
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 14/2020
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 30 de desembre de 2020
Horari: de les 9.30 a les 13.25 hores.

L’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, permet la
realització telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats en supòsits que concorrin situacions
excepcionals  de força major,  de greu risc col·lectiu,  o catàstrofes públiques que impedeixin o
dificultin  de  manera  desproporcionada  el  normal  funcionament  del  règim  presencial  de  les
sessions. Per a la validesa de dites sessions s’exigeix que els membres participants es trobin en
territori espanyol.

Arran de la crisi sanitària que s’està patint, ocasionada per la pandèmia internacional provocada
per la COVID-19, aquesta sessió es realitza telemàticament i la localització dels seus membres
participants  en  territori  espanyol  ha  quedat  acreditada  davant  el  secretari  de  la  corporació
mitjançant l’aportació d’una declaració responsable firmada per cada un d’ells,  en la que es fa
constar el domicili des d’on es participa en aquesta sessió telemàtica.

En conseqüència, quan són les 9.30 hores de dia 30 de desembre, després de la convocatòria
prèvia es reuneixen telemàticament les persones que a continuació es detallen,  a l’objecte de
realitzar sessió ordinària, en primera convocatòria, del Ple d’aquest Ajuntament.

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 Llucmajor
▪ Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
▪ Gregorio Estarellas Mas, Jaume J. Oliver Vallés, Francisca Almagro Peset i José Luís Huéscar

Villar pel Partit Socialista Obrer Espanyol
▪ Maria Barceló Calviño i Miquel Angel Serra Teruel per MÉS per Mallorca – APIB
▪ Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, Unides Podem
▪ Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes
▪ Raúl Domínguez Martín,- membre no adscrit
▪ José Miguel Pastor Cantallops – membre no adscrit
▪ Catalina Munar Miquel, interventora
▪ i Marc Rigo Manresa, secretari. 

El Sr. Bartomeu Tugores Vicens (PSOE), s’incorpora a la sessió una vegada començada.

RATIFICACIÓ DEL DECRET NUM. 2020004988, RELATIU A LA MODIFICACIÓ D’HORARI DE
LA SESSIÓ DEL PLE DE 30 DE DESEMBRE
La sessió comença amb la ratificació del decret núm. 2020004988, relatiu a la modificació  d’horari
de la sessió del ple ordinari de 30 de desembre.

El secretari diu que el Sr. Bartomeu Tugores en aquests moments no està connectat, per tant  es
farà constar en acta que s’incorpora a la sessió en el moment que ell el vegi.

Tot  seguit   se sotmet a votació la ratificació del  decret abans esmentat,  la qual  prospera per
unanimitat.



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 dia 25 (ordinària) i  27 (extraordinària i urgent) de novembre de 2020, i atès que no
s’hi fa cap objecció se sotmet a votació i s’aproven per unanimitat. 

En aquests moment s’incorpora a la sessió el Sr. Bartomeu Tugores Vicens (PSOE).

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES SENSE CONTRACTE AMB OMISSIÓ DE
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que es relacionen,
que  tracten  de  despeses  de  serveis  i  subministres  que  es  presten  sense  el  corresponent
contracte, i altres despeses que corresponen a contractes que s’ha exhaurit el termini d’execució i
continua  produint  prestant-se,  i  atès  que  es  tracta  d’una  relació  de  factures  que  han  estat
conformades  pels  tècnics  i  regidors  corresponents,  la  qual  cosa  s’acredita  així  que  els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus
acordats,  essent  totes  elles necessàries  i  indispensables  per  el  norma desenvolupament  dels
distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.

Vistes  les  indicacions  dels  serveis  d’intervenció  municipal,  relatives  a  la  necessitat  d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits, per la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici atès que s’ha omès la fiscalització prèvia i amb la finalitat d’evitar un
enriquiment injust, d’acord amb el principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se
en detriment d’un altre, i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.

Vist l’informe d’Intervenció II- A- 2020-430 d’omissió de la fiscalització de factures per prestació de
serveis i subministres sense contracte.

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 22 de desembre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Miquel Àngel Serra (MES), diu que volen reiterar la petició que
ja duen fent fa una sèrie de mesos, de la necessitat de reforçar els serveis de Contractació, ja que
la  setmana  passada  els  hi  passaren  amb  quins  informes  s’estan  fent  feina  des  d’aquest
departament i han vist que molts d’aquests contractes que de manera sistemàtica estan sortint
com a reconeixent extrajudicials no existeixen, la qual cosa els preocupa, ja que aquesta quantitat
de cada vegada puja més, i hi ha molts de contractes importants sense mirar, però a pesar de tot,
per tal de que aquestes empreses que han fet aquests serveis cobrin, el vot del seu grup serà
d’abstenció.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que s’ha oblidat de dir en el punt anterior,
que hi ha un error de forma que se’ls hi ha passat pel que fa a l’acta del dia 27 de desembre, ja
que a  l’index inicial  no  indica els noms dels  partits  polítics,  demana que consti  en acta  i  es
rectifiqui. Per altra banda referent al punt que tracten, diu que el seu grup votarà en contra, ja que
la quantitat puja a uns 620.000 €. Diu que vol agrair a la Sra. Bonet que desprès de mesos d’estar
alguns dels partits aquí presents, se’ls envii un informe del contractes pendents de licitar, encara
que no sigui el que demanen, ja que quan el seu partit estava dins l’equip de govern es va fer una
reunió on es va elaborar  un calendari en el  qual  hi  havia els contractes amb més urgència i
ordenats per prioritat  i que precisament són els que el Sr. Serra ha mencionat, per tant el que
voldrien veure és l’estat en que es troba el aquest calendari per poder saber la línia que segueix
l’equip de govern.

El batle diu que és veritat que tenen feines endarrerides a contractació, però en cap moment s’han
aturat de fer-hi feina, com ja saben hi ha contractes que venen de molt enrere i ja fa anys que
s’hauria  d’haver  fet  feina  amb  ells,  però  arriben  fins  on  poden  i  tenen  pensat  reforçar  el
Departament de Contractació, ja que entenen que no pot seguir pujant aquesta xifra i s’han de
treure els contractes endavant.



En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10 vots a favor (PP, CS, ASI Sr.
Pastor i  Sr.  Domínguez) 2 vots en contra (LLIBERTAT LLUCMAJOR) i 9 abstencions (PSOE,
MES, UP i PI) per majoria s’adopta el següent Acord:

Primer: Aprovar el Reconeixement extrajudicial de factures que s’adjunten i Convalidar la
omissió de la fiscalització de la intervenció.

NUM. Fact. FECHA 
CONCEP
TO

NIF Tercero NOMBRE
APLICACI
ÓN PPTO.

IMPORTE

V-FAUT+-
FA2002709

29/02/2020

AIGUA EN 
BARRALS. 
FEBRER 2020. 
CEMENTIRI

ES-B6662284-6

COMERCIAL 
MALLORQUINA 
DE BEGUDES 
S.L.

2020 - 
070000/164/221
0100 - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
CEMENTERIO

27,42

UFIS2008000001 01/08/2020
Servei telefònic -
Del 18/06/2020 
al 17/07/2020

OT-U8699257-5

UNION 
TEMPORAL DE 
EMPRESAS 
UTE CCCXVIII

2020 - 
080000/920/222
0000 - 
SERVICIO 
COMUNICACIÓ
N 
ADMON.GRAL.

87,12

2020-111 10/09/2020

Servei 
d'assistència 
tècnica 
ambiental per a 
la millora de la 
recollida 
selectiva. 
Coordinació i 
execució de la 
campanya 
informativa. Mes
d'agost de 2020

ES-B5737047-0
GRAM ILLES 
BALEARS 21 
S.L.

2020 - 
090000/163/227
0002 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
SEGUIMIENTO 
LIMPIEZA 
S'ARENAL Y 
URBANIZACION
ES

4.395,24

0A21188M 01/10/2020

MANTENIMENT
ASCENSOR 4 
TRIMESTRE - 
CLAUSTRE

ES-B0870827-3
CRUXENT 
EDELMA ASPE,
SLU

2020 - 
050000/334/213
0000 - 
CONSERVACIO
N MAQUINARIA
CULTURA

666,76

0A21187M 01/10/2020

MANTENIMENT
ASCENSOR 4 
TRIMESTRE - 
C/FIRA 14

ES-B0870827-3
CRUXENT 
EDELMA ASPE,
SLU

2020 - 
040000/920/213
0000 - 
CONSERV.MAQ
UINARIA E 
INSTALACIONE
S 
ADMON.GRAL.

191,41

0A21186M 01/10/2020

MANTENIMENT
ASCENSOR 4 
TRIMESTRE - 
C/TERRAL-
FORMENTARA

ES-B0870827-3
CRUXENT 
EDELMA ASPE,
SLU

2020 - 
070000/337/213
0000 - 
CONSERVACIO
N MAQUINARIA
TERCERA 
EDAD

383,00

0A21189M 01/10/2020

Manteniment 
ascensor 4 
trimestre - 
c/jaume I

ES-B0870827-3
CRUXENT 
EDELMA ASPE,
SLU

2020 - 
100001/337/213
0000 - 
CONSERVACIO
N MAQUINARIA
Y UTILES 
JUVENTUD

288,04

3344765669 05/10/2020

MANTENIMENT
ASCENSOR C/
CHURRUCA-
I.PERAL - 4 
TRIMESTRE 
2020

ES-A5000172-6 SCHINDLER SA

2020 - 
040000/920/213
0000 - 
CONSERV.MAQ
UINARIA E 
INSTALACIONE
S 
ADMON.GRAL.

723,27

3344765670 05/10/2020 MANTENIMENT
ASCENSOR C/
CHURRUCA, 
ESQ. ISAAC 
PERAL 4RT 
TRIM 2020

ES-A5000172-6 SCHINDLER SA 2020 - 
040000/920/213
0000 - 
CONSERV.MAQ
UINARIA E 
INSTALACIONE

723,27



S 
ADMON.GRAL.

8095901322 16/10/2020

AUDITORIA DE 
RENOVACIÓ 
ISO 14001:2015 
- SISTEMES DE
GESTIÓ 
AMBIENTAL

ES-A8077353-4
SGS ICS 
IBERICA S.A.

2020 - 
040000/172/227
0600 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
MEDIO 
AMBIENTE

1.016,40

EMIT-171 26/10/2020

HONORARIS 
EN RELACIÓ AL
RECURS DE 
CASACIÓ 
AUTONÒMIC 
Nº1/19 SEGUIT 
DAVANT LA 
SALA 
CONTENCIÒS 
ADMINISTRATI
VA DEL 
TRIBUNAL 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE 
LES ILLES 
BALEARS, A 
INSTÀNCIA DE 
D. ANTONIO 
TORRENS 
SÁNCHEZ Y Dª.
ENRIQUETA 
MACIAS 
RANCAÑO

ES-B5740090-5
MIR Y LAGOS 
ASOCIADOS, 
S.L.

2020 - 
060000/920/226
0400 - GASTOS 
JURIDICOS, 
ETC. DE 
ADMON.GRAL.

1.210,00

A-2020/A/16619 31/10/2020

TREBALLS 
REALITZATS 
PER 
DESBROSSAR I
PER 
ENDREÇAR

ES-B0743155-4
JARDINERIA 
MALLORQUINA 
S.L.

2020 - 
030000/150/227
0601 - 
TRABAJOS 
OTRAS 
EMPRESAS 
MANTENIMIEN
TO 
URBANIZACION
ES

17.067,78

0F76935M 31/10/2020

MANTENIMENT
ASCENSOR C/
M.A. SALVA 50 -
OCTUBRE 2020

ES-A2801115-3
ZARDOYA OTIS
SA

2020 - 
040000/920/213
0000 - 
CONSERV.MAQ
UINARIA E 
INSTALACIONE
S 
ADMON.GRAL.

439,73

201545 10/08/2020

MANTENIMENT
FOTOCOPIADO
RES S/COPIES 
REALITZADES

ES-A0729591-8
SISTEMAS DE 
OFICINAS D´ES
PLA S.A.

2020 - 
080000/920/220
0200 - 
MATERIAL 
INFORMATICO 
NO 
INVENTARIABL
E

1.021,47

1000463V200000
7

31/10/2020

SERVEI DE 
NETEJA DE 
VIALS  DE 
S'ARENAL, 
SON VERÍ, SON
VERÍ NOU, CAL
BLAVA, 
BELLAVISTA Y 
LLUCMAJOR. 
OCTUBRE 2020

OT-U5790286-8
UTE URBASER 
SA ROIG 
OBRES SERVEI

2020 - 
090000/163/227
0001 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
NUCLEOS 
URBANOS - 
ROIG-
URBASER

55.119,00

1002251V200001
7

31/10/2020

SERVEI DE 
RECOLZAMENT
DEL SERVEI DE
NETEJA VIÀRIA
- OCTUBRE 
2020.9.

ES-A7952405-4 URBASER, S.A.

2020 - 
090000/1621/22
70001 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
RECOGIDA 
R.S.U.

18.650,71

1002251V200001
8

31/10/2020 SERVEI DE 
RECOLLIDA 
SELECTIVA. 
OCTUBRE 2020

ES-A7952405-4 URBASER, S.A. 2020 - 
090000/1621/22
70002 - 
CONTRATO 
SERVICIO 

9.639,33



RECOGIDA 
SELECTIVA 
CONTENEDOR
ES

LA20-00029 31/10/2020

CONSERVACIO
ENLLUMENT 
PUBLIC - 
OCTUBRE 2020

ES-A0707796-9

URBIA 
INTERMEDIACI
ON INGENIERIA
Y SERVICIOS 
SA

2020 - 
040000/165/227
0601 - 
CONTRATO 
MANTENIMIEN
TO 
ALUMBRADO 
PUBLICO

24.252,76

FA20-1008 30/10/2020

CÒPIES 
REALITZADES 
A 
IMPRESORES 
LEXMARK FINS
OCTUBRE 2020

ES-B5709493-0

SERVICI 
BALEAR DE 
LES 
TECNOLOGIES 
DE LA 
INFORMACIO

2020 - 
040000/920/213
0000 - 
CONSERV.MAQ
UINARIA E 
INSTALACIONE
S 
ADMON.GRAL.

1.277,00

20-17 31/10/2020

74ª CERT. 
MANTENIMENT
PREVENTIU, 
NORMATIU I 
CORRECTIU 
D'ESCOLES I 
ESCOLETES - 
OCTUBRE 2020
BAJA 5,81%

OT-U5788134-4
UTE ESCOLES 
LLUCMAJOR

2020 - 
050000/3212/22
70001 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
MANTENIMIEN
TO CENTROS 
ESCOLARES

14.265,78

7995920266 25/08/2020

INSPECCIO 
TECNICA 
ASCENSOR C/ 
TERRAL, S/N - 
3ª EDAD 
S'ARENAL

ES-A8439507-8

SGS 
INSPECCIONES
REGLAMENTA
RIAS S.A.

2020 - 
070000/337/226
9900 - GASTOS 
DIVERSOS 
TERCERA 
EDAD

48,40

2020-28769 01/11/2020

SERVEI DE 
PREVENCIÓ - 
NOVEMBRE 
2020

ES-B5738348-1 PREVIS, S.L.U

2020 - 
090000/231/227
0600 - 
ESTUDIOS Y 
TRABAJOS 
TEC.PREVENCI
ON LABORAL

1.522,82

999407915526 
1205-
PMR001N041791
2

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
CEMENTERI  C/
GALDENT-
TANATORI DEL 
31/08 AL 30/09 
DEL 2020

ES-A8194807-7
ENDESA 
ENERGIA SAU

2020 - 
070000/164/221
0000 - 
ENERGIA 
ELECTRICA 
CEMENTERIO

732,72

084006878831 
0201-
SPR001N038687
1

19/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/SINDICAR 66 
(14-09-2020 - 
15-10-2020) 232
SERVEIS 
SOCIALS

ES-B8284682-5

ENDESA 
ENERGIA XXI 
COMERCIALIZA
DORA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

2020 - 
070000/231/221
0000 - 
ENERGIA 
ELECTRICA 
ACCION 
SOCIAL

65,52

050002382271 
0543-
SNR001N016718
5

05/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA LG 
POLIGONO 12 
(01-09-2020 - 
01-10-2020) 
CEMENTIRI-164

ES-B8284682-5

ENDESA 
ENERGIA XXI 
COMERCIALIZA
DORA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

2020 - 
070000/164/221
0000 - 
ENERGIA 
ELECTRICA 
CEMENTERIO

152,77

20-18 31/10/2020

REPARACION 
UNIDAD 
EXTERIOR 
DAIKIN 
COLEGIO 
JAIME III

OT-U5788134-4
UTE ESCOLES 
LLUCMAJOR

2020 - 
050000/3212/22
70001 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
MANTENIMIEN
TO CENTROS 
ESCOLARES

499,72

20-19 31/10/2020

Materials per 
manteniment 
escole i 
escoletes- 
octubre 2020

OT-U5788134-4
UTE ESCOLES 
LLUCMAJOR

2020 - 
050000/3212/22
70001 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
MANTENIMIEN
TO CENTROS 
ESCOLARES

630,36



20-20 31/10/2020

REFACTURACI
ON FRA FV20-
00450, SEGUN 
ADJUNTO - 
manteniment 
escoles i 
escoletes

OT-U5788134-4
UTE ESCOLES 
LLUCMAJOR

2020 - 
050000/3212/22
70001 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
MANTENIMIEN
TO CENTROS 
ESCOLARES

1.813,11

LA20-00031 31/10/2020

Actuaciones 
eléctricas varias 
mes de Octubre 
2020

ES-A0707796-9

URBIA 
INTERMEDIACI
ON INGENIERIA
Y SERVICIOS 
SA

2020 - 
040000/165/227
0601 - 
CONTRATO 
MANTENIMIEN
TO 
ALUMBRADO 
PUBLICO

746,97

2020-140 05/11/2020

Servei 
d'assistència 
tècnica 
ambiental per a 
la millora de 
larecollida 
selectiva. 
Coordinació i 
execució de la 
campanyainform
ativa. Mes 
d'octubre de 
2020

ES-B5737047-0
GRAM ILLES 
BALEARS 21 
S.L.

