lema:
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«IEL amiant és mortal!»
Per això, SSPLL proposa al Ple els següents ACORDS:
• Que s'iniciï una campanya municipal contra l'amiant, advertint la població dels riscos i perills de
l'exposició amb amiant, sobretot en materials defectuosos o amb més de 20 anys.
• Que es faci un estudi i un catàleg de zones i edificis públics/privats que utilitzen amiant de tot el
municipi.
• Que s'iniciï una primera actuació de retirada de les teulades amb amiant de la platja de Cala Pi, ja
que considerem una incongruència que es cataloga amb bandera ecològica tenint elements que
poden perjudicar la salut dels ciutadans que hi tenen accés i es veuen amenaçats en la seva salut.”

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Urbanisme de 23 de novembre, i una
vegada vist el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el fons de la proposta és de
bona intenció i des de fa anys se sap de les conseqüències que pot crear l’amiant i per això
des de fa temps s’han posat les mesures suficients per no crear una alarma social per
aquest tema. En el cas dels llocs públics ho comprèn i per aquest motiu s’ha fet i s’hi està
fent feina, però fer un catàleg dels llocs privats no ho veu viable.
En aquests moment es reincorpora a la sessió el Sr. Toni Campos i se n’absenta la Sra.
Francisca Almagro (PSOE).
El Sr. Gori Estarellas (PSOE) diu que està d’acord amb el que ha dit el portaveu del PP, i
que ja fa uns anys es varen fer retirar en els centres escolars aquests elements, que si no
es manipulen no són tan perillosos. Està d’acord amb el catàleg dels edificis públics, però
veu inviable el catàleg de zones i edificis privats. Es pot fer una campanya per conscienciar
i instar els propietaris d’edificis o habitatges que tinguin amiant a posar-hi el remei
adequat.
En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Francisca Almagro.
El Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) diu que està d’acord amb el que han dit els regidors que
fins ara han intervingut, però que el seu partit està en contra de crear alarmisme entorn
d’aquest tema. Donaran suport a la proposta que es debat, però proposa fer una esmena a
la proposta en el sentit d’eliminar la paraula “privats” del segon punt, i en el punt tercer
especificar que la competència pertany a la Demarcació de Costes i als propietaris, i
l’Ajuntament l’únic que pot fer és intercedir perquè retirin els elements que contenguin
amiant.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que els tècnics de l‘Ajuntament estan fent feina en aquest
aspecte i no donen cap llicència ni permís d’obres on hi ha amiant. Està d’acord amb el
fons de la proposta, però com han dit els altres portaveus, no veu viable fer un catàleg de
zones i edificis privats.
La Sra. M. Antònia Gil (PI) diu que des del seu partit estan d’acord amb les esmenes que
ha proposat el Sr. Serra i també troba que no s’ha de crear alarma social.
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Seguidament es debat com han de quedar els acords un cop introduïda l’esmena
proposada. El Sr. Martín diu que està d’acord amb el punt segon, però en el punt tercer
demana que almenys s’insti els propietaris o l’organisme competent perquè es retirin les
teulades d’amiant de la platja de Cala Pi. El batle diu que no es pot instar sinó en tot cas
avisar els propietaris per donar recomanacions en aquest sentit.
El secretari explica que en el cas concret de Cala Pi, que es troba en la zona de domini
públic marítim terrestre, és competència de la Demarcació de Costes i, en aquest cas,
s’hauria de comunicar al concessionari i a Costes, o a Costes perquè ho comuniqui al
concessionari.
El Sr. Jaume diu que el seu grup troba que en el cas de Cala Pi, l’Ajuntament té la
responsabilitat de denunciar a l’òrgan competent el mal estat de la porxada d’uralita
perquè es prenguin les mesures oportunes, però sense crear un alarmisme social.
El Sr. Martín troba que amb aquesta proposta no es crea cap tipus d’alarmisme,
simplement demana que es prenguin les mesures necessàries per arreglar les uralites d’un
lloc públic, com és el cas de la platja Cala Pi, i accepta la retirada del catàleg de zones i
edificis privats del punt segon de la proposta.
Un vegada acabades les intervencions en primer lloc es vota l’esmena proposada, i amb 11
vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 vots en contra (PP i ASI) per majoria s’aprova
introduir l’esmena següent:
 En el punt segon se suprimeix la paraula “privats”.
 En el punt tercer substituir “Que s'iniciï una primera actuació de retirada de les
teulades amb amiant de la platja de Cala PI, ja que consideram una incongruència
que es catalogui amb bandera ecològica tenint elements que poden perjudicar la
salut dels ciutadans que hi tenen accés i es veuen amenaçats en la seva salut” per
“Que des de l’Ajuntament de Llucmajor es realitzi la mediació amb Costes perquè
es faci arribar als concessionaris les mesures a prendre davant aquest perill
potencial que és l’amiant que hi pot haver dins les seves concessions”.
Tot seguit se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI,
SSPLL i ASI) i 8 vots en contra (PP), amb la incorporació de l’esmena que ha prosperat per
majoria s’adopta l’acord següent:
Primer. Que s'iniciï una campanya municipal contra l'amiant, advertint la població
dels riscos i els perills a l'exposició amb amiant, sobretot en materials defectuosos o amb
més de 20 anys.
Segon. Que es faci un estudi i un catàleg de zones i edificis públics que utilitzen
amiant de tot el municipi.
Tercer. Que des de l’Ajuntament de Llucmajor es realitzi la mediació amb Costes
perquè es faci arribar als concessionaris les mesures a prendre davant aquest perill
potencial que és l’amiant que hi pot haver dins les seves concessions.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER MILLORAR EL TEIXIT COMERCIAL
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A continuació es veu l’expedient relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament de Llucmajor al Conveni
de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Federació d’Entitats
Local de les Illes Balears (FELIB), per fomentar la millora del teixit comercial del municipi i
la competitivitat dels seus comerços, el model d’adhesió de l’Ajuntament de Llucmajor de
data 16 de novembre de 2016 al conveni esmentat i la proposta.
La regidora de Comerç i Mercats, Sra. M. Antònia Gil (PI), explica breument que
l’Ajuntament s’ha adherit a aquest conveni per impulsar i dinamitzar el teixit comercial del
nostre municipi i per això ens demanen una sèrie d’actuacions.
En aquest moment s’absenta de la sessió el Sr. Guillermo Roig (ASI).
L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de 23 de
novembre, i una vegada vist el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup
entén que és el primer conveni amb la FELIB i que després s’haurà de firmar un conveni
amb cada municipi que s’hi vulgui adherir, i saber què aportarà l’Ajuntament i què aportarà
el Govern Balear. El seu grup està d’acord amb l’adhesió.
En aquest moment es reincorpora a la sessió el Sr. Guillermo Roig.
Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què apareix redactat en l’expedient,
l’adhesió de l’Ajuntament de Llucmajor al conveni de col·laboració entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB)
per fomentar la millora del teixit comercial del municipi i la competitivitat dels seus
comerços.
Segon. Facultar al batle per signar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
MANIFEST D’ADHESIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al manifest d’adhesió amb motiu del Dia internacional
de la violència envers les dones i la proposta que la Sra. M. Antònia Gil (PI) llegeix:
1. «Manifestem un contundent rebuig i condemna a les violències masclistes i als fonaments
de la desigualtat que les sostenen.
2. Reconeixem les diferents formes d’exercir les violències masclistes i la diversitat de les
persones que la pateixen.
3. Ens comprometem a implicar-nos de forma activa en la recerca i la construcció d’un espai
lliure de violències masclistes.
4. Farem visible el fet que les violències masclistes no pertanyen a l’àmbit privat, sinó que són
un problema de tota la societat, tant dels homes com de les dones.
5. Reconeixem que les desigualtats estan arrelades en la idea de la superioritat dels homes
sobre les dones i en la imposició d’un únic model de ser i de comportar-se segons el gènere
al qual pertanyem.