2020 - 
090000/163/227
0002 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
SEGUIMIENTO 
LIMPIEZA 
S'ARENAL Y 
URBANIZACION
ES

6.887,10

20-372 31/10/2020

ALQUILER 
CONTENEDOR
ES 
DESTRUCCION
PAPEL- 
OCTUBRE 2020

ES-B5756737-2

AVANZA 
CONFIDENTIAL
DESTRUCTION 
S L

2020 - 
090000/150/203
0000 - 
ALQUILER 
MAQUINARIA 
MANTENIMIEN
TO

50,00

47/2020 06/11/2020

PRESTACIÓ 
SERVEI 
JURÍDIC- 
PREPARACIÓ 
DE JUDICI I 
ACTE EN SEU 
JUDICAL 
ORDINARI 756-
2019 SOCIAL 4

ES-014305508-
Z

FRUTOS 
PALOMINO 
JUAN DIEGO

2020 - 
060000/920/226
0400 - GASTOS 
JURIDICOS, 
ETC. DE 
ADMON.GRAL.

212,00

48/2020 06/11/2020

PRESTACIÓ 
SERVEI 
JURÍDIC- 
PREPARACIÓ 
DE JUDICI I 
ACTE EN SEU 
JUDICAL 
ORDINARI 718-
2019 SOCIAL 5

ES-014305508-
Z

FRUTOS 
PALOMINO 
JUAN DIEGO

2020 - 
060000/920/226
0400 - GASTOS 
JURIDICOS, 
ETC. DE 
ADMON.GRAL.

212,00

49/2020 06/11/2020

PRESTACIÓ 
SERVEI 
JURÍDIC- 
PREPARACIÓ 
DE JUDICI I 
ACTE EN SEU 
JUDICAL 
ORDINARI 758-
2019 SOCIAL 5

ES-014305508-
Z

FRUTOS 
PALOMINO 
JUAN DIEGO

2020 - 
060000/920/226
0400 - GASTOS 
JURIDICOS, 
ETC. DE 
ADMON.GRAL.

212,00

50/2020 06/11/2020

PRESTACIÓ 
SERVEI 
JURÍDIC- 
PREPARACIÓ 
DE JUDICI I 
ACTE EN SEU 
JUDICAL 
ORDINARI 722-
2019 SOCIAL 5

ES-014305508-
Z

FRUTOS 
PALOMINO 
JUAN DIEGO

2020 - 
060000/920/226
0400 - GASTOS 
JURIDICOS, 
ETC. DE 
ADMON.GRAL.

212,00

51/2020 06/11/2020 PRESTACIÓ 
SERVEI 
JURÍDIC- 
PREPARACIÓ 
DE JUDICI I 
ACTE EN SEU 
JUDICAL 
ORDINARI 723-

ES-014305508-
Z

FRUTOS 
PALOMINO 
JUAN DIEGO

2020 - 
060000/920/226
0400 - GASTOS 
JURIDICOS, 
ETC. DE 
ADMON.GRAL.

212,00



2019 SOCIAL 5

FACTURA 
LOCAL-161

06/11/2020

LLOGUER 
LOCAL C/FIRA 
22 - 6/11 A 
6/12/2020

ES-041386027-
B

SALVA 
BARCELO 
JOAQUINA

2020 - 
050000/3212/20
20000 - 
ALQUILER 
EDIFICIOS 
CENTROS 
ESCOLARES

252,89

UFIS2011000001 03/11/2020

SERVEI 
TELEFÒNIC 
(18/09/2020 al 
17/10/2020) 
NOVIEMBRE 
2020

OT-U8699257-5

UNION 
TEMPORAL DE 
EMPRESAS 
UTE CCCXVIII

2020 - 
080000/920/222
0000 - 
SERVICIO 
COMUNICACIÓ
N 
ADMON.GRAL.

87,12

I011-I011/51 01/11/2020

SERVEI 
ALARMA C.P. 
URBANIZACION
S - NOVEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

11,05

I011-I011/53 01/11/2020

SERVEI 
ALARMA 
ESCOLETA 
FADA 
MORGANA - 
NOVEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3211/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
GUARDERIA 
INFANTIL 
(SEGURIDAD)

42,31

I011-I011/54 01/11/2020

SERVEI 
ALARMA 
C.E.I.P. SA 
MARINA - 
NOVEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

69,10

I011-I011/49 01/11/2020

SERVEI 
ALARMA 
COLEGIO 
PUBLICO 
BADIES 
NOVEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

65,00

I011-I011/52 01/11/2020

SERVEI 
ALARMA 
COLEGIO 
PUBLICO PUIG 
DE ROS 
URBANIZACION
S NOVEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

61,83

I011-I011/57 01/11/2020

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

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

42,30

I011-I011/61 01/11/2020

SERVEI 
ALARMA  COL. 
REI JAUME III. 
NOVEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

51,46

I011-I011/50 01/11/2020 SERVEI 
ALARMA 
ESCOLETA 
PENYA-SEGAT.
NOVEMBRE 
2020

ES-A0704453-0 TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3211/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
GUARDERIA 
INFANTIL 

60,09



(SEGURIDAD)

I011-I011/59 01/11/2020

SERVEI 
ALARMA 
ESCOLETA 
TRENCADORS. 
NOVEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3211/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
GUARDERIA 
INFANTIL 
(SEGURIDAD)

46,08

I011-I011/60 01/11/2020

SERVEI 
ALARMA 
COLEGIO 
PUBLICO - C/ 
RUFINO 
CARPENA. 
NOVEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

32,37

I011-I011/55 01/11/2020

SERVEI 
ALARMA 
CLAUSTRE 
SON 
BONAVENTUR
A. NOVEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

47,34

I011-I011/56 01/11/2020

SERVEI 
ALARMA  
C.E.I.P. S' 
ALGAR 
INFANTIL. 
NOVEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

42,30

I011-I011/58 01/11/2020

SERVEI 
ALARMA 
C.E.I.P. SON 
VERI.NOVEMB
RE 2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

46,08

2020-29017 06/11/2020
FORM. COVID 
19 
PRESENCIAL

ES-B5738348-1 PREVIS, S.L.U

2020 - 
090300/231/162
0000 - 
FORMACIÓ 
DEL 
PERSONAL - 
RECURSOS 
HUMANS - 
PREVENCIO - 
COVID-19

600,00

V-FAUT+-
FA2013728

31/10/2020

AIGUA EN 
BARRALS - 
BRIGADA- 
OCTUBRE 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL 
MALLORQUINA 
DE BEGUDES 
S.L.

2020 - 
090000/150/221
0100 - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
MANTENIMIEN
TO

49,72

086165171204 
0059-
P0Z001S0285715

05/11/2020

ABONO GAS 
ENERGIA 
ELÈCTRICA C/ 
GOMEZ ULLA 
27 DEL 18/02 
AL 16/04 DEL 
2020 
ESCOLETA 
FADA 
MORGANA

ES-A8194807-7
ENDESA 
ENERGIA SAU

 557,36

V-FAUT+-
FA2013588

31/10/2020

AIGUA EN 
BARRALS - 
TANATORI - 
OCTUBRE 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL 
MALLORQUINA 
DE BEGUDES 
S.L.

2020 - 
070000/164/221
0100 - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
CEMENTERIO

48,83

V-FAUT+-
FA2013822

31/10/2020

AIGUA EN 
BARRALS - 
S.SOCIALS 
S'ARENAL- 
OCTUBRE 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL 
MALLORQUINA 
DE BEGUDES 
S.L.

2020 - 
070000/231/221
0100 - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
ACCION 
SOCIAL

18,65



V-FAUT+-
FA2013561

31/10/2020

AIGUA EN 
BARRALS - 
CLAUSTRE - 
OCTUBRE 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL 
MALLORQUINA 
DE BEGUDES 
S.L.

2020 - 
050000/334/221
0100 - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
SERVICIOS 
CULTURA

12,43

V-FAUT+-
FA2013792

31/10/2020

AIGUA EN 
BARRALS - 
PISCINES - 
OCTUBRE 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL 
MALLORQUINA 
DE BEGUDES 
S.L.

2020 - 
100002/340/221
0100 - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
INSTALACIONE
S DEPORTIVAS

55,94

V-FAUT+-
FA2013590

31/10/2020

AIGUA EN 
BARRALS - 
ESCOLETES. 
OCTUBRE 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL 
MALLORQUINA 
DE BEGUDES 
S.L.

2020 - 
050000/3211/22
10100 - AGUA Y
SANEAMIENTO 
GUARDERIA 
INFANTIL

223,74

V-FAUT+-
FA2013534

31/10/2020

AIGUA EN 
BARRALS - 
JOVENTUT- 
OCTUBRE 2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL 
MALLORQUINA 
DE BEGUDES 
S.L.

2020 - 
100001/337/221
0100 - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
JUVENTUD

18,65

CBF2020-146406 10/11/2020

CONEIXIÓ 
INTERNET 
ESCOLETA 
PENYA SEGAT.
OCTUBRE 2020

ES-B5733360-1
SOLUCIONES 
CORPORATIVA
S IP, SL

2020 - 
080000/920/227
0603 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
INFORMATICO
S

107,35

2020D-20103163 12/11/2020

SERVEI DE 
NETEJA 
ESCOLES 
EXPTE 1/2016 - 
CEIP SON VERI
COVID

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
050000/3212/22
70000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
CENTROS 
ESCOLARES

9.647,67

2020D-20103164 12/11/2020

SERVEI DE 
NETEJA 
ESCOLES 
EXPTE 1/2016 - 
CEIP PUIG DE 
ROS. 
DESINFECCIÓ 
COVID

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
050000/3212/22
70000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
CENTROS 
ESCOLARES

13.246,40

2020D-20103165 12/11/2020

SERVEI DE 
NETEJA. 
ESCOLES .EXP
TE 1/2016 - 
CEIP BAHIA 
GRANDE. 
DESINFECCIÓ 
COVID

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
050000/3212/22
70000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
CENTROS 
ESCOLARES

16.079,45

2020D-20103166 12/11/2020

SERVEI DE 
NETEJA. 
ESCOLES. 
EXPTE 1/2016 - 
CEIP S´ALGAR. 
DESINFECCIÍO 
COVID

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
050000/3212/22
70000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
CENTROS 
ESCOLARES

8.843,70

2020D-20103167 12/11/2020

SERVEIS DE 
NETEJA. 
ESCOLETES.E
XPTE 1/2016- 
ESCOLETA 
TRENCADORS. 
DESINFECCIÓ 
COVID

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
050000/3211/22
70000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
GUARDERIA 
INFANTIL

4.019,86

2020D-20103168 12/11/2020

SERVEI DE 
NETEJA. 
ESCOLETES. 
EXPTE 1/2016 - 
ESCOLETA 
PENYASEGAT. 
DESINFECCIÓ 
COVID

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
050000/3211/22
70000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
GUARDERIA 
INFANTIL

4.096,43



2020D-20103169 12/11/2020

SERVEI DE 
NETEJA. 
ESCOLETES. 
EXPTE 1/2016 - 
ESCOLETA 
FADA 
MORGANA. 
DESINFECCIÓ 
COVID

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
050000/3211/22
70000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
GUARDERIA 
INFANTIL

3.215,89

2020D-20103170 12/11/2020

SERVEI DE 
NETEJA 
ESCOLES. 
EXPTE 1/2016- 
CEIP JAIME III. 
DESINFECCIÓ 
COVID

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
050000/3212/22
70000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
CENTROS 
ESCOLARES

12.940,13

2020D-20103171 12/11/2020

SERVEI DE 
NETEJA 
ESCOLES. 
EXPTE 1/2016- 
CEIP SA 
MARINA. 
DESINFECCIÓ 
COVID

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
050000/3212/22
70000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
CENTROS 
ESCOLARES

14.471,50

2020D-20103172 12/11/2020

SERVEI DE 
NETEJA. 
ESPORTS. 
EXPTE 1/2016 - 
CM DEPORTES
ARENAL. 
DESINFECCIÓ 
COVID

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
100002/340/227
0000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

6.738,05

2010939 06/11/2020
VESTUARI. 
BRIGADA MEDI 
AMBIENT

ES-B0776584-5 PLAÇA 18 S.L.

2020 - 
090000/150/221
0400 - 
VESTUARIO 
MANTENIMIEN
TO

38,45

2011180 11/11/2020
VESTUARI. 
BRIGADA

ES-B0776584-5 PLAÇA 18 S.L.

2020 - 
090000/150/221
0400 - 
VESTUARIO 
MANTENIMIEN
TO

26,31

2020D-20103175 12/11/2020

SERVEIS DE 
NETEJA.EXPTE
1/2016 - OAC 
BRIGADA 
GRANDE. 
DESINFECCIÓ 
COVID

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
090000/150/227
0000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
MANTENIMIEN
TO

803,97

2020D-20103176 12/11/2020

SERVEI DE 
NETEJA. 
EXPTE 1/2016 - 
OFICINAS 
MUNICIPALES. 
DESINFECCIÓ 
COVID

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
090000/920/227
0000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
OFICINAS

76,57

2011205 11/11/2020
VESTUARI. 
BRIGADA

ES-B0776584-5 PLAÇA 18 S.L.

2020 - 
090000/150/221
0400 - 
VESTUARIO 
MANTENIMIEN
TO

949,46

EMIT-2004247 31/10/2020

LLOGUER 
CATIFES 
ESCOLES - 
SETEMBRE 
2020

ES-B0785450-8
CITY 
CLEAN,S.L.

2020 - 
050000/3212/22
69900 - 
GASTOS 
DIVERSOS 
CENTROS 
ESCOLARES

69,99

EMIT-2004248 31/10/2020 LLOGUER 
CATIFES 
ESCOLETES - 
OCTUBRE 2020

ES-B0785450-8 CITY 
CLEAN,S.L.

2020 - 
050000/3211/22
69900 - 
GASTOS 
DIVERSOS 

64,31



GUARDERIA 
INFANTIL

EMIT-2004249 31/10/2020

LLOGUER 
CATIFES 
PISCINES - 
OCTUBRE 2020

ES-B0785450-8
CITY 
CLEAN,S.L.

2020 - 
100002/340/226
9900 - GASTOS 
DIVERSOS 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

26,24

EMIT-2004250 31/10/2020

LLOGUER 
CATIFES SALA 
MULTIFUNCION
S - OCTUBRE 
2020

ES-B0785450-8
CITY 
CLEAN,S.L.

2020 - 
060000/920/226
9900 - GASTOS 
DIVERSOS 
ADMON.GRAL.

8,75

EMIT-2004251 31/10/2020

LLOGUER 
CATIFES 
POLIESPORTIU
- OCTUBRE 
2020

ES-B0785450-8
CITY 
CLEAN,S.L.

2020 - 
100002/340/226
9900 - GASTOS 
DIVERSOS 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

17,50

A-2020/A/93105 31/10/2020
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ
. CEMENTIRI

ES-B0793371-6
MAGATZEM 
SES FORQUES 
SL

2020 - 
070000/164/221
9900 - OTROS 
SUMINISTROS 
SERVICIOS 
FUNERARIOS

216,60

A-2020/A/93107 31/10/2020
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ
. CANERA

ES-B0793371-6
MAGATZEM 
SES FORQUES 
SL

2020 - 
040000/311/221
9900 - OTROS 
SUMINISTROS 
ACCIONES 
PUBLICAS 
SALUD

50,29

A-2020/A/93108 31/10/2020
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ
. ESPORTS

ES-B0793371-6
MAGATZEM 
SES FORQUES 
SL

2020 - 
100002/340/221
9900 - OTROS 
SUMINISTROS 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

17,87

A-2020/A/93109 31/10/2020

MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ
. ESCOLETES. 
OCTUBRE 2020

ES-B0793371-6
MAGATZEM 
SES FORQUES 
SL

2020 - 
050000/3211/22
19900 - OTROS 
SUMINISTROS 
GUARDERIA 
INFANTIL

17,87

75202019900020
008652

17/11/2020

ASSEGURANÇ
A 
FUNCIONARIS 
MUNPAL. 
NOVEMBRE 
2020

ES-A2814193-5

MAPFRE 
ESPAÑA 
COMPAÑIA  DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS 
S A

2020 - 
090300/231/160
0800 - 
ASSISTÈNCIA 
MEDICO-
FARMACÈUTIC
A - RECURSOS 
HUMANS - 
ASISTENCIA 
SOCIAL 
PRIMARIA

6.745,00

354-2020 03/11/2020
MENUS 
ESCOLETES -  
OCTUBRE 2020

ES-B5787969-4

RONA 
COMIDAS 
PREPARADAS 
SL

2020 - 
050000/3211/22
70600 - 
TRABAJOS 
OTRAS 
EMPRESAS 
GUARDERIA 
INFANTIL 
(COMEDOR)

4.024,35

347-2020 17/11/2020

MENUS 
ESCOLETES - 
SETEMBRE 
2020

ES-B5787969-4

RONA 
COMIDAS 
PREPARADAS 
SL

2020 - 
050000/3211/22
70600 - 
TRABAJOS 
OTRAS 
EMPRESAS 
GUARDERIA 
INFANTIL 
(COMEDOR)

2.202,75

342-2021 17/11/2020 MENUS 
ESCOLETA 
TRENCADORS 

ES-B5787969-4 RONA 
COMIDAS 
PREPARADAS 

2020 - 
050000/3211/22
70600 - 

232,65



- AGOST 2020 SL

TRABAJOS 
OTRAS 
EMPRESAS 
GUARDERIA 
INFANTIL 
(COMEDOR)

CI0917026651 15/11/2020

SERVEI 
TELEFÒNIC 
(15-10-2020 - 
14-11-2020)

ES-A8090739-7
VODAFONE 
ESPAÑA SAU

2020 - 
080000/920/222
0000 - 
SERVICIO 
COMUNICACIÓ
N 
ADMON.GRAL.

4.249,35

CI0917009068 15/11/2020

SERVEI 
TELEFÒNIC 
(15-10-2020 - 
14-11-2020)

ES-A8090739-7
VODAFONE 
ESPAÑA SAU

2020 - 
080000/920/222
0000 - 
SERVICIO 
COMUNICACIÓ
N 
ADMON.GRAL.

157,42

2020D-20103267 18/11/2020

SERVEI DE 
NETEJA - 
PISCINAS 
LLUCMAJOR - 
HORES SERVEI
DE NETEJA 
ORDINARIA

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
100002/340/227
0000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

5.627,81

2020D-20103268 18/11/2020

SERVEI DE 
NETEJA - 
PISCINAS 
ARENAL - 
HORES SERVEI
DE NETEJA 
ORDINARIA

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
100002/340/227
0000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

5.627,81

F20-240 31/08/2020

GESTIÓ 
COMUNICACIÓ 
-  AGOSTO 
2020

ES-B5763733-2
VIRTUAL THINK
COMUNICACIO
N SL

2020 - 
060000/920/227
0101 - 
TRABAJOS 
OTRAS 
EMPRESAS 
ADMON.GRAL. 
- 
COMUNICACIÓ
N E IMAG.

2.178,00

F20-294 30/09/2020

GESTIÓ 
COMUNICACIÓ 
SEPTIEMBRE 
2020

ES-B5763733-2
VIRTUAL THINK
COMUNICACIO
N SL

2020 - 
060000/920/227
0101 - 
TRABAJOS 
OTRAS 
EMPRESAS 
ADMON.GRAL. 
- 
COMUNICACIÓ
N E IMAG.

2.178,00

2020D-20103275 19/11/2020

SERVEI DE 
NETEJA - CM 
ESPORTS 
LLUCMAJOR - 
HORES 
NETEJA 
ORDINARIA I 
HORES 
D'ESPECIALIST
A - OCTUBRE 
2020

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
100002/340/227
0000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

7.350,60

A-2020/A/93402 15/11/2020

MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ
. 
MANTENIMENT

ES-B0793371-6
MAGATZEM 
SES FORQUES 
SL

2020 - 
090000/150/221
9900 - OTROS 
SUMINISTROS 
MANTENIMIEN
TO

222,48

A-2020/A/93403 15/11/2020 MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ
. CANERA

ES-B0793371-6 MAGATZEM 
SES FORQUES 
SL

2020 - 
040000/311/221
9900 - OTROS 
SUMINISTROS 
ACCIONES 
PUBLICAS 

449,77



SALUD

0020145053 20/11/2020

LLOGUER 
MODUL - 
VESTUARI C.M.
ESPORTS 
S'ARENAL. 
NOVEMBRE 
2020

ES-B2887119-2

ALGECO 
CONSTRUCCIO
NES 
MODULARES 
S.L.U.

2020 - 
100002/340/202
0000 - 
ALQUILER 
EDIFICIOS Y 
OTRAS 
CONSTRUCCIO
NES 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

773,67

90CMUT000035 23/11/2020

SERVEI 
TELEFÒNIC ( 1 
Nov. 20 A 30 
Nov. 20 )

OT-U8699257-5

UNION 
TEMPORAL DE 
EMPRESAS 
UTE CCCXVIII

2020 - 
080000/920/222
0000 - 
SERVICIO 
COMUNICACIÓ
N 
ADMON.GRAL.

1.624,13

2021 0 004483 24/11/2020

REPARACIÓ  
BOMAG BP 
12/50 A 
101230481226

ES-A6038944-2
COMPAÑIA 
MAQUINARIA 
93, SA

2020 - 
090000/150/213
0000 - 
CONSERVACIO
N MAQUINARIA
Y UTILES 
MANTENIMIEN
TO

2.335,30

EMIT-0402320A 18/09/2020

SUMBINISTRE I
SUBSTITUCIÓ 
BATERIES DE 
RESCAT.  CL 
REI JAUME I, 7 
BIBLIOTECA

ES-B0870827-3
CRUXENT 
EDELMA ASPE,
SLU

2020 - 
050000/334/213
0000 - 
CONSERVACIO
N MAQUINARIA
CULTURA

217,33

A-2020/A/93106 31/10/2020
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ
. CEMENTIRI

ES-B0793371-6
MAGATZEM 
SES FORQUES 
SL

2020 - 
070000/164/221
9900 - OTROS 
SUMINISTROS 
SERVICIOS 
FUNERARIOS

199,92

EMIT-2004482 30/11/2020

LLOGUER 
CATIFES 
ESCOLES - 
NOVEMBRE 
2020

ES-B0785450-8
CITY 
CLEAN,S.L.

2020 - 
050000/3212/22
69900 - 
GASTOS 
DIVERSOS 
CENTROS 
ESCOLARES

69,99

EMIT-2004483 30/11/2020

LLOGUER 
CATIFES 
ESCOLETES - 
NOVEMBRE 
2020

ES-B0785450-8
CITY 
CLEAN,S.L.

2020 - 
050000/3211/22
69900 - 
GASTOS 
DIVERSOS 
GUARDERIA 
INFANTIL

64,31

EMIT-2004484 30/11/2020

LLOGUER 
CATIFES 
PISCINES - 
NOVEMBRE 
2020

ES-B0785450-8
CITY 
CLEAN,S.L.

2020 - 
100002/340/226
9900 - GASTOS 
DIVERSOS 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

26,24

EMIT-2004485 30/11/2020

LLOGUER 
CATIFES SALA 
MULTIFUNCION
S- NOVEMBRE 
2020

ES-B0785450-8
CITY 
CLEAN,S.L.

2020 - 
060000/920/226
9900 - GASTOS 
DIVERSOS 
ADMON.GRAL.

8,75

EMIT-2004486 30/11/2020

LLOGUER 
CATIFES 
POLIESPORTIU
S - NOVEMBRE 
2020

ES-B0785450-8
CITY 
CLEAN,S.L.

2020 - 
100002/340/226
9900 - GASTOS 
DIVERSOS 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

17,50

0G05865M 30/11/2020 MANTENIMENT
ASCENSOR C/
M.A. SALVA 50 -
OCTUBNOVEM
BRE 2020

ES-A2801115-3 ZARDOYA OTIS
SA

2020 - 
040000/920/213
0000 - 
CONSERV.MAQ
UINARIA E 
INSTALACIONE
S 

439,73



ADMON.GRAL.

FA20-817 31/08/2020

CÒPIES 
REALITZADES 
A 
IMPRESORES 
LEXMARK FINS
AGOST 2020

ES-B5709493-0

SERVICI 
BALEAR DE 
LES 
TECNOLOGIES 
DE LA 
INFORMACIO

2020 - 
040000/920/213
0000 - 
CONSERV.MAQ
UINARIA E 
INSTALACIONE
S 
ADMON.GRAL.

1.107,76

2011894 26/11/2020
VESTUARI. 
TALLER

ES-B0776584-5 PLAÇA 18 S.L.

2020 - 
090000/150/221
0400 - 
VESTUARIO 
MANTENIMIEN
TO

15,92

2011944 27/11/2020
VESTUARI. 
BRIGADA

ES-B0776584-5 PLAÇA 18 S.L.

2020 - 
090000/150/221
0400 - 
VESTUARIO 
MANTENIMIEN
TO

3.921,71

2011950 27/11/2020
VESTUARI 
RURALS

ES-B0776584-5 PLAÇA 18 S.L.

2020 - 
090000/150/221
0400 - 
VESTUARIO 
MANTENIMIEN
TO

53,14

1000463V200000
8

30/11/2020

SERVEI DE 
NETEJA DE 
VIALS  DE 
S'ARENAL, 
SON VERÍ, SON
VERÍ NOU, 
CALA BLAVA, 
BELLAVISTA Y 
LLUCMAJOR. 
NOVIEMBRE 
2020

OT-U5790286-8
UTE URBASER 
SA ROIG 
OBRES SERVEI

2020 - 
090000/163/227
0001 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
NUCLEOS 
URBANOS - 
ROIG-
URBASER

53.340,97

LA20-00032 30/11/2020

CONSERVACIO
ENLLUMENT 
PUBLIC - 
NOVEMBRE 
2020

ES-A0707796-9

URBIA 
INTERMEDIACI
ON INGENIERIA
Y SERVICIOS 
SA

2020 - 
040000/165/227
0601 - 
CONTRATO 
MANTENIMIEN
TO 
ALUMBRADO 
PUBLICO

24.252,76

LA20-00033 30/11/2020

MILLORA DEL 
ENLLUMENAT 
A PARTIR DE 
LA 
REUTILITZACIÓ
DE 
LLUMINÀRIES,
SEGONS 
PRESSUPOST 
1824/2020

ES-A0707796-9

URBIA 
INTERMEDIACI
ON INGENIERIA
Y SERVICIOS 
SA

2020 - 
040000/165/227
0601 - 
CONTRATO 
MANTENIMIEN
TO 
ALUMBRADO 
PUBLICO

3.288,84

LA20-00034 30/11/2020

Mazacotas en 
Son Verí Nou, 
según 
presupuesto 
1809/2020

ES-A0707796-9

URBIA 
INTERMEDIACI
ON INGENIERIA
Y SERVICIOS 
SA

2020 - 
040000/165/227
0601 - 
CONTRATO 
MANTENIMIEN
TO 
ALUMBRADO 
PUBLICO

451,39

LA20-00035 30/11/2020

CABLETJAT I 
INSTAL·LACIÓ, 
SEGONS 
PRESSUPOST 
1108/2020

ES-A0707796-9

URBIA 
INTERMEDIACI
ON INGENIERIA
Y SERVICIOS 
SA

2020 - 
040000/165/227
0601 - 
CONTRATO 
MANTENIMIEN
TO 
ALUMBRADO 
PUBLICO

9.517,19

LA20-00036 30/11/2020 UNIFICACIÓ 
QUADROS 
S'ARENAL, 
SEGONS 
PRESSUPOST 
1556/2020

ES-A0707796-9 URBIA 
INTERMEDIACI
ON INGENIERIA
Y SERVICIOS 
SA

2020 - 
040000/165/227
0601 - 
CONTRATO 
MANTENIMIEN
TO 

17.993,26



ALUMBRADO 
PUBLICO

LA20-00037 30/11/2020

MONTATJE 
ENLLUMENAT 
DE NADAL 2020
-  PART 1, 
SEGONS 
PRESSUPOST 
1708/2020

ES-A0707796-9

URBIA 
INTERMEDIACI
ON INGENIERIA
Y SERVICIOS 
SA

2020 - 
040000/165/227
0601 - 
CONTRATO 
MANTENIMIEN
TO 
ALUMBRADO 
PUBLICO

40.094,11

1002251V200002
4

30/11/2020

SERVEI DE 
NETEJA A 
PARCS.PERSO
NAL, 
FURGONETES 
PELS 
DESPLAÇAMEN
TS, MATERIAL 
PER LA 
NETEJA, 
COMBUSTIBLE,
ECT. PARCS 
NOVEMBRE 
2020

ES-A7952405-4 URBASER, S.A.

2020 - 
090000/1621/22
70002 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
RECOGIDA 
SELECTIVA 
CONTENEDOR
ES

4.340,05

1002251V200002
1

30/11/2020

SERVEI DE 
RECOLZAMENT
DEL SERVEI DE
NETEJA VIÀRIA
- NOVEMBRE 
2020.

ES-A7952405-4 URBASER, S.A.

2020 - 
090000/1621/22
70001 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
RECOGIDA 
R.S.U.

18.650,71

1002251V200002
2

30/11/2020

SERVEI DE 
RECOLLIDA 
SELECTIVA. 
NOVEMBRE 
2020

ES-A7952405-4 URBASER, S.A.

2020 - 
090000/1621/22
70002 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
RECOGIDA 
SELECTIVA 
CONTENEDOR
ES

9.639,33

F20-360 30/11/2020

GESTIÓ 
COMUNICACIÓ 
NOVEMBRE 
2020

ES-B5763733-2
VIRTUAL THINK
COMUNICACIO
N SL

2020 - 
060000/920/227
0101 - 
TRABAJOS 
OTRAS 
EMPRESAS 
ADMON.GRAL. 
- 
COMUNICACIÓ
N E IMAG.

2.178,00

IR-2020-
000119945

21/11/2020

SERVEI 
TELEFÒNIC 
(21-10-2020 - 
20-11-2020)

ES-A8090739-7
VODAFONE 
ESPAÑA SAU

2020 - 
080000/920/222
0000 - 
SERVICIO 
COMUNICACIÓ
N 
ADMON.GRAL.

3.579,58

20-21 30/11/2020

75ª 
CERTIFICACIÓ 
MANTENIMENT
PREVENTIU, 
NORMATIU I 
CORRECTIU 
D'ESCOLES I 
ESCOLETES. 
MES DE 
NOVIEMBRE 
2020

OT-U5788134-4
UTE ESCOLES 
LLUCMAJOR

2020 - 
050000/3212/22
70001 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
MANTENIMIEN
TO CENTROS 
ESCOLARES

14.265,78

262-2020 01/12/2020

Instalación, 
gestión y 
mantenimiento 
Zonas Wi-Fi

ES-B5708752-0

WIONGO 
LEADING 
SMART 
DESTINATIONS
SLU

2020 - 
080000/920/227
0603 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
INFORMATICO
S

2.515,59

358-2020 01/12/2020 MENUS 
ESCOLETES -
NOVEMBRE 
2020

ES-B5787969-4 RONA 
COMIDAS 
PREPARADAS 
SL

2020 - 
050000/3211/22
70600 - 
TRABAJOS 

4.583,70



OTRAS 
EMPRESAS 
GUARDERIA 
INFANTIL 
(COMEDOR)

086165171204 
0082-
P0Z001Y0285509

05/11/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
GAS C/GOMEZ 
ULLA 27 DEL 
18/02 AL 16/04 
DEL 2020

ES-A8194807-7
ENDESA 
ENERGIA SAU

2020 - 
040000/165/221
0000 - 
ENERGIA 
ELECTRICA 
ALUMBRADO 
PUBLICO

209,19

086165171204 
0063-
P0Z001S0285723

05/11/2020

ABONO 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 
GAS C/GOMEZ 
ULLA 27 DEL 
16/04 AL 17/06 
DEL 2020

ES-A8194807-7
ENDESA 
ENERGIA SAU

 555,44

086165171204 
0078-
P0Z001S0285734

05/11/2020

ABONO 
ENERGIA 
ELÈCTRICA 
GAS C/GOMEZ 
ULLA 27 DEL 
17/06 AL 14/08 
DEL 2020

ES-A8194807-7
ENDESA 
ENERGIA SAU

 732,45

086165171204 
0103-
P0Z001Y0285517

05/11/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
GAS C/GOMEZ 
ULLA 27 DEL 
16/04 AL 27/06 
DEL 2020

ES-A8194807-7
ENDESA 
ENERGIA SAU

2020 - 
040000/165/221
0000 - 
ENERGIA 
ELECTRICA 
ALUMBRADO 
PUBLICO

222,86

050002338674 
0711-
SNR001N018201
5

03/11/2020

ENERGIA 
ELECTRICA - 
MEROLA E.T. 
CALA PI  
30/09/2020 a 
31/10/2020

ES-B8284682-5

ENDESA 
ENERGIA XXI 
COMERCIALIZA
DORA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

2020 - 
040000/165/221
0000 - 
ENERGIA 
ELECTRICA 
ALUMBRADO 
PUBLICO

15,58

050002369654 
0941-
SNR001N019938
5

25/11/2020

ENERGIA 
ELECTRICA 
C/TERRAL 29 - 
25/10/2020 a 
23/11/2020  - 
920

ES-B8284682-5

ENDESA 
ENERGIA XXI 
COMERCIALIZA
DORA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

2020 - 
040000/920/221
0000 - 
ENERGIA 
ELECTRICA 
ADMON.GRAL.