6. Donarem suport a les dones que han patit o pateixen violències masclistes, tot respectant
les seves decisions i els complexos processos on estan immerses.
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7. Exigirem a les institucions que assegurin la protecció i el suport necessari a les dones
afectades i a les seves filles i fills, així com les persones que en depenguin, mitjançant la
dotació de recursos suficients i una coordinació efectiva.
8. Treballarem perquè les generacions futures es construeixin sobre el respecte i el tracte
igualitari i no discriminatori per raons de sexe, d’orientació sexual o d’identitat de gènere,
creant referents positius que visibilitzin la diversitat.
9. Rebutjarem les agressions masclistes i denunciarem les situacions de desigualtat i violència
sobre les quals tinguem coneixement.
10. En definitiva, ens comprometem a construir una ciutadania respectuosa amb la diversitat,
lliure de qualsevol tipus de violència masclista, oberta i inclusiva des d’una actitud
proactiva.»

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de 23 de
novembre i una vegada vist el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu partit
està totalment a favor d’aquest manifest, que el consideren de tots i que no es comprèn
com en els temps que estam encara hi hagi aquest tipus de violència, però entre tots s’ha
de fer tot el possible per evitar-ho.
El Sr. Gori Estarellas (PSOE) diu que el seu grup està totalment d’acord amb el manifest,
que és ambiciós, com ha de ser, i dóna suport total contra qualsevol tipus de violència.
El batle diu que el seu grup també està a favor d’aquest manifest i desitgen que sigui el
darrer, de totes maneres aniran fent el possible perquè amb el temps s’acabi aquest
flagell.
El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu grup està en contra de tot tipus de violència i
que donarà suport al manifest.
Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per
unanimitat s’adopta l’acord següent:
Únic. Aprovar el manifest d’adhesió amb motiu del Dia internacional de la violència
envers les dones de dia 25 de novembre.
PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA
La presidència dóna compte de les resolucions de la Batlia del dia 14 d’octubre al dia 15 de
novembre (del núm. 20162541 al 20162791).
Tot seguit el Sr. Martín fa referència a un apartat del Decret núm. 2785/2016, on hi ha una
compra de 3 aparells d’aire condicionat portàtils per import de 1.620 € a El Corte Inglés, i
demana si s’hagués pogut fer la compra a qualque comerç local. El Sr. Jaume Oliver
contesta que la disponibilitat d’aquest model concret d’aire condicionat només el trobaren
a El Corte Inglés i aquesta compra urgent va venir motivada perquè un departament de
l‘Ajuntament en ple estiu es va quedar sense aire. Tot el que es pot adquirir o realitzar a
través del comerç local (compres, obres, petites instal·lacions, etc.) s’hi du a terme.
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DONAR COMPTE D’UN INFORME D’INTERVENCIÓ
Tot seguit es dóna compte de l’informe d’Intervenció relatiu al compliment del Pla d’ajust
del tercer trimestre de 2016 en aplicació de l’ordre HAP/2105/2012 i la corporació es dóna
per assabentada.
DONAR COMPTE D’UN INFORME D’INTERVENCIÓ
Seguidament es dóna compte de l’informe Intervenció relatiu al Compte General de 2015 i
la corporació es dóna per assabentada.
DONAR COMPTE DEL DECRET 2852/2016
Tot seguit es dóna compte del Decret 2852/2016, de 21 de novembre, relatiu a l’aprovació
del marc d’estabilitat pressupostària per als exercicis 2017-2019, i la corporació es dóna
per assabentada.
RESOLUCIONS DE RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS AMB OBJECCIONS
A continuació, en compliment del que preveu l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de les resolucions adoptades per al reconeixement
de diverses obligacions a les quals el Departament d’Intervenció ha formulat objeccions.