46,00

050006204811 
0707-
SNR001N018201
6

03/11/2020

ENERGIA 
ELECTRICA C/ 
CAMPOS JTO 
100 - 30/09/2020
a 31/10/2020

ES-B8284682-5

ENDESA 
ENERGIA XXI 
COMERCIALIZA
DORA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

2020 - 
040000/165/221
0000 - 
ENERGIA 
ELECTRICA 
ALUMBRADO 
PUBLICO

290,12

084006276081 
0795-
SNR001N018973
4

13/11/2020

ENERGIA 
ELECTRICA 
C/TONI 
TORRANDELL -
ESQ 
CEMENTIRI

ES-B8284682-5

ENDESA 
ENERGIA XXI 
COMERCIALIZA
DORA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

2020 - 
070000/164/221
0000 - 
ENERGIA 
ELECTRICA 
CEMENTERIO

390,08

086165171204 
0137-
P0Z002N0055627

05/11/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
GAS C/GOMEZ 
ULLA 27 DEL 
14/08 AL 22/10 
DEL 2020

ES-A8194807-7
ENDESA 
ENERGIA SAU

2020 - 
040000/165/221
0000 - 
ENERGIA 
ELECTRICA 
ALUMBRADO 
PUBLICO

240,06

086165050166 
0203-
PNR001N035453
7

30/10/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
GAS C/MATEU 
MONTSERRAT 
PISCINES DEL 
29/09 AL 27/10 
DEL 2020

ES-A8194807-7
ENDESA 
ENERGIA SAU

2020 - 
100002/340/221
0000 - 
ENERGIA 
ELECTRICA 
INSTALACIONE
S DEPORTIVAS

3.195,46

050002026404 
0652-
SNR001N019772

23/11/2020 ENERGIA 
ELECTRICA 
C/TERRRAL 27 

ES-B8284682-5 ENDESA 
ENERGIA XXI 
COMERCIALIZA

2020 - 
040000/920/221
0000 - 

15,73



5
- 20/10/2020 a 
19/11/2020   920

DORA DE 
REFERENCIA, 
S.L., S.U

ENERGIA 
ELECTRICA 
ADMON.GRAL.

I012-I012/50 01/12/2020

SERVEI 
D'ALARMES -  
ESCOLETA 
PENYA-SEGAT 
- DESEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3211/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
GUARDERIA 
INFANTIL 
(SEGURIDAD)

60,09

I012-I012/49 01/12/2020

SERVEI 
ALARMES COL.
PUBLIC BADIES
- DESEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

65,00

I012-I012/52 01/12/2020

SERVEI 
D'ALARMES 
COL. PUIG DE 
ROS - 
DESEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

61,83

I012-I012/54 01/12/2020

SERVEI 
D'ALARMA -  
C.E.I.P. SA 
MARINA  
DESEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

69,10

I012-I012/51 01/12/2020

SERVEI 
D'ALARMA - 
C.P. 
URBANIZACION
S - DESEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

11,05

I012-I012/53 01/12/2020

SERVEI 
D'ALARMES -  
ESCOLETA 
FADA 
MORGANA - 
DESEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3211/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
GUARDERIA 
INFANTIL 
(SEGURIDAD)

42,31

I012-I012/55 01/12/2020

SERVEI 
D'ALARMA - 
CLAUSTRE 
SON 
BONAVENTUR
A - DESEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/334/227
0100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CULTURA 
(SEGURIDAD)

47,34

I012-I012/56 01/12/2020

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

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

42,30

I012-I012/57 01/12/2020

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

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

42,30

I012-I012/58 01/12/2020 SERVEI 
D'ALARMA - 
C.E.I.P. SON 
VERI - 

ES-A0704453-0 TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 

46,08



DESEMBRE 
2020

TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

I012-I012/59 01/12/2020

SERVEI 
D'ALARMA - 
ESCOLETA 
TRENCADORS 
- DESEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3211/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
GUARDERIA 
INFANTIL 
(SEGURIDAD)

46,08

I012-I012/60 01/12/2020

SERVEI 
D'ALARMA - 
COL. JAUME III 
- DESEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

32,37

I012-I012/61 01/12/2020

SERVEI 
D'ALARMA 
COL. REI 
JAUME III (2ª) - 
DESEMBRE 
2020

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3212/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
CENTROS 
ESCOLARES 
(SEGURIDAD)

51,46

2020D-20103535 02/12/2020

SERVEI DE 
NETEJA - 
C.M.ESPORTS 
S'ARENAL - 
NOVEMBRE 
2020

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
100002/340/227
0000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

7.350,60

2020D-20103536 02/12/2020

SERVEI DE 
NETEJA C.M. 
ESPORTS 
LLUCMAJOR - 
NOVEMBRE 
2020

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
100002/340/227
0000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

7.350,60

2020D-20103540 02/12/2020

SERVEI 
NETEJA 
PISCINES 
LLUCMAJOR - 
NOVEMBRE 
2020

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
100002/340/227
0000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

6.431,78

2020D-20103541 02/12/2020

SERVEI 
NETEJA 
PISCINA 
S'ARENAL - 
NOVEMBRE 
2020

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
100002/340/227
0000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

6.431,78

2020D-20103544 02/12/2020

SERVEI 
NETEJA - CA 
SES 
GOTLEVES - 
NOVEMBRE 
2020

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
100001/337/227
9900 - 
TRABAJOS 
OTRAS 
EMPRESAS 
JUVENTUD

38,28

5-200415 01/12/2020
Quota mensual 
APP Ajuntament
Llucmajor

ES-B5771404-0
UNIVERS 
DINAMIC SL

2020 - 
080000/920/227
0603 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
INFORMATICO
S

59,29

20FNX0130710 30/11/2020 Servicio de 
Teleasistencia. 
Periodo: 
11/2020

ES-A8010684-2 SAR QUAVITAE 2020 - 
070000/231/227
0600 - 
SERVICIO 

1.639,10



TELEASISTENC
IA 
DOMICILIARIA

003-2020-9 01/12/2020
ACTUACIONS 
XEREMIERS

ES-G1657205-9

ASSOC CULT  
XEREMIERS DE
LLUCMAJOR-
XEREMIERS DE
SA MARINA

2020 - 
050000/334/227
9901 - 
TRABAJOS 
OTRAS 
EMPRESAS 
CULTURA - 
ACTUACIONES

2.160,00

002-10 02/12/2020
Factura 
contracte 2020 - 
XEREMIERS

ES-G1657205-9

ASSOC CULT  
XEREMIERS DE
LLUCMAJOR-
XEREMIERS DE
SA MARINA

2020 - 
050000/334/227
9901 - 
TRABAJOS 
OTRAS 
EMPRESAS 
CULTURA - 
ACTUACIONES

270,83

086165171204 
0122-
P0Z001Y0285528

05/11/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
GAS C/GOMEZ 
ULLA 27 DEL 
17/06 AL 14/08 
DEL 2020

ES-A8194807-7
ENDESA 
ENERGIA SAU

2020 - 
040000/165/221
0000 - 
ENERGIA 
ELECTRICA 
ALUMBRADO 
PUBLICO

201,39

102-102 01/12/2020 CONTRACTE ES-G0745822-7
ASSOCIACIO 
AMICS DE LA 
MUSICA

2020 - 
050000/334/227
9901 - 
TRABAJOS 
OTRAS 
EMPRESAS 
CULTURA - 
ACTUACIONES

833,33

103-103 01/12/2020 ACTUACIONS ES-G0745822-7
ASSOCIACIO 
AMICS DE LA 
MUSICA

2020 - 
050000/334/227
9901 - 
TRABAJOS 
OTRAS 
EMPRESAS 
CULTURA - 
ACTUACIONES

9.166,67

2020-30167 01/12/2020

SERVEI DE 
PREVENCIO - 
DESEMBRE 
2020

ES-B5738348-1 PREVIS, S.L.U

2020 - 
090000/231/227
0600 - 
ESTUDIOS Y 
TRABAJOS 
TEC.PREVENCI
ON LABORAL

1.522,82

20-22 30/11/2020

SUSTITUCION 
SISTEMA DE 
ALARMA EN EL 
CEIP 
URBANITZACIO
NS

OT-U5788134-4
UTE ESCOLES 
LLUCMAJOR

2020 - 
050000/3212/22
70001 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
MANTENIMIEN
TO CENTROS 
ESCOLARES

5.770,09

20-23 30/11/2020

REPARACION 
CENTRALITA 
CONTRAINCEN
DIOS 
ESCOLETA 
PENYASEGAT

OT-U5788134-4
UTE ESCOLES 
LLUCMAJOR

2020 - 
050000/3211/22
70001 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
MANTENIMIEN
TO 
GUARDERÍA 
INFANTIL

2.189,82

20-24 30/11/2020

REPARACION 
CENTRALITA 
CONTRAINCEN
DIOS CEIP SA 
MARINA

OT-U5788134-4
UTE ESCOLES 
LLUCMAJOR

2020 - 
050000/3212/22
70001 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
MANTENIMIEN
TO CENTROS 
ESCOLARES

1.002,90

20-25 30/11/2020 SUSTITUCION 
CRISTALES EN 
ESCOLETA 
PENYASEGAT

OT-U5788134-4 UTE ESCOLES 
LLUCMAJOR

2020 - 
050000/3211/22
70001 - 
CONTRATO 

1.691,06



SERVICIO 
MANTENIMIEN
TO 
GUARDERÍA 
INFANTIL

20-26 30/11/2020

SUSTITUCION 
CRISTALES EN 
CEIP 
URBANITZACIO
NS

OT-U5788134-4
UTE ESCOLES 
LLUCMAJOR

2020 - 
050000/3212/22
70001 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
MANTENIMIEN
TO CENTROS 
ESCOLARES

612,45

V-FAUT+-
FA2014732

30/11/2020

AIGUA EN 
BARRALS - 
ESCOLETES - 
NOVEMBRE 
2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL 
MALLORQUINA 
DE BEGUDES 
S.L.

2020 - 
050000/3211/22
10100 - AGUA Y
SANEAMIENTO 
GUARDERIA 
INFANTIL

357,79

V-FAUT+-
FA2014673

30/11/2020

AIGUA EN 
BARRALS - 
JOVENTUT - 
NOVEMBRE 
2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL 
MALLORQUINA 
DE BEGUDES 
S.L.

2020 - 
100001/337/221
0100 - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
JUVENTUD

55,05

V-FAUT+-
FA2014956

30/11/2020

AIGUA EN 
BARRALS - 
S.SOCIALS - 
NOVEMBRE 
2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL 
MALLORQUINA 
DE BEGUDES 
S.L.

2020 - 
070000/231/221
0100 - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
ACCION 
SOCIAL

18,65

V-FAUT+-
FA2014700

30/11/2020

AIGUA EN 
BARRALS - 
CLAUSTRE - 
NOVEMBRE 
2020

ES-B6662284-6

COMERCIAL 
MALLORQUINA 
DE BEGUDES 
S.L.

2020 - 
050000/334/221
0100 - AGUA Y 
SANEAMIENTO 
SERVICIOS 
CULTURA

31,08

2020D-20103670 04/12/2020

SERVEI 
NETEJA - CM 
ESPORTS 
ARENAL  - 
DESEMBRE 
2020

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
100002/340/227
0000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

6.125,50

2020D-20103671 04/12/2020

SERVEI 
NETEJA - CM 
DEPORTES 
LLUCMAJOR - 
DESEMBRE 
2020

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
100002/340/227
0000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

6.125,50

2020D-20103675 04/12/2020

SERVEI 
NETEJA 
PISCINES 
LLUCMAJOR - 
DESEMBRE 
2020

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
100002/340/227
0000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

5.359,82

2020D-20103676 04/12/2020

SERVEI 
NETEJA 
PISCINA 
ARENAL - 
DESEMBRE 
2020

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
100002/340/227
0000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS

5.359,82

2020D-20103678 04/12/2020

SERVEI 
NETEJA - 
TALLERS - 
DESEMBRE 
2020

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
090000/150/227
0000 - 
CONTRATO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 
MANTENIMIEN
TO

287,13



2020D-20103679 04/12/2020

SERVEI 
NETEJA CA 
SES 
GOTLEVES - 
DESEMBRE 
2020

ES-B4703757-7

SERVICIOS 
AUXILIARES DE
MANTENIMIEN
TO Y LIMPIEZA 
S L

2020 - 
100001/337/227
9900 - 
TRABAJOS 
OTRAS 
EMPRESAS 
JUVENTUD

612,55

A-01-2020 04/12/2020

Contracte - 
Actuacions 
banda de 
musica

ES-G0730186-4

SOCIEDAD 
CULTURAL I 
RECRATIVA SA
MUSICA

2020 - 
050000/334/227
9901 - 
TRABAJOS 
OTRAS 
EMPRESAS 
CULTURA - 
ACTUACIONES

833,33

A-02-2020 04/12/2020
Actuacions 2020
- Banda de 
música

ES-G0730186-4

SOCIEDAD 
CULTURAL I 
RECRATIVA SA
MUSICA

2020 - 
050000/334/227
9901 - 
TRABAJOS 
OTRAS 
EMPRESAS 
CULTURA - 
ACTUACIONES

11.166,67

I011-I011/12465 30/11/2020
Reparació 
alarma escoleta 
penys segat

ES-A0704453-0
TRANSPORTES
BLINDADOS, 
S.A.

2020 - 
050000/3211/22
70100 - 
TRABAJOS 
TECNICOS 
GUARDERIA 
INFANTIL 
(SEGURIDAD)

14,92

LUZ ENDESA-163 06/12/2020

ENERGIA 
ELÈCTRICA 
C/FIRA 22 
ESQUERRA

ES-041386027-
B

SALVA 
BARCELO 
JOAQUINA

2020 - 
050000/3212/22
10000 - 
ENERGIA 
ELECTRICA 
CENTROS 
ESCOLARES

36,86

004-2020-11 08/12/2020
Ball Gegants 
S'Estanyol 
25/07/2020

ES-G1657205-9

ASSOC CULT  
XEREMIERS DE
LLUCMAJOR-
XEREMIERS DE
SA MARINA

2020 - 
050000/334/226
0900 - 
ACTIVIDADES 
CULTURALES

300,00

NUM. FACTURAS: 185

IMPORTE TOTAL: 619.048,12

Segon: Aprovar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en les quanties assenyalades
en la relació anterior.

Tercer: Declarar que la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
no s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la ’Hisenda municipal.

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURES SENSE CONTRACTE AMB OMISSIÓ DE
LA RESIDÈNCIA

Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que es relacionen,
que  tracten  de  despeses  de  serveis  i  subministres  que  es  presten  sense  el  corresponent
contracte, i altres despeses que corresponen a contractes que s’ha exhaurit el termini d’execució i
continua  produint  prestant-se,  i  atès  que  es  tracta  d’una  relació  de  factures  que  han  estat
conformades  pels  tècnics  i  regidors  corresponents,  la  qual  cosa  s’acredita  així  que  els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus
acordats,  essent  totes  elles necessàries  i  indispensables  per  el  norma desenvolupament  dels
distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.

Vistes  les  indicacions  dels  serveis  d’intervenció  municipal,  relatives  a  la  necessitat  d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits, per la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de



Llucmajor per a l’exercici atès que s’ha omès la fiscalització prèvia i amb la finalitat d’evitar un
enriquiment injust, d’acord amb el principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se
en detriment d’un altre, i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.

Vist l’informe d’Intervenció II- R- 2020-038 d’omissió de la fiscalització de factures per prestació de
serveis i subministres sense contracte,

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 22 de desembre
i una vegada vist el dictamen i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb
12  vots  a  favor  (PP,  CS,  LLIBERTAT  LLUCMAJOR,  ASI,  Sr.  Pastor  i  Sr.  Domínguez)  i  9
abstencions (PSOE, MES, UP i PI) per majoria s’adopta el següent Acord:
Primer: Aprovar el Reconeixement extrajudicial de factures que s’adjunten i Convalidar la omissió
de la fiscalització de la intervenció.

NUM. Fact. FECHA CONCEPT
O

NIF Tercero NOMBRE APLICACI
ÓN PPTO.

IMPORTE

EMIT-84 08/10/2020

MATERIAL 
VARI DE 
PARAMENT DE 
TAULA

ES-B5721653-3
FCOMO 2003, 
S.L.

2020 - 
130000/231/221
9900 - OTROS 
SUMINISTROS

23,98

EMIT-83 08/10/2020

SUBMINISTRA
MENT DE 
PRODUCTES 
DE NETEJA

ES-B5721653-3
FCOMO 2003, 
S.L.

2020 - 
130000/231/221
1000 - 
MATERIAL 
LIMPIEZA

249,14

774.636-404 30/09/2019

SUBMINISTRA
MENT 
D'ALIMENTACI
Ó

ES-A0706823-2

CARNES Y 
ALIMENTOS 
MAS CRESPO, 
S A

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

78,16

774.637-405 30/09/2020

SUBMINISTRA
MENT 
D'ALIMENTACI
Ó

ES-A0706823-2

CARNES Y 
ALIMENTOS 
MAS CRESPO, 
S A

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

21,20

775.965-407 08/10/2020

SUBMINISTRA
MENT 
D'ALIMENTACI
Ó

ES-A0706823-2

CARNES Y 
ALIMENTOS 
MAS CRESPO, 
S A

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

17,71

EMIT-22007041 30/09/2020

SUBMINISTRA
MENT 
D'ALIMENTACI
Ó

ES-B5721633-5
MANUELTORR
ECILLAS 
RAMIREZ, SL

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

576,04

2020-27717 08/10/2020

SERVEI DE 
PREVENCIÓ 
JULIOL-
SETEMBRE 
2020

ES-B5738348-1 PREVIS, S.L.U

2020 - 
130000/231/227
9900 - TRAB. 
REALIZ. OTRAS
EMPRESAS

666,61

0336 20 12/10/2020
REPARACIÓ 
LAVADORA

ES-B5784763-4

S.T.L. 
SERVICIO 
TECNICO 
LAVANDERIA 
MALLORCA 
SLU

2020 - 
130000/231/227
9900 - TRAB. 
REALIZ. OTRAS
EMPRESAS

486,25

0476 19 26/11/2019
REPARACIÓ 
LAVADORA

ES-B5784763-4

S.T.L. 
SERVICIO 
TECNICO 
LAVANDERIA 
MALLORCA 
SLU

2020 - 
130000/231/227
9900 - TRAB. 
REALIZ. OTRAS
EMPRESAS

82,28

004-51062 30/09/2020

ENTREGA I/O 
RETIRADA 
DEP. 
SANITARIS. 
SETEMBRE 
2020

ES-B0704752-5 ADALMO S.L.

2020 - 
130000/231/227
9900 - TRAB. 
REALIZ. OTRAS
EMPRESAS

11,00



FRA-2014372 05/10/2020
PRODUCTES 
DE NETEJA

ES-042992905-
V

ABRINES REUS
LORENZO

2020 - 
130000/231/221
1000 - 
MATERIAL 
LIMPIEZA

17,23

CI0916892012 15/10/2020

SERVEI 
TELEFÒNIC 
(15-09/14-10-
2020)

ES-A8090739-7
VODAFONE 
ESPAÑA SAU

2020 - 
130000/231/222
0000 - 
COMUNICACIO
NES

139,59

776.900-408 14/10/2020
PRODUCTES 
ALIMENTICIS 
DIVERSOS

ES-A0706823-2

CARNES Y 
ALIMENTOS 
MAS CRESPO, 
S A

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

178,74

663.936-409 20/05/2019
PRODUCTES 
ALIMENTICIS 
DIVERSOS

ES-A0706823-2

CARNES Y 
ALIMENTOS 
MAS CRESPO, 
S A

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

25,88

A-2020/A/92872 15/10/2020
MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ

ES-B0793371-6
MAGATZEM 
SES FORQUES 
SL

2020 - 
130000/231/221
9900 - OTROS 
SUMINISTROS

8,03

EMIT-0803415 23/09/2020
PRODUCTES 
ALIMENTICIS

ES-A0702726-1 QUELY S.A.

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

50,19

EMIT-0803534 30/09/2020
PRODUCTES 
ALIMENTICIS

ES-A0702726-1 QUELY S.A.

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

63,31

EMIT-0803629 07/10/2020
PRODUCTES 
ALIMENTICIS

ES-A0702726-1 QUELY S.A.

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

113,16

EMIT-0803822 21/10/2020
PRODUCTES 
ALIMENTICIS

ES-A0702726-1 QUELY S.A.

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

93,63

F1/20/05916 30/10/2020

SUBMINISTRA
MENT 
D'ALIMENTACI
Ó

ES-B5727798-0

COMPAÑIA 
HORECA DE 
MALLORCA, 
S.L.

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

827,01

070850108728-94 02/11/2020
5 CARREGUES 
DE GAS

ES-A0709088-9
MAVERSA 
MARIMON SA

2020 - 
130000/231/221
0200 - GAS

266,74

S-2534 31/10/2020
PRODUCTES 
ALIMENTICIS 
DIVERSOS

ES-B0793679-2

CASEBA 
PROJECTES 
D'EXPLOTACIO
SL

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

497,93

778.025-410 21/10/2020
PRODUCTES 
ALIMENTICIS

ES-A0706823-2

CARNES Y 
ALIMENTOS 
MAS CRESPO, 
S A

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

113,36

779.068-411 28/10/2020
PRODUCTES 
ALIMENTICIS

ES-A0706823-2

CARNES Y 
ALIMENTOS 
MAS CRESPO, 
S A

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

278,89

780.128-412 04/11/2020
PRODUCTES 
ALIMENTICIS

ES-A0706823-2

CARNES Y 
ALIMENTOS 
MAS CRESPO, 
S A

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

215,09



780.130-413 04/11/2020
PRODUCTES 
ALIMENTICIS

ES-A0706823-2

CARNES Y 
ALIMENTOS 
MAS CRESPO, 
S A

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

44,26

2020/11-000023 03/11/2020

3.000L 
SUBMINISTRA
MENT DE 
COMBUSTIBLE-
03/11/2020

ES-B0756564-1 BALEAR OIL SL

2020 - 
130000/231/221
0300 - 
COMBUSTIBLE
S

2.099,96

FRA-2014434 05/11/2020
PRODUCTES 
DE NETEJA

ES-042992905-
V

ABRINES REUS
LORENZO

2020 - 
130000/231/221
1000 - 
MATERIAL 
LIMPIEZA

174,68

OCTUBRE-2020 09/11/2020

SUBMINISTRA
MENT DE 
FRUITA I 
VERDURA. 
OCTUBRE 2020

ES-043017086-
W

JIMENEZ 
MARIN HILARIO

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

1.275,40

004-51914 31/10/2020

ENTREGA I/O 
RETIRADA 
DEP. 
SANITARIS. 
OCTUBRE 2020

ES-B0704752-5 ADALMO S.L.

2020 - 
130000/231/227
9900 - TRAB. 
REALIZ. OTRAS
EMPRESAS

11,00

EMIT-85 10/11/2020
1000 
ESTOVALLES 
DE PAPER

ES-B5721653-3
FCOMO 2003, 
S.L.

2020 - 
130000/231/221
9900 - OTROS 
SUMINISTROS

51,16

004-28681 31/12/2017

ENTREGA I/O 
RETIRADA 
DEP. 
SANITARIS. 
DESEMBRE 
2017

ES-B0704752-5 ADALMO S.L.

2020 - 
130000/231/227
9900 - TRAB. 
REALIZ. OTRAS
EMPRESAS

11,00

004-38705 31/03/2019

ENTREGA I/O 
RETIRADA 
DEP. 
SANITARIS. 
MARÇ 2019

ES-B0704752-5 ADALMO S.L.

2020 - 
130000/231/227
9900 - TRAB. 
REALIZ. OTRAS
EMPRESAS

11,00

EMIT-22007871 31/10/2020

SUBMINISTRA
MENT 
D'ALIMENTS 
COGELATS

ES-B5721633-5
MANUELTORR
ECILLAS 
RAMIREZ, SL

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

238,14

V-FAUT+-
FA2013533

31/10/2020

AIGUA EN 
BARRALS. 
OCTUBRE 
2020.

ES-B6662284-6

COMERCIAL 
MALLORQUINA 
DE BEGUDES 
S.L.

2020 - 
130000/231/221
0100 - AGUA Y 
SANEAMIENTO

295,64

V-ABO+-
AA2003476

30/09/2020

ABONAMENT 
AIGUA EN 
BARRALS. 
OCTUBRE 
2020.

ES-B6662284-6

COMERCIAL 
MALLORQUINA 
DE BEGUDES 
S.L.

2020 - 
130000/231/221
0100 - AGUA Y 
SANEAMIENTO

108,90

CI0917026682 15/11/2020

SERVEI 
TELEFÒNIC 
DEL 15 10 AL 
14/11 DEL 2020

ES-A8090739-7
VODAFONE 
ESPAÑA SAU

2020 - 
130000/231/222
0000 - 
COMUNICACIO
NES

140,12

EMIT-87 19/11/2020

SUBMINISTRA
MENTS VARIS 
DE 
PRODUCTES 
DE NETEJA

ES-B5721653-3
FCOMO 2003, 
S.L.

2020 - 
130000/231/221
1000 - 
MATERIAL 
LIMPIEZA

291,35

781.307-414 12/11/2020
PRODUCTES 
ALIMENTICIS

ES-A0706823-2

CARNES Y 
ALIMENTOS 
MAS CRESPO, 
S A

2020 - 
130000/231/221
0500 - 
PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

147,08

0402540A 19/11/2020 REPARAR 
L'ASCENSOR 
DE LA 
RESIDÈNCIA

ES-B0870827-3 CRUXENT 
EDELMA ASPE,
SLU

2020 - 
130000/231/213
0000 - 
CONSERV.MAQ

206,97



UINARIA E 
INST.

EMIT-0402540A 19/11/2020
REPARACIÓ DE
LA PORTA DE 
L'ASCENSOR

ES-B0870827-3
CRUXENT 
EDELMA ASPE,
SLU

2020 - 
130000/231/213
0000 - 
CONSERV.MAQ
UINARIA E 
INST.

206,97

NUM. FACTURAS: 41

IMPORTE TOTAL: 10.196,98

Segon: Aprovar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en les quanties assenyalades
en la relació anterior.

Tercer: Declarar que la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
no s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la Hisenda municipal.

MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER  LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.

ANTECEDENTS

En data 14 de març de 2020, mitjançant publicació en el BOE número 67, va entrar en vigor el
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

La declaració que va afectar tot el territori nacional, va resultar, segons es desprèn de la mateixa
norma, indispensable per a fer front a aquesta situació, greu i excepcional.

Per a afrontar la crisi, entre altres mesures, l’esmentat Reial Decret va establir en el seu article 10
aquelles  de contenció  en  l'àmbit  de l'activitat  comercial,  equipaments  culturals,  establiments  i
activitats recreatius, activitats d'hostaleria i restauració, i altres addicionals, establint que: 

“1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción
de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de
primera necesidad,  establecimientos farmacéuticos,  médicos,  ópticas y  productos ortopédicos,
productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos,
equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio
por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra
actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de
contagio.

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y
productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos
en los propios establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que
consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de
evitar posibles contagios.

3.  Se suspende la  apertura al público  de los museos,  archivos,  bibliotecas,  monumentos,  así
como de los  locales  y  establecimientos  en los  que  se desarrollen  espectáculos  públicos,  las
actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente
servicios de entrega a domicilio.

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.”.



Les activitats de parades de venda i de restauració es troben entre les assenyalades als punts 1 i
4, respectivament, de l’esmentat article 10. 

Amb posterioritat al Reial Decret 463/2020 normativa diversa del Ministeri de Sanitat va flexibilitzar
les  restriccions  d’àmbit  nacional  establertes  a  aquell,  i  en l’actualitat  es  regula  l’activitat,  que
segueix amb restriccions, mitjançant normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La Covid-19 a mes de la greu crisi sanitària ha provocat un gran impacte negatiu en l'activitat
econòmica.

Davant  aquesta situació,  el  Ple  de l’Ajuntament en sessió de data 24 de juny del  present  va
modificar la present ordenança introduint una disposició transitòria segona (Mesires Covid-19) en
la qual:  

per una banda la taxa no serà exigible als fets imposables derivats de l’ocupació de via pública o
terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements de caràcter desmuntable, per extensió de
l’activitat, amb finalitat lucrativa, des de l’inici de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020, fins el 31
de desembre de 2020,
i d’altra banda, la taxa no serà exigible als fets imposables derivats de la ocupació de la via pública
o de terrenys d’ús públic per parades de venda de fruita, verdures, hortalisses,  flors i  plantes
naturals, comestibles i similiars, així com per les parades dels mercats ambulants i mercats de
segona mà, “mercadillos” desde l’inici de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020, fins a la data de
finalització del mateix, i a partir d’aquesta s’aplicarà una bonificació del 20 % de la taxa fins el 31
de desembre de 2020.

Vist  que  la  situació  econòmica  no  evoluciona  positivament,  i  amb  la  finalitat  de  continuar
contribuint a pal·liar els efectes derivats d’aquesta crisi, es proposa la modificació de la disposició
transitòria segona de l’ordenança fiscal  reguladora de la  taxa per  la utilització privativa o per
l’aprofitament  especial  del  domini  públic  local,  ampliant  els  terminis  d’aplicació  fins  al  31  de
desembre de 2021.

Aquesta disposició transitòria segona serà d’aplicació fins al 31 de desembre de 2021, i per tant la
suspensió i bonificació contemplades a la mateixa no seran d’aplicació a partir de l’1 de gener de
2022, sense necessitat d’adoptar un nou acord.

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 22 de desembre
i una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que el vot del seu grup serà a
favor de la proposta, ja que en temps de pandèmia totes les ajudes que puguin rebre els petits
comerços i indústries del poble els hi pareix correcte.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Serra (MES),  diu que en el  mateix sentit  el  seu grup donarà suport  a  la
proposta, ja que els hi pareix correcte, encara que insuficient, però ja ho xerraran més endavant.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que aquesta proposta és la mateixa que
varen  acordar  tots  els  partits  per  a  dur  endavant  en les  negociacions  de  l’acord  de  «Cuida
Llucmajor», quan va començar la pandèmia, per tant el vot del seu grup serà a favor, però pensen
que falten prendre més mesures que estaven incloses en el «Pla cuida Llucmajor» i demanen que
es duguin a plenari el mes prest possible i d’aquesta manera poder ajudar a més sectors.

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que el vot del seu grup serà a favor de la proposta, però com
han dit els companys dels altres grups, la troben necessària, però insuficient, ja que a més del
sector de la restauració, la resta d’habitants també estan afectats i vol deixar clar que per part del
partit UP a partir de gener, faran feina per millorar les condicions de tota la gent del municipi.

El batle vol aclarir que aquest percentatge és l’aconsellat pels serveis tècnics de la Casa i els hi
agradaria poder arribar a més col·lectius i  faran feina durant els mesos que venen perquè així
sigui.



Una vegada acabades les intervencions, en conseqüència i vist l’exposat, se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer. Aprovar provisionalment, i en el supòsit de que no es presentin al·legacions en el
període d’informació pública, també definitivament, 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.   Una vegada acabat el termini d’informació pública es resoldran, si és el cas, les
al·legacions  presentades  i  s’aprovarà  definitivament.  En  cas  que  no  se’n  presentin,  l’acord
s’entendrà definitivament aprovat, i s’haurà de publicar el text íntegre de l’ordenança en el BOIB, i
entrarà en vigor el dia de la seva publicació.

LIQUIDACIONS DE LA RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA D’INGRÉS DIRECTE APROVADES PER L’ATIB

En  data  de  18/11/2020  es  varen  rebre  ingressos  varis  al  banc  per  part  de  l’ATIB  corresponents  a
liquidacions en voluntària de diversos exercicis tal i com es descriu al quadre següent:

CONCEPTE IBI 2016 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 152.749,96

COST DEL SERVEI 3.818,75

COBRAMENTS DIRECTES 130.595,58

IMPORT LÍQUID DEFINITIU 18.335,63

CONCEPTE IBI 2017 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 128.035,49

COST DEL SERVEI 3.200,89

COBRAMENTS DIRECTES 123.011,36

IMPORT LÍQUID DEFINITIU 1.823,24

CONCEPTE CCEE S’ESTANYOL 2014 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 165,51

COST DEL SERVEI 4,14

COBRAMENTS DIRECTES 0

IMPORT LÍQUID DEFINITIU 161,37

CONCEPTE CCEE S’ESTANYOL 2014 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 2.600,78

COST DEL SERVEI 65,02

COBRAMENTS DIRECTES 0,00

IMPORT LÍQUID DEFINITIU 2.535,76



CONCEPTE
FEMS 2017 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 22.697,24

COST DEL SERVEI 567,43

COBRAMENTS DIRECTES 0,00

IMPORT LÍQUID DEFINITIU 22.129,81

CONCEPTE RECOLLIDA FEMS 2018 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 98.909,70

COST DEL SERVEI 2.472,74

COBRAMENTS DIRECTES 0,00

IMPORT LÍQUID DEFINITIU 96.436,96

CONCEPTE TRACTAMENT FEMS 2016 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 291.964,50

COST DEL SERVEI 7.299,11

COBRAMENTS DIRECTES 0,00

IMPORT LÍQUID DEFINITIU 284.665,39

CONCEPTE TRACTAMENT FEMS 2017 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 24.814,16

COST DEL SERVEI 620,35

COBRAMENTS DIRECTES 0,00

IMPORT LÍQUID DEFINITIU 24.193,81

CONCEPTE TRACTAMENT FEMS 2018 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 104.637,95

COST DEL SERVEI 2.615,95

COBRAMENTS DIRECTES 0,00

IMPORT LÍQUID DEFINITIU 102.022,00

CONCEPTE IIVTNU 2016 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 2.820.265,26



COST DEL SERVEI 70.506,63

COBRAMENTS DIRECTES 2.399.098,97

IMPORT LÍQUID DEFINITIU 350.659,66

CONCEPTE IIVTNU 2017 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 2.247.405,94

COST DEL SERVEI 56.185,15

COBRAMENTS DIRECTES 1.825.300,13

IMPORT LÍQUID DEFINITIU 365.920,66

CONCEPTE IBI URB 2012 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 469,57

COST DEL SERVEI 11,74

COBRAMENTS DIRECTES 469,57

IMPORT LÍQUID DEFINITIU -11,74

CONCEPTE IBI URB 2018 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 73.190,31

COST DEL SERVEI 1.829,76

COBRAMENTS DIRECTES 72.818,87

IMPORT LÍQUID DEFINITIU -1.458,32

CONCEPTE IAE 2016 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 112.788,64

COST DEL SERVEI 2.268,64

COBRAMENTS DIRECTES 114.460,04

IMPORT LÍQUID DEFINITIU -25.983,28

CONCEPTE IAE 2017 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 82.185,05

COST DEL SERVEI 1.735,99

COBRAMENTS DIRECTES 82.069,18



IMPORT LÍQUID DEFINITIU -14.365,64

CONCEPTE IIVTNU 2018 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 2.738.309,32

COST DEL SERVEI 68.457,73

COBRAMENTS DIRECTES 2.689.830,65

IMPORT LÍQUID DEFINITIU -19.979,06

CONCEPTE RECOLLIDA FEMS 2016 IMPORT

TOTAL RECAPTAT 267.961,46

COST DEL SERVEI 6.699,04

CANCEL. SALDO DEUTORS 179.066,67

IMPORT LÍQUID DEFINITIU 82.195,75

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 22 de desembre
i una vegada vist el dictamen i en conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb
19  vots  a  favor  (PP,  CS,  ASI,  PSOE,  LLIBERTAT  LLUCMAJOR,  UP,  PI,  Sr.  Pastor  i  Sr.
Domínguez) i 2 abstencions ( MES) per majoria s’adopta el següent Acord:

Primer. Aprovar i reconèixer l’obligació en concepte de cost del servei a favor de l’ATIB
pels conceptes anteriors per un import de 228.359,06 euros.