Aquestes resolucions són les següents:
Resolució
2727/2016
2728/2016
2729/2016
2731/2016
2732/2016
2734/2016
2735/2016
2738/2016
2739/2016
2740/2016
2741/2016
2742/2016
2743/2016
2744/2016
2745/2016
2747/2016
2748/2016
2749/2016
2750/2016
2752/2016
2753/2016
2754/2016
2755/2016
2756/2016

Data
10/11/16
10/11/16
10/11/16
10/11/16
10/11/16
10/11/16
10/11/16
10/11/16
10/11/16
10/11/16
10/11/16
10/11/16
10/11/16
10/11/16
10/11/16
11/11/16
11/11/16
11/11/16
11/11/16
11/11/16
11/11/16
11/11/16
11/11/16
11/11/16

Concepte
Factures viatges bus EMT juny i juliol 2016
Factures neteja edificis municipals
Factures serveis prevenció agost i setembre 2016
Factura lloguer locals c/ Fira, juliol 2016
Factures servei teleassistència domiciliària, agost i setembre 2016
Factures Realització projecte amb famílies usuàries
Factures Implementació projecte coordinació visites
Factura gestió serveis veterinaris fires 2016
Factura taller d’elaboració de cervesa artesanal
Factures cert. Conservació enllumenat públic agost i setembre 2016
Factures productes beneficència
Factura aport. Mpal receptes funcionaris
Factures servei telefònic
Factures productes beneficència
Factura servei socioeducatiu, educador de carrer, maig 2016
Factura productes alimentaris diversos per a la residència
Factures productes alimentaris diversos per a la residència
Factura productes alimentaris diversos per a la residència
Factures productes alimentaris diversos per a la residència
Factura productes alimentaris diversos per a la residència
Factures productes alimentaris diversos per a la residència
Factura productes alimentaris diversos per a la residència
Factura aigua barral setembre 2016
Factures productes alimentaris diversos per a la residència

El Sr. Jaume diu que el seu partit sap la complexitat d’aquest tema perquè ho han viscut
quan governava i ara que hi ha més personal als distints departaments, demana que es
compleixin les objeccions i amb més celeritat. El Sr. Oliver contesta que precisament per
aquest motiu varen contractar més personal, per poder agilitzar la sortida d’aquestes
objeccions.
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DONAR COMPTE DEL DECRET 2613/2016
Seguidament es dóna compte del Decret 2613/2016, de 25 d’octubre, relatiu a la delegació
en el primer tinent de batle, Sr. Jaume Tomàs Oliver, de la presidència de la sessió de la
Junta de Govern Local de dia 26 d’octubre de 2016, i la corporació es dóna per
assabentada.
DONAR COMPTE DEL DECRET 2715/2016
Seguidament es dóna compte del Decret 2715/2016, de 9 novembre, relatiu a l’atribució
de la potestat de firma al Sr. Jaume Tomàs Oliver per a l’exercici de les competències
sobre Urbanisme, Ordenació del Territori, Entorn Urbà, Medi Ambient i Medi Rural, que se
li varen delegar amb el Decret 2588/2016 i la corporació es dóna per assabentada.
Tot seguit el batle explica que fa devers un any i mig que es fa feina en el tema dels
comptadors individuals d’aigua potable, i anuncia que, després d’estudiar-ho, es durà a
una propera plenària una proposta per modificar l’article 56 de l’actual Ordenança.
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes, el Sr. Martín demana com està el tema referent al
portal de transparència i quan es podrà dur a terme. També demana si s’ha contractat
personal funcionari i negociat retribucions complementàries sense negociar amb els
sindicats.
El Sr. Serra, en referència al portal de transparència, diu que s’hi està fent feina però hi ha
algunes limitacions tècniques. En aquests moments no li pot donar una data concreta, però
espera que sigui al més prest possible, ja que ells són els principals interessats en el tema.
El Sr. Jaume Oliver contesta que no s’ha establert cap retribució complementària i, les
contractacions del nou personal s’han fet a través de programes com és el cas del SOIB, i
que en aquests casos no hi ha obligació de negociar sinó que basta informar.