Segon. Aprovar i reconèixer l’obligació de 117.268,63 euros en concepte de gestió de
l’IBI des de juny de 2016 al desembre 2018 segons certificats adjunts a l’expedient.
Tercer. Aplicar els ingressos pendents a cada un dels conceptes que es detallen als
quadres anteriors.

PROPOSTA DE MES SOBRE ELS ESTABLIMENTS D’AJUDES MUNICIPAL 
El Sr. Miquel Àngel Serra (MES) explica breument la proposta presentada pel  seu grup i que
textualment diu el següent:

La  crisi  sanitària  provocada  per  la  COVID-19  ha  suposat  un  retrocés  molt  fort  en  l'activitat
econòmica de tots els municipis.

Per fer front a aquesta complicada situació del comerç local, l’Ajuntament de Manacor ha posat en
circulació 800.000 euros en vals de consum de 10 euros destinats als ciutadans amb l’objectiu
d’incentivar el consum local en un moment econòmic especialment difícil.

Paral·lelament ha convocat una línia de subvencions destinades al sector de la restauració amb
una partida pressupostaria de 300.000 €.

Aquestes dues mesures pretenen donar un poc d’aire sobre dos dels sectors, el del comerç i el de
la restauració, especialment afectats per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Es tracta d'unes actuacions innovadores que tenen com a objectiu injectar recursos en l'economia
local que han estat aplaudides per la patronal PIMEM, que ha demanat  que altres ajuntaments la
puguin replicar. 



Existeixen  importants  similituds  entre  Manacor  i  Llucmajor:  Una  població  similar,  una  gran
dependència econòmica del sector serveis i una situació econòmica municipal sanejada que fan
veure que aquestes actuacions es podrien replicar al nostre municipi. La qual cosa suposaria una
mesura real de foment i ajuda al comerç llucmajorer.

Per tot això el grup municipal de MÉS per Mallorca a Llucmajor proposa al ple de l’Ajuntament de
Llucmajor els següents acords:

Primer. L’Ajuntament de Llucmajor es compromet a destinar 800.000 € en vals de consum
destinats als ciutadans amb l’objectiu d’incentivar el consum local en un moment econòmic
especialment difícil.
Segon. L’Ajuntament de Llucmajor destinarà 300.000  a una convocatòria de subvencions
destinada als bars i restaurants del municipi de Llucmajor.

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 22 de desembre
i una vegada vist el dictamen el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que el vot del seu grup serà a
favor  de  la  proposta  i  inclús  animar  a  que  sigui  institucional,  es  veritat  que  l’Ajuntament  de
Manacor és similar al de Llucmajor, però aquest té afegit que és el més extens territorialment i al
tenir els nuclis urbans separats, la crisi econòmica es fa més greu, i diu que no posaran en dubte
les quantitats que ha proposat el grup MES. 
Pel altra banda diu que si aquesta proposta prospera i tenint en compte la situació de les arques
municipals, proposarien no quedar-se només amb les quantitats mencionades abans, sinó que
intentar incrementar-les.

La Sra. Maria del Pilar Bonet (PP), diu que el seu grup està d’acord en les ajudes que es proposen
a la proposta i no només als sectors de la restauració i comerç, sinó també al sector turístic. Diu
que l’equip de govern ja està fent feina des de la regidoria de Comerç i Turisme i del Departament
d’Intervenció per establir aquestes ajudes i l’import definitiu per posar-lo damunt el pressupost, ja
que el que no poden fer és posar en un document una quantitat tancada, per no córrer el risc de
no poder arribar-hi, per tant si es lleven les quantitats especificades a la proposta, el Partit Popular
s’adherirà a aquesta.

La Sra. Noemí Getino (CS), diu que per descomptat que està en ment de tot l’equip de govern en
ajudar, però hi ha vegades que no poden fer el que els hi agradaria, sinó ajustar-se al que poden i
al que et recomanen els tècnics. Diu que no es poden comparar a cap ajuntament similar, ja que
l’Ajuntament de Llucmajor és especial a causa de la seva extensió i a més cada ajuntament té les
seves particularitats i com a dit la Sra. Bonet, el seu grup votarà a favor de la proposta si es lleven
les  quantitats  establertes,  ja  que  duen  un  temps  fent  feina  en  aquests  assumpte,  i  s’estan
plantejant  unes ajudes  a  través de  bons al  comerç que podran  gaudir  tots  els  ciutadans del
municipi  que  siguin  majors  d’edat  i  que  revertiran  als  comerços  que  s’adhereixin  a  l’acord,
mitjançant l’emplenament d’un formulari o a través d’un correu electrònic. També diu que l’idea és
que es pugui posar en marxa el mes de març, ja que els hi falta detallar els imports exactes,
perquè aquest any els pressupostos sofriran les conseqüències de la crisi econòmica causada per
la pandèmia, per tant s’ha de ser responsable amb les ajudes i  amb la resta de la situació de
l’ajuntament.

El  Sr.  Alexandro Gaffar  (LLIBERTAT LLUCMAJOR),  diu  que  el  seu grup  donarà suport  a  la
proposta,  ja  que  és  vital  estimular  l’economia  local  i  amb  la  situació  financera  actual  de
l’ajuntament es pot fer perfectament, a més la proposta que presenta LLIBERTAT LLUCMAJOR
en el següent punt de l’ordre del dia, va en la mateixa línia, enfocada als autònoms en general.
Per altra banda, respecte a les intervencions de la Sra. Bonet i la Sra. Getino, diu que en altres
mocions se’ls ha dit des de l’equip de govern que si no hi havien quanties a la proposta no li
donaven suport perquè era molt ambigu i ara diuen que la quantia és un problema, no entén el
canvi  de criteri,  i  pel  que han dit,  que estant  fent  feina amb aquestes mesures,  demana que
convoquin juntes de portaveus, ja que és un prec de totes les formacions, per així poder treure
endavant tots junts aquests temes.



El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que el vot del seu grup serà a favor de la proposta i també
s’adhereixen a la resta de grups que han intervingut respecte a la posició de l’equip de govern, ja
que pensen que escudar-se darrera la situació de la pandèmia per excusar que tenen tècnics que
han de fer feina damunt això està bé, però això s’acabarà, i en aquests casos els polítics són els
que han de donar una passa endavant per donar les solucions al poble. També diu que esperen
que aquest anys es facin més reunions de portaveus per poder prendre decisions en consens.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup donarà suport a la proposta, però el dubte que els hi
crea és el fet de posar aquesta quantitat fixa a la proposta, ja que si voten tots a favor i després
aquesta quantitat no és viable, no saben bé com quedaria el tema. 
Per  altra  banda,  pensen  que estaria  bé  afegir  a  la  proposta  que  l’ajuntament  es  compromet
seriosament a lluitar contra tot el que siguin competències deslleials de tot tipus de negoci que
sense llicència d’activitat o els permisos corresponents estan exercint una activitat, ja que aquests
sí que fan molt de mal als autònoms i als comerços legals.

El  batle  demana  al  Sr.  Serra  si  el  seu  grup  està  obert  a  acceptar  aquestes  dues  esmenes
proposades, la de l’equip de govern que seria retirar la quantia estimada i l’altra afegir el punt que
ha dit el Sr. Vives.

El Sr. Serra diu que ja varen dir a la comissió informativa que aquest tema està a debat del Ple i
també dependrà de les opinions dels tècnics sobre l’assumpte, per tant no tenen cap problema per
auto-esmenar-se  en  aquesta  proposta  llevant  les  quantitat,  sempre  i  quan  aquestes  siguin
valentes i no simbòliques. Per altra banda respecte a l’esmena proposada pel Sr. Vives diu que
està d’acord amb ell, però troba que surt del que seria l’objectiu de la proposta, per tant emplaça al
proper plenari a redactar i si tant volen de manera compartida una proposta de solució en aquest
sentit.

El Sr. Gaffar per una banda demana si finalment s’inclou la sol·licitud perquè la proposta també
sigui una declaració institucional i per altra banda demana al secretari, per futures propostes, si en
el cas de que s’aprovés la proposta amb les quanties establertes, però després no es poguessin
complir,  es podria fer una nova proposta de resolució i  dur-la directament per  Alcaldia per la
rectificació d’un acord.

El secretari, referent al que ha demanat el Sr. Gaffar, explica que  si ara aquesta proposta que té
conseqüències econòmiques haurà de passar per fiscalització d’Intervenció i si hagués objeccions
o informe desfavorable recomanant que es faci d’una altra manera, després des de l’equip de
govern es podria fer una altra proposta per tornar-la dur a Ple amb una altre sentit, sense cap tipus
de problema.

A continuació es vota l’esmena proposada per l’equip de govern relativa a retirar les quanties de la
proposta i amb 18 vots a favor (PP, CS, ASI, PSOE, MES, PI, Sr. Pastor i Sr. Domínguez) i 3
abstencions (LLIBERTAT LLUCMAJOR i UP), prospera per majoria.

Tot seguit se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’aprova la proposta, i que
amb l’esmena proposada queda de la manera següent:

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha suposat un retrocés molt fort en l'activitat econòmica de tots
els municipis.

Per fer front a aquesta complicada situació del comerç local, l’Ajuntament de Manacor ha posat en circulació
800.000 euros en vals de consum de 10 euros destinats als ciutadans amb l’objectiu d’incentivar el consum
local en un moment econòmic especialment difícil.

Paral·lelament ha convocat una línia de subvencions destinades al sector de la restauració amb una partida
pressupostaria de 300.000 €.

Aquestes  dues mesures  pretenen  donar un poc  d’aire  sobre dos  dels  sectors,  el  del  comerç i  el  de la
restauració, especialment afectats per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.



Es tracta d'unes actuacions innovadores que tenen com a objectiu injectar recursos en l'economia local que
han estat aplaudides per la patronal PIMEM, que ha demanat  que altres ajuntaments la puguin replicar. 

Existeixen  importants  similituds entre  Manacor  i  Llucmajor:  Una població similar,  una gran dependència
econòmica del  sector serveis i  una situació econòmica municipal  sanejada que fan veure que aquestes
actuacions es podrien replicar al nostre municipi. La qual cosa suposaria una mesura real de foment i ajuda
al comerç llucmajorer.

Per tot això el grup municipal de MÉS per Mallorca a Llucmajor proposa al ple de l’Ajuntament de Llucmajor
els següents acords:

Primer. L’Ajuntament de Llucmajor es compromet a destinar vals de consum destinats als ciutadans
amb l’objectiu d’incentivar el consum local en un moment econòmic especialment difícil.
Segon. L’Ajuntament de Llucmajor  convocarà subvencions  destinades  als  bars i  restaurants  del
municipi de Llucmajor.

PROPOSTA DE LLIBERTAT  LLUCMAJOR,  SOBRE LES AJUDES MUNICIPALS  PER ALS
AUTÒNOMS
A continuació el  Sr. Alexandor Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), explica breument la proposta
presentada pel seu partit i que textualment diu el següent:

EXPOSEM
Que en 2020 va esclatar una crisi sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19.
Que aquesta crisi sanitària va causar una aturada econòmica sense precedents en la història del
segle XXI en el nostre municipi. 

Que aquesta  aturada econòmica es va traduir  en una crisi  econòmica,  i  que aquesta crisi  ve
marcada per la situació sanitària i les restriccions que afecten el teixit econòmic. 

Que en el municipi de Llucmajor, segons les dades del Institut d’Estadística dels Illes Balears
(IBESTAT), el 25,50% dels veïns del són autònoms (Renda Mixta i EBE), dades del 2017. 

Que en el municipi de Llucmajor, segons el IBESTAT, s'han tancat un total de 113 empreses entre
el II Trimestre de 2019 i el II Trimestre de 2020. 

Que en el municipi de Llucmajor, segons el Servei d’Ocupació dels Illes Balears (SOIB) el mes de
novembre de  2020  va tancar  amb 2.447 veïns  en  atur.  A més,  el  37,60% d'aquests  aturats
provenen del sector del Comerç i l'Hostaleria. 

Que l'Ajuntament de Llucmajor no ha aprovat ajudes fiscals per als autònoms del municipi després
de l'esclat de la crisi del COVID-19 

Que l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Llucmajor ha incomplit  la gran majoria de mesures
fiscals  contemplades  en  l'Acord  “Cuida  Llucmajor”  que es  va  subscriure  entre  tots  els  grups
polítics de l'Ajuntament. Fet que està retardant l'arribada d'ajudes als veïns i negocis del municipi. 

Que per a fer costat als autònoms és necessari l'elaboració d'unes línies d'ajudes que quedin
contemplades  en  el  Pressupost  anual  de  l'Ajuntament  i  serveixin  per  a  ajudar  durant  la  crisi
econòmica que s'està sofrint. Si les empreses fan fallida, l'atur augmenta i els ingressos baixen
per a les famílies, dificultant així la seva subsistència. 

Que  l'Ajuntament  de  Llucmajor  es  troba  sense  deute,  tenint  un  romanent  de  tresoreria  de
pràcticament 17 milions d'euros i una capacitat de finançament anual de 5 milions d'euros sobre la
base d'un pressupost de 43 milions d'euros. 



Que l'Ajuntament de Llucmajor no ha executat totes les despeses planejades en el pressupost de
2020 a causa de la cancel·lació de diverses polítiques arran del COVID-19, generant més fons
disponibles per a ser destinats. 

Davant les dades exposades, sol·licitem: 
Primer. Que l'Ajuntament de Llucmajor estudiï l'elaboració d'una línia d'ajudes per als 

autònoms que es trobin registrats en el terme municipal de Llucmajor. 

Segon. Que l'Ajuntament de Llucmajor present, dins del Pressupost de 2021, aquesta línia 
d'ajudes per als autònoms que es trobin registrats en el terme municipal de Llucmajor. 

Tercer. Que l'Ajuntament de Llucmajor informi del present acord a través de les xarxes 
socials i la pàgina web de l'Ajuntament, així com als mitjans de comunicació. 

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 22 de desembre
i una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que el seu grup donarà suport
a la proposta, perquè es tracta en principi d’un estudi i que posteriorment seran els tècnics que
diran si és viable i de quina manera, per tant els hi pareix una bona iniciativa.

La Sra. Maria del Pilar Bonet (PP), diu que aquest equip de govern és sensible al problema que
afecta  als  autònoms,  els  quals  han  reduït  els  seus  ingressos  en  conseqüència  de  la  crisi
ocasionada per la COVID-19, però una vegada consultat el tema amb els tècnics, les ajudes als
autònoms estan incloses dins el que és la competència de la promoció econòmica i a dia d’avui la
Llei de Regim de Bases Locals dels ajuntaments, no disposen d’aquesta competència, raó per la
qual l’Ajuntament de Llucmajor no ha tret cap línia de subvenció directa cap als autònoms i sí cap
a les empreses, i al no tenir aquestes atribucions, aquest equip de govern votarà en contra de la
proposta. 

El  Sr.  Miquel  Àngel  Serra  (MES),  diu  que  el  seu  grup  considera  que  aquesta  proposta
complementa perfectament l’anterior proposta, per tant el grup MES li donarà suport. 
Per altra banda pel que fa al que ha dit la Sra. Bonet diu, que si evidentment hi ha informes
negatius que diuen no hi ha cap manera de fomentar a l’autònom, ho acceptaran, però els hi
agradaria veure els dits informes.

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que el seu grup donarà suport a la proposta i com ha dit el Sr.
Serra, que siguin els tècnics que ho diguin, però creuen que així com està la situació,  ara no és el
moment de posar excuses i posar-se darrera la decisió d’un tècnic, sinó que és el moment de
donar  impuls  polític,  ja  que  l’únic  motor  econòmic  actualment  en  aquesta  societat  és
l’Administració Pública.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que que el seu grup s’abstindrà a aquesta proposta, ja que estan
d’acord amb el fons, com hi estaven amb l’anterior proposta sobre el comerços, però també són
molt respectuosos amb els tècnics i  amb la legalitat  vigent.  Per altra banda diu que no estan
d’acord amb l’exposició que es fa a la proposta, ja que hi ha una sèrie de  dates que creuen que
no acaben de ser reals.

La interventora,  Sr. Munar, diu que les ajudes s’han de donar dins el  marc competencial  que
estableix la llei de bases del règim local i en aquest cas no contempla la promoció econòmica.

El  Sr.  Gaffar  diu que els hi  sorprèn que l’equip de govern no vulgui  ajudar als  autònoms del
municipi amb l’excusa de les competències, i sobre el que ha dit la interventora hi ha un marc, i
per tant aquest ajuntament té diverses partides pressupostàries i inversions que tampoc estan dins
el marc i demana si en aquest cas ho aturarien tot i se’n van fora de competències, saben que no
ho faran. També diu que els hi enviarà a tots un correu electrònic sobre ajuntaments que han
aprovat bases d’ajudes per autònoms, i explica que una manera de fer-ho seria a través de les
llicències d’activitat dels locals on duen a terme la seva activitat i així també en el moment que es
fa una línia de subvencions a través de dites llicències, tots aquells que estan exercint una activitat



i no tenen la seva llicència en ordre l’hauran d’actualitzar, per tant si altres ajuntaments ho han fet,
diu que no veuen el motiu perquè no es pugui fer en aquest.
Pel altra banda diu que no es poden queixar del redactat de la proposta i demana que considerin
el seu vot, i el que pensen que seria el correcta seria donar suport a la proposta i si després si els
informes tècnics són negatius,  que presentin en el  plenari  o en una junta de portaveus el  dit
informe, però diu que hi ha maneres de poder fer´ho i dóna alguns exemples, i per acabar vol
agrair el partits que donen suport a la proposta.

El batle referent al que ha dit el Sr. Gaffar, en la seva intervenció, diu que li pareix bastant lleig i
oportunista, que digui que la Sra. Bonet i l’equip de govern no vulguin ajudar als autònoms, ja qui
si vol fer aquest tipus de política i mentir, que no ho faci a un plenari, ja que no tothom creu el que
diu. A més diu que l’equip de govern està cercant diferents maneres per poder donar aquestes
ajudes i així com han donat suport en la proposta anterior, s’intentarà ajudar a tots els sectors
possibles.

El Sr. Estarellas diu que el seu grup reafirma el suport  a la proposta per diverses raons, una que
la proposta  és simplement estudiar la possibilitat de fer-ho i no d’executar-la, sinó que seria mirar
amb els tècnics la seva viabilitat, l’altra és que està clar que com diu la interventora i la Sra. Bonet,
l’ajuntament no té competència per aquest tema, però no tenir competències no vol dir que els
ajuntaments no puguin tenir la possibilitat de fer arribar aquestes ajudes, ja que creuen que en
aquests temps de pandèmia els hi falta voluntat i valentia amb tot allò que no sigui il·legal, de totes
maneres això és fer política i marca d’alguna manera les distintes formes de fer-ho de cada partit. 

El Sr. Serra, en primer lloc manifesta el respectes màxims del seu grup als tècnics de la Casa i a
la legalitat, però els hi costa molt creure que no es pot fer res al respecte, ja que cercant a internet
ha trobat ajuntaments, tant grans com petits, que estan fent mesures similars, per tant no creuen
que tots ells  estiguin equivocats,  ja que hi  ha d’haver  maneres i  mecanismes de de trobar la
manera de fer-ho.

El Sr. Zúñiga reitera el suport del seu grup a la proposta i diu que no sap si existeix una escola
d’economia lliberal, però hi ha una proposta presentada per un partit lliberal, amb el suport de tots
els  partits  d’esquerra  i  l’equip  de govern que se  suposa que  són  els  lliberals  l’aturen,  els  hi
demanen que xerrin al carrer amb els autònoms a veure que els hi diuen i creu que a aquest equip
de govern  se li estan acabant les excuses.

El Sr. Vives diu que amb l’abstenció del seu grup el que veu és que els resultat de la votació anirà
cap a una banda o l’altra, però ja ha deixant clar que no estan en contra de la proposta, però si
estan en contra de la seva exposició de motius, i no entén que ja havent aquesta crisi quan el
partit LLIBERTAT LLUCMAJOR, estava dins l’equip de govern no presentés aquesta proposta,
que tal vegada hagués tengut el suport per dur-la endavant i la presenten ara des de l’oposició,
per aquests motius de vegades li costa donar suport a les propostes que presenta aquest partit.

La interventora diu que al que ha fet  referència el  Sr. Serra dels ajuntaments que surten per
internet, són les propostes, però no surten els informes tècnics i pel que fa als del País Basc, no
els poden tenir en consideració, perquè tenen una legislació pròpia i específica al marge de la
legislació estatal, i com ha dit abans l’ajuntament no té aquestes competències, però que si ho
volen dur endavant ho poden fer, però els informes tècnics són els que hi ha i s’han d’ajustar a les
lleis que hi ha actualment, malgrat que aquestes competències no van en la línia de la situació que
vivim i el desig polític.

El Sr. Gaffar diu que després del que ha dit la interventora, segueix sense entendre la negativa de
l’equip de govern a la proposta. Per  altra banda diu que el  Sr. Vives té raó dient que en els
períodes de temps que surten a la proposta, és veritat que estava de regidor d’Economia i pot dir
que s’havia treballat amb aquest assumpte, on en una reunió de portaveus es va tractar el projecte
de «Cuida Llucmajor», però una vegada que es va rompre l’acord de govern, cap partit dels aquí
presents no han tornat a saber ni una mesura més d’aquest acord, del qual només s’han duit a
terme l’augment de la despesa social  i el punt de les terrasses, i la resta de mesures que es



digueren, l’equip de govern no les ha aplicades. Per acabar li diu al batle que per justificar-se pot
dir el que vulgui d’ell, però li diu que surti al carrer i xerri amb els autònoms i que els hi expliqui la
postura de l’equip de govern, a veure que li diuen.

El batle contesta al Sr. Gaffar dient que ell va als comerços i surt al carrer per xerrar amb la gent, i
intenten trobar les millors solucions als problemes existents, i li diu al Sr. Gaffar que ell no és ningú
per dir-li com ha de fer les coses i que tengui un respecte a aquesta sala i als seus companys.
Per  acabar  diu  que el  vot  de  l’equip  de govern segueix  sent  en contra  de la  proposta,  però
seguiran fent feina per trobar la manera de poder ajudar a tots els col·lectius  necessitats.

Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 10 vots a
favor ( PSOE, MES,LLIBERTAT LLUCMAJOR i UP), 10 vots en contra (PP, CS, ASI, Sr. Pastor i
Sr. Domínguez) i 1 abstenció (PI), es produeix un empat. Tot seguit es fa una segona votació en la
qual s’obté el mateix resultat, i en virtut del vot de qualitat del batle, que ha votat en contra, no
prospera la proposta abans esmentada.

DECLARACIÓ DE LA NUL·LITAT DE PLE DRET DE LA LLICENCIA 483/2016-LICO

A continuació el secretari explica que aquest punt per una sèrie de motius no es va tractar a la
Comissió Informativa, per tant no ha estat dictaminat, no obstant això el Reglament d’organització
i funcionament preveu que es puguin dur al Ple per raons d’urgència motivada propostes que no
hagin  estat  prèviament  dictaminades  i  en  aquest  cas  el  primer  que  s’ha  de  fer  és  votar  la
ratificació de la inclusió del  punt  a l’ordre del dia,  per la qual  es necessària la aprovació  per
majoria simple.

El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE) diu que al ser el tema tan complexe i important per la indústria
hotelera del municipi, el seu grup proposaria no incloure-ho a l’ordre del dia i fer una comissió
informativa com marca la llei per poder-lo debatre i dur-lo al proper plenari, per tant el Partit
Socialista votarà en contra de la ratificació d’aquest punt.

El Sr. Miquel Àngel Serra (MES), demana si els podrien informar de la urgència d’aquest punt i si
s’ha de tractar avui per tema de terminis o si es podria dur a un pròxim plenari.
Seguidament tant el Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR) com el Sr. Eduardo E. Zúñiga
(UP) s’adhereixen a les paraules dels seus companys que han intervingut.

El secretari diu que des d’un punt de vista legal es podia tractar avui i la raó de la urgència es per
no haver d’anar en preses per notificar l’acord que s’adopti sobre aquest tema, no obstant això
estan dins  termini  i  l’expedient  no està  caducat,  encara  que l’empresa  promotora defensa  el
contrari, per tant es pot dur tant a un ple extraordinari o a l’ordinari del mes de gener.

A continuació se sotmet a votació la ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia i amb 10
vots a favor (PP, CS, ASI, Sr. Pastor i Sr. Domínguez) 9 vots en contra (PSOE, MES, UP i PI) i 2
abstencions (LLIBERTAT LLUCMAJOR), prospera per majoria.

Tot seguit el Sr. Gaffar diu que en anteriors plenaris es requeria majoria absoluta per aprovar la
ratificació dels punts a l’ordre del dia. El secretari explica que la majoria absoluta es necessària per
que prosperin les mocions declarades urgents, però en aquest cas a l’estar inclòs el punt a l’ordre
del dia, per la seva ratificació es requereix majoria simple.

Una vegada aclarit,  el Sr. Gaffar demana si és possible tornar a votar la ratificació, ja que en
aquest cas el seu grup hagués votat en contra,  i el secretari entén que en aquest cas s’hauria de
repetir la votació. 



A continuació es torna a votar la ratificació de la inclusió del punt  a l’ordre del dia i amb 10 vots a
favor (PP, CS,  ASI,  Sr.  Pastor  i  Sr.  Domínguez) i  11 vots  en contra  (PSOE, MES, LLIBERTAT
LLUCMAJOR, UP I PI) no prospera per majoria.

PROPOSTA  DE  LLIBERTAT  LLUCMAJOR,  SOBRE  LA  REVISIÓ  DEL  PLA  GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA (PGOU)

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTTAT LLUCMAJOR), explica breument la proposta de resolució
presentada pel seu partit i que textualment diu el següent:

EXPOSEM

Que el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) és un instrument de planejament general definit 
en la normativa urbanística d'Espanya com un instrument bàsic d'ordenació integral del territori 
d'un o diversos municipis, a través del qual es classifica el sòl, es determina el règim aplicable a 
cada classe de sòl, i es defineixen els elements fonamentals del sistema d'equipaments del 
municipi en qüestió. 

Que el PGOU de Llucmajor data de l'any 1984.
Que per a aquest any el municipi no comptava amb els 18 nuclis urbans que existeixen 
actualment. 

Que per a aquest any el municipi comptava amb un total aproximat de 15.000 habitants, enfront 
dels més de 35.000 que hi ha actualment.
Que per a aquest any no existia la pressió urbanística que hi ha en l'actualitat.
Que el PGOU ha estat sotmès a nombrosos canvis puntuals, però sense reformar el propi PGOU. 

Que per a afrontar els reptes del segle XXI, així com les tendències urbanístiques i definir el model
de municipi que es desitja, tenint en compte la densitat poblacional entre els nuclis poblacions de 
Llucmajor, s’Arenal i les Urbanitzacions, és necessari fer una revisió del PGOU i actualitzar-lo a 
l'actualitat. 

Davant les dades exposades, sol·licitem: 
Primer. Que l'Ajuntament de Llucmajor es comprometi a realitzar una revisió de caràcter 

tècnic del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per a avaluar les millores i canvis a afegir per 
a afrontar els problemes del segle XXI en matèria d'ordenació urbana. 

Segon. Que l'Ajuntament de Llucmajor, darrere de la transparència pública, indiqui els 
resultats d'aquesta revisió a tots els grups polítics que conformen el Ple Municipal. 

Tercer. Que l'Ajuntament de Llucmajor informi del present acord a través de les xarxes 
socials i la pàgina web de l'Ajuntament, així com als mitjans de comunicació. 

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Urbanisme i  Medi ambient  de dia 22 de
desembre i una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que en principi el
seu grup donarà suport a la proposta, saben que hi ha molta feina a fer, però que no marquen
terminis per fer-ho, sinó la voluntat de l’equip de govern d’iniciar aquesta revisió i troba que és el
moment de començar.

El Sr. Miguel Àngel Serra (MES), diu que és indubtable i suposa que tots estan d’acord en la
necessitat  de revisar el  Pla General  d’Ordenació Urbana de Llucmajor,  no només per  la seva
antiguitat, sinó perquè incompleix el Pla territorial de Mallorca al qual s’hauria d’adaptar. També
diu  que vent   aquesta proposta  presentada per  LLIBERTAT LLUCMAJOR,  pareix  que fer  un
PGOU, es senzill i no és així, ja que és molt complicat i es necessiten uns 7 o 8 anys per dur-ho  a
terme, tampoc no és un tema barat, però es necessari començar a fer-ho i per aquests motius el
seu grup donarà suport a la proposta.



El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que a més de compartir el que han dit el seus company, pensa
que necessiten una eina que s’apropi al segle XXI, perquè les empreses en el futur puguin fer
inversions en aquest municipi  que els hi doni  seguretat jurídica, ja que l’actual  és molt  antic i
pensa que s’hauria de començar el més aviat millor a fer-ho.

El regidor d’Urbanisme Sr. Guillermo Roig (ASI), diu que molts dels que estan aquí saben que és
un PGOU, han estat dins l’ajuntament i  no ho han posat en marxa. Diu que aquesta proposta
arriba un poc tard, ja que aquest equip de govern, des de que ell és el regidor d’Urbanisme ha
començat a estudiar aquest tema, i confia que no passi el mateix que a d’altres legislatures, ja que
des de l’any 1984 ningú a fet res al respecte.  També diu que és un Pla que dur molta feina i sobre
tot tècnica, i que fa un temps es va iniciar, però al no estar bé, es va aturar i va quedar aparcat,
però ara s’està  fent-hi feina, perquè sigui una realitat en un futur.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup donarà suport a la proposta i que en part el Sr. Roig
té raó, ja que és veritat que fa molts d’anys que s’hagués pogut començar aquest Pla. Diu que és
un tema molt costós, però pensen que ja és hora de posar-ho en marxa, perquè com bé ha dit el
Sr. Zúñiga, sobre tot per que la gent pugui tenir una seguretat jurídica amb aquest marc d’un
PGOU actualitzat.

El Sr. Gaffar agraeix a tots els grups que han donat suport a la proposta i com ja han dit, no es un
tema que s’acabarà en aquesta legislatura,  però la clau està en iniciar-ho aquesta revisió del
PGOU.

El Sr. Estarellas ratifica el vot del seu grup que serà positiu i diu que el Sr. Roig en part de raó, ja
que és veritat que a passades legislatures ningú va fer res, però vol recordar que en defensa de la
proposta que va dur l’anterior equip de govern sobre aquest tema, diu que econòmicament era
impensable poder destinar aquesta quantitat, ja que en aquells moments el dèficit de l’ajuntament
era enorme i la diferència és que ara el que governa és el Sr. Roig, per tant és el que ha de dur la
tasca endavant. El Sr. Serra diu que està totalment d’acord amb les paraules del Sr. Estarellas.

El Regidor d’Urbanisme Sr. Roig diu que l’equip de govern votarà en contra de la proposta, ja que
és un tema que estan fent els tècnics i a més es necessita una quantitat de doblers molt elevada,
els quals no es tenen actualment. Diu que la única cosa que poden fer, és que els tècnics de la
Casa facin aquesta feina sense camp cost, sabent que és una feina complicada, perquè la majoria
de tècnics són nous i se’ls fa més complicat, per això de moment  no es començarà i el vot negatiu
és aconsellat pels mateixos tècnics.

El Sr. Gaffar diu que li sorprèn el vot en contra de l’equip de govern, ja que si diuen que ja han
començat  la  revisió  del  PGOU, no entén perquè  no  donen suport  al  compromís  que es  faci
aquesta, si tant volen poden fer una declaració institucional, ja que pot sortir perfectament, ja que
no es tracta d’un tema polític, sinó d’un acord unànime.

Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a
favor (PSOE, MES, LLIBERTAT LLUCMAJOR, UP i PI)  i 10 vots en contra (PP, CS, ASI, Sr.
Pastor i Sr. Domínguez) per majoria s’aprova la proposta en els termes que apareix redactada.

PROPOSTA  DEL  GRUP  MES  SOBRE  LA  CREACIÓ  D’UNA  ORDENANÇA  MUNICIPAL
D’ESTÈTICA DE L’ENTORN URBÀ



A continuació es veu la proposta de resolució presentada pel grup MES que textualment diu el
següent:

De forma recurrent  arriben queixes de ciutadans sobre actuacions que afecten a l’estètica de
l’entorn urbà. Rètols comercials que rompen l’harmonia de l’entorn, poc estètiques instal·lacions
d’aparells  d’aires  condicionats,  antenes  parabòliques,  cablejats  o  d’altres  elements  sobre  les
façanes són exemples d’aquestes polèmiques actuacions.

L’Ajuntament té l’obligació d’establir mesures per a la millora de l'entorn urbà, apreciable des de la
via pública, perseguint-ne la uniformitat estètica i l'harmonia amb la resta de l'entorn.

Tot i que aquest el Pla General d’Ordenació Urbana ja regula parcialment aquesta problemàtica,
aquesta norma ha esdevingut desfasada i  poc funcional.  Per la qual cosa consideram que es
necessari iniciar el procès de creació d’una ordenança municipal que reguli l’estètica i ornat de
l’entorn urbà amb l'objectiu primordial de conservar l'estètica general del municipi i conservar la
seva tipologia tradicional, el manteniment i la millora dels valors del paisatge urbà i de la imatge
del municipi de Llucmajor.

Per tot això el grup municipal de MÉS per Mallorca a Llucmajor proposa al ple de l’Ajuntament de
Llucmajor els següents acords:

Primer. Incloure aquesta nova ordenança al pla normatiu per l’any 2021.
Segon. Iniciar  la  redacció  de  una  ordenança  municipal  d’estètica  de  l’entorn  urbà
adaptades a la realitat i estètica de cada nucli que haurà de aprovar-se durant el 2021.

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Urbanisme i  Medi ambient  de dia 22 de
desembre i una vegada vist el dictamen la Sra. Maria Barceló (MES) explica que la proposta que
presenten avui, té com a objectiu començar a fer passes per intentar posar remei a un tema, que
no és nou d’ara, i que són aquestes actuacions que afecten a les façanes i a l’estètica de cada
nucli de població, creuen que aquesta tasca no ha de ser massa laboriosa ni costosa, ja que hi ha
altres municipis que ja ho han posat en pràctica, als quals se’ls podria consultar, per tant pensen
que amb aquesta nova ordenança la imatge del municipi podria sortir beneficiada.

El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que el seu grup donarà suport a la proposta perquè la gran
majoria de pobles ja tenen aquesta ordenança. També diu que no demanen un temps concret per
dur-ho a terme, però que no es tan senzill  com diu la Sr. Barceló,  ja que no només s’ha de
consultar amb els polítics, sinó també amb la ciutadania i amb les associacions i s’han d’unificar
criteris, però és un bon començament.

El  Sr.  Alexandro Gaffar  (LLIBERTAT LLUCMAJOR),  diu  que  el  seu grup  donarà suport  a  la
proposta, ja que per una banda aquest tema figura en el seu programa electoral i per altra banda
també figurava a l’acord de govern que varen signar amb el batle.