El Sr. Roig diu que aquest mes ha vist en els decrets que hi ha hagut moltes dietes de
tribunals de selecció. Un dia va anar al Claustre i va veure devers 15 persones de la casa
com a membres del tribunal que examinaven 3 aspirants, i demana si es paguen les dietes
al personal quan és en horari de feina. Comenta també que s’han pagat canvis de filtre i
d’oli dels vehicles de la casa i troba que l’import és molt alt, i creu que aquestes revisions
les podria fer el mecànic de l’Ajuntament i així ens estalviaríem aquestes despeses. D’altra
banda, en el solar situat al carrer del Sindicat cantonada carrer Major hi ha una barrera
que està a punt de caure i hi ha un clot bastant gran. Demana que es prenguin mesures
per evitar una desgràcia. També demana si es poden revisar una sèrie de miralls que hi ha
a les cantonades d’alguns carrers, ja que a causa del deteriorament del temps no s’hi veu
amb claredat. Comenta que alguns propietaris de bars que estan fora de la plaça, han
demanat si es podria revisar l’ordenança que es va aprovar de la taxa per tenir taules
damunt la voravia, ja que ells paguen per metre lineal i els de la plaça per metre quadrat i
pensen que no és just. Demana també si s’han aturat de retirar els cotxes abandonats en
el terme de Llucmajor, perquè considera que n’hi ha bastants. Demana al secretari si li
podria fer arribar les notificacions en castellà, ja que troba que està en el seu dret de
demanar-ho.
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El secretari diu que per part seva no hi ha cap inconvenient, que si és ell el qui redacta un
informe ho fa amb una de les llegues oficials de l’administració i si després hi ha d’haver
una feina afegida per traduir l’informe és l’Ajuntament qui ha de posar els mitjans
pertinents perquè així sigui. Recalca que des del moment que ell ho fa en una de les
llegues oficials està complint amb la legalitat.
El Sr. Estarellas afegeix que, referent al tema dels miralls, es farà una revisió, ja que
possiblement amb el pas del temps es trobin en males condicions, i respecte als cotxes
abandonats, és un tema més complicat. Varen tenir una reunió amb el secretari, ja que ha
canviat l’oficial que du aquest assumpte, i creu que a partir d’ara es guanyarà agilitat, tot i
que reconeix que el nombre d’aquests cotxes és elevat.
La Sra. Gil, respecte al tema de les terrasses dels bars, diu que estan fent feina per
millorar l’ordenança de l’ocupació de la via pública, ja que és conscient d’aquest greuge
comparatiu i a partir de l’any que ve es mirarà d’equiparar la situació.
El batle diu que estan assabentats del problema del solar del carrer del Sindicat cantonada
carrer Major, i que en el seu moment es va requerir el propietari però no n’ha fet cas. El
procés serà llarg i no quedarà més remei que fer-ho subsidiàriament l’Ajuntament i després
passar el càrrec al promotor. En el tema de les factures dels vehicles de l’Ajuntament es
tracta de feines fetes i que s’han de pagar, i s’està estudiant la possibilitat que ho puguin
fer els mecànics de la casa. Referent al tema de les dietes de tribunal de les oposicions diu
que la llei ho estableix i, per tant, quan el personal d’aquest Ajuntament ha de fer una
feina que surt de les seves atribucions, per llei se’ls ha d’abonar aquestes dietes.
El secretari afegeix que va ser ell qui ho va demanar, ja que troba que és una feina ingrata
i normalment la gent no hi vol anar i se’ls ha de designar. És indiferent si les proves es fan
l’horabaixa o en les hores de feina ja que el funcionari que ha d’actuar com a membre d’un
tribunal deixa les seves tasques ordinàries pendents. A més, anteriorment es pagava
només els membres del tribunal que venien de fora, i això era un greuge comparatiu. Està
ben clar que la norma diu que s’han de pagar, i per aquest motiu ho va demanar.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.
Vist i plau
El batle

El secretari
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