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que el seu grup votarà a favor de la proposta, ja que la troben
necessària  i  com exemple  i  sense  fer  referència  a  ningú,  posa  la  plaça  de  l’Ajuntament  de
Llucmajor.

El  Sr.  Guillermo  Roig  (AS)  li  diu  a  la  Sra.  Barceló  que  en  aquest  ajuntament  hi  ha  vàries
ordenances municipals que tracten aquests temes, i  el  que intenten fer és que es compleixen
aquestes, cosa que fins ara no s’havia fet. Diu que el Sr. Serra sap bé que existeixen aquestes
ordenances, i que son molt males de fer complir, però fa cinc mesos que estan en marxa, i ja que
ningú o feia, aquest equip de govern ho ha iniciat.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup donarà suport a la proposta, però la veritat és que no
és senzill, i s’haurà d’estudiar bé, a més per fer-ho efectiu al 2021 creu que és un mal moment, ja
que fins ara han estat reclamant ajudes pels autònoms i petits comerços i saben que aquesta
ordenança implicarà fer les millores, i quan el Sr. Zúñiga ha fet referència a la plaça, creu que es
referia als rètols de segons quins comerços, per tant pensa que haurien de tenir una mica de



paciència amb aquest tema. També diu que l’altre problema que poden tenir és la manera de fer
canviar les coses, però suposa que aquest assumpte es deixarà pels tècnics, que seran els que
redactaran les bases de l’ordenança.

La Sra. Barceló diu que tal vegada no s’ha expressat bé, ja que quan ha dit que seria senzill, ho
deia en comparança amb la revisió del PGOU, ja que saben que aquesta ordenança també durà la
seva feina. Per altra banda sobre les ordenances que ha dit el Sr. Roig que ja existeixen, diu que
en aquest moments no sap bé quines són, però creu que s’haurien d’actualitzar, i per descomptat
que serien els tècnics qui els hi donarien els consells de com fer-ho, però creuen que s’ha de
posar en marxa, perquè en un futur es dugui a terme i tot en benefici de la ciutadania.

El Sr. Gaffar en primer lloc demana si el Sr. Roig els hi pot aclarir quines són les ordenances a les
quals ha fet referència, i també diu que pel que fa als municipis que tenen ordenances, n’hi ha que
són més estrictes amb els colors corporatius i d’altres no tant, això ja és una decisió política en
base al model del poble que es vulgui tenir. 
Pel que fa al tema de finançar els canvis de rètols, es podria fer a través d’un estudi d’una línia  de
subvencions amb un temps d’adaptació, com ja han fet a d’altres municipis.

El Sr. Zúñiga seguint amb la mateixa línia, diu que on es tenen atacs més reiterats és amb la plaça
del municipi i referent a les línies de subvencions els hi recorda que el Consell de Mallorca en va
fer una per canviar els rètols en la llengua catalana i va donar ajudes en aquest sentit, per tant
creu  que  amb  aquesta  línia,  deixant  de  banda  el  canvi  de  llengua,  sempre  es  poden  fer
actuacions.

El Sr. Roig li diu a la Sra. Barceló que ell es va reunir amb els tècnics de la Casa per estudiar la
proposta  i  allà  on  posa  «reguli  l’estètica»,  diu  que  totes  les  urbanitzacions  tenen  la  estètica
regulada, però no l’han feta complir fins ara, i ara que ho fan es troben amb molts de problemes, ja
que no hi ha cap urbanització que tengui les mateixes condicions. 
Pel que fa a l’entorn urbà, diu que també ho fan complir, han enviat més de 5.000 cartes, els hi
han entrat més d’uns 60 permisos i els hi han demanat per tancar solars i fer-los nets i de fet
vindran coses que feia 10 anys que estaven aturades i ningú ho feia fer,  per  tant  la voluntat
política de dur-ho a terme ho fa aquest equip de govern. També diu que els tècnics els hi han dit
que ara no és el moment adequat de posar-ho en marxa, pels motius que ha comentat el Sr. Vives
i sí que és el moment de ser un poc permissius amb les ordenances que hi ha aprovades i és molt
fàcil aprovar-les, però no ho és tant fer-les complir.

La  Sra.  Barceló  aclareix  que el  que demana  la  proposta  és  simplement  que  es  prepari  una
normativa  actualitzada per  l’estètica  de les  façanes  i  no entren en la  regulació  urbanística  o
permisos d’obra, i està clar que tot el que s’aprova s’hauria de fer complir. Agraeix als grups que
donen suport a la proposta.

Una vegada acabades les intervencions i  en conseqüència se sotmet el fons de l’assumpte a
votació i amb 11 vots a favor  (PSOE, MES, LLIBERTAT LLUCMAJOR, UP i PI)  i 10 abstencions
(PP, CS, ASI, Sr. Pastor i Sr. Domínguez) per majoria s’aprova la proposta en els termes que
apareix redactada.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  AMB L’OFICINA DE PREVENCIÓ I  LLUITA  CONTRA LA
CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS PER TAL D’ESTABLIR L’ÚS DEL REGISTRE DE BÉNS
PATRIMONIALS DE L’OAIB PER PART DE L’AJUNTAMENT.

I. De conformitat amb l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local (LBRL), els representants locals han de formular declaració sobre causes
de  possible  incompatibilitat  i  sobre  qualsevol  activitat  que  els  proporcioni  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 autoliquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i, en el



seu cas, societats. Aquestes declaracions, efectuades en els models aprovats pels plens
respectius, es duran a terme abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament i
al final del mandat, així com quan es modifiquin les circumstàncies de fet.

II.  El  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de les  entitats  locals  (RD
2568/1986, de 28 de novembre), en el seu art. 30 concreta que ambdós registres s’han de
constituir a la Secretaria de la corporació, i la seva custòdia correspon al secretari.

III. Per la seva banda, l’article 75 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears, estableix en termes semblats a l’art. 75.7 LBRL el  deure  
dels  membres de la  corporació de presentar  les esmentades  declaracions,  i  concreta  
(apartat  2)  que  s’han  d’inscriure  en  els  registres  constituïts  a  la  secretaria  de  cada  
corporació.

IV. La Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l’Oficina de prevenció i lluita contra la
corrupció a les Illes Balears, estableix en el seu article 23 l’obligació dels càrrecs públics de
formular una declaració patrimonial que abasti la totalitat dels seus béns, drets, obligacions
i activitats, i  que ha de quedar sota la responsabilitat de l’Oficina de Prevenció i  Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears. I l’article 25 obliga anualment a l'aportació de la
declaració tributària corresponent a l’impost sobre la renda de les persones físiques i  a
l’impost  sobre  el  patrimoni  que  hagin  tingut  l’obligació  de  presentar  a  l’Administració
tributària.
Aquestes obligacions afecten també als membres electes de les corporacions locals, ja
que entren dins l’àmbit d’aplicació subjectiva de la Llei.

V. Tant l’Ajuntament com l’Oficina són ens públics que coincideixen en la seva funció de
publicitat i transparència de les declaracions patrimonials i de béns i de les declaracions de
renda i patrimoni dels càrrecs públics,  per la qual cosa, la signatura d’aquest conveni de
col·laboració  permetrà  simplificar  la  tasca  dels  membres  de  la  corporació  a  l'hora  de
presentar  les  declaracions  (béns  i  patrimoni,  d'activitats,  i  renda),  amb  motiu  del
nomenament, cessament, i canvis de circumstàncies, i  la presentació electrònica davant
l'Oficina  Anticorrupció  servirà  també  per  complir  l'obligació  de  presentació  davant  el
secretari de la corporació.

VI.  L’objecte  d’aquest  conveni  és  establir  el  mecanisme de  presentació  de  les
obligacions establertes als articles 75.7 i  la Disposició Addicional quinzena de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local.

VII. Amb la signatura de l’esmentat conveni les parts s’obliguen a:
1. L’Ajuntament:
Establir  com a registre per a les declaracions patrimonials i de béns, interessos i activitats,
així com per a les presentacions de les declaracions anuals de renda i patrimoni, el registre
existent a l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, que està
disponible a la seva seu electrònica, d’acord amb els models del formulari disponible a
l’esmentada seu electrònica.

2. L’OAIB:

a) Permetre l’accés al seu registre per tal de que l’Ajuntament pugui consultar i descarregar
la documentació presentada pels seus càrrecs públics.

b)  Anonimitzar les dades per a la seva publicació al Portal de Transparència propi, i a
facilitar a l’Ajuntament una adreça web per tal de que aquest pugui enllaçar les declaracions  dels
seus càrrecs públics amb el portal de l’OAIB

VIII. En data  25 de novembre de 2020 s’ha emès informe favorable pel Secretari de la
Corporació en relació al projecte de Conveni.



L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 22 de desembre i una vegada
vist  el  dictamen el  Sr.  Gregorio Estarellas (PSOE),  diu que el partit  socialista votarà totes les
propostes que vagin en contra de la lluita de la corrupció i aquesta és una d’elles, transparència i
bones formes són les que han de dirigir qualsevol entitat pública i govern municipal i estatal. Diu
que vol aprofitar per dir que el Partit Socialista està en contra de qualsevol tipus de corrupció i dins
el  seu  codi  ètic  el  transfuguisme  polític  formaria  part  d’aquesta  corrupció  contra  el  sistema
democràtic. 

La Sra. Maria Barceló (MES) diu que el seu grup votarà a favor del conveni, ja que creuen que la
lluita contra la corrupció és necessària i si amb aquest conveni, des de l’ajuntament  poden ajudar,
s’han de sumar.

El Sr. Eloy crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el seu grup votarà a favor del conveni i
volen agrair  als tècnics de la Casa i  al  secretari  per haver  tingut  aquesta iniciativa,  ja que la
transparència és vital i tot el que ajudi a fer que això es compleixi, creuen que hauria de tenir el
suport de tota la corporació.

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), dóna l’enhorabona als tècnics i a l’equip de govern per la feina feta
i  diu que,  ja fa un mesos que varen xerrar  de la possibilitat  que hi  hagués un conveni entre
l’ajuntament i  l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, diu que a més de lluitar contra la
corrupció  i  de  donar  transparència  sobre  els  patrimonis  i  declaracions  dels  membres  de  la
corporació, que és necessari, és el fet de que al ser una oficina de nova creació i que ha creat
molts de problemes respecte a la quantitat d’ajuntaments que no varen actualitzar les seves dades
amb l’Oficina anticorrupció i que l’Ajuntament de Llucmajor doni una passa  endavant en aquest
sentit és d’agrair.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que per no reiterar les paraules dels seus companys, amb les quals
hi està d’acord, simplement donarà el vot del seu grup, que serà favorable.

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 el següent acord: 

Primer.  Aprovar,  en  els  mateixos  termes  que  es  redacta  a  l’expedient,  el  Conveni  
entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les

Illes  Balears  per  tal  d’establir  l’ús  del  registre  de  béns  patrimonials  de  l’OAIB  per  part  de
l’Ajuntament.

Segon.  Designar  el  Batle  de  la  Corporació,  Sr.  Éric  Jareño  Cifuentes,  com  a  
representant de l’Ajuntament en la comissió mixta de seguiment i execució del Conveni,

prevista a la seva clàusula cinquena. 
Tercer.  Facultar  el  batle  per  firmar els documents necessaris per executar el  present  
acord. 

En aquests moment s’absenta de la sessió el Sr. Bernadí Vives (PI).

PROPOSTA DE LLIBERTAT LLUCMAJOR SOBRE L’AJUDA PER A LES ASSOCIACIONS DE
VEÏNS
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), explica breument la proposta de resolució
presentada pel seu grup i que textualment diu el següent:

EXPOSEM
Que en el municipi de Llucmajor les Associacions de Veïns (AAVV) i les Associacions de caràcter
Cultural, realitzen la gran majoria d'actes, esdeveniments i activitats durant les èpoques estivals,
les festes populars i els esdeveniments de caràcter nadalenc. 



Que per a la realització d'aquests actes, han de tenir una assegurança de Responsabilitat Civil. 

Que en el cas dels esdeveniments que són organitzats per l'Ajuntament, aquest és qui contracta
l'assegurança de Responsabilitat Civil o contracta a una empresa que hagi de tenir-ho al dia. 

Que en el cas de Llucmajor poble, les festes no les organitzen AAVV, sinó el propi Ajuntament. 
Que en canvi, a les Urbanitzacions i s’Arenal la gran majoria d'aquestes activitats les organitzen 
les AAVV.
Que a causa d'això es genera, al nostre entendre, un greuge comparatiu entre els diferents nuclis
urbans. 

Que aquest greuge comparatiu es tradueix en el cost agregat d'organitzar els esdeveniments per a
cada nucli urbà on les AAVV assumeixen dels seus propis fons el pagament de les assegurances
de Responsabilitat Civil. 

Que les AAVV són entitats de caràcter social, sense ànim de lucre. Aquestes a més realitzen una
labor primordial a vetllar per mantenir de manera dinàmica els nuclis urbans que representen. 

Que en l'actualitat, si no fos per les AAVV, gairebé tots els esdeveniments i actes de caràcter lúdic
o per als més petits, estarien centralitzats a Llucmajor poble, significant una pèrdua de drets en un
municipi amb una població repartida equitativament entre Llucmajor, s’Arenal i les Urbanitzacions. 

Que les AAVV no reben des de fa anys cap subvenció o assignació de caràcter municipal per a
poder sufragar les despeses de caràcter administratiu i legal per a poder exercir activitats que no
està realitzant l'Ajuntament de Llucmajor, però li pertocaríen. 

Davant les dades exposades, sol·licitem: 
Primer. Que l'Ajuntament de Llucmajor estudiï elaborar un sistema d'ajuda municipal amb

les Associacions de Veïns (AAVV) que estiguin en el registre municipal, per a aquest assumir el
cost de les assegurances de Responsabilitat Civil, així com altres llicències necessàries, per a la
realització d'esdeveniments de caràcter social i  sense ànim de lucre, que l'Ajuntament no està
realitzant per delegar en les pròpies AAVV. 

Segon. Que l'Ajuntament de Llucmajor informi del present acord a través de les xarxes
socials i la pàgina web de l'Ajuntament, així com als mitjans de comunicació. 

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 22 de desembre i una vegada
vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu el seu grup donarà suport a la proposta, ja
que  creuen  que  estaria  bé  fe  un  estudi  per  la  possibilitat  de  subvencionar  aquest  tipus
d’associacions  i  vol  recordar  que  fa  varies  legislatures  amb el  PP  governant  ja  es  donaven
aquestes ajudes, inclús a les escoles, per tant els hi pareix una bona idea.

En aquests moment s’incorpora a la sessió el Sr. Vives (PI).

La Sra. Maria Barceló (MES), diu que el seu grup donarà suport a la proposta, ja que els hi pareix
bé,  de fet  han  xerrat  amb algunes associacions  i  hi  estan  d’acord,  saben que hi  ha  d’altres
municipis que donen aquestes ajudes, per tant pensen que estaria bé que l’ajuntament comencés
a fer un estudi per veure de quina manera es podria dur a terme.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que els hi pareix bé la proposta, ja que es tracte de fer un estudi
sobre l’assumpte i després ja veurien si tècnicament es tornen trobar amb les pegues legals, i si
es poden donar aquestes ajudes, ja que pensen que aquests tipus d’assegurances els tenen les
associacions que participen en les festes, com poden ser la de Ball de bot i els clubs esportius que
també hi participen, però no saben si ho tenen les associacions de veïns.
Per altra banda li diu al Sr. Gaffar que les conclusions finals de les propostes que presenta el partit
LLIBERTAT LLUCMAJOR, els hi pareixen bé, però el que no els hi agrada és la manera en que
l’exposen, ja que crea un conflicte entre veïns, perquè pareix que Llucmajor poble tingués tots el
privilegis i les urbanitzacions fossin maltractades, i no és així, ja que aquest ajuntament ha tractat



tots  els  nuclis  del  municipi  per  igual,  i  diu que si  evitassin aquests tipus de comentaris  en la
proposta els  hi  agrairia i  des del  PI  els  hi  seria  més fàcil  donar-lis  suport,  de totes maneres
donaran suport a aquesta proposta.

El Sr. José Miguel Pastor, en representació de l’equip de govern i després d’haver-ho consultat
amb els tècnics, diu que encara sabent la gran labor que desenvolupen les associacions de veïns,
l’ajuntament no pot fer un pagament directament a tercers, i mirant-ho d’una altra manera si fan
una aportació econòmica a dites associacions, estarien fent un greuge comparatiu amb els demés
clubs o entitats inscrites en el Registre d’Entitats. També diu que des de que ell s’ha fet càrrec de
Participació Ciutadana, estan fent feina per a millorara tots els convenis amb les associacions de
veïns  i  amb tots els clubs que tenen convenis signats amb l’ajuntament i s’intentarà arribar a
acords i ajudar en tot el que sigui possible, per tot això l’equip de govern votarà en contra de la
proposta.

El Sr. Gaffar agraeix als grups que donen suport a la proposta i diu que li sorprèn el vot de l’equip
de govern, perquè aquí no s’està demanant el pagament a tercers, sinó que hi ha dues vies a
l’exposició de motius, que són vàlides. De totes maneres la proposta el que demana és fer un
estudi  tècnic  per  veure quina manera permesa per  la llei  els hi  va millor,  i  com ha dit  el  Sr.
Estarellas, abans ja hi havia aquests tipus de subvencions, per tant ja tenen un precedent. 
Diu  que  sobre  la  temàtica  de  les  associacions,  en  la  proposta  està  indicat  que  són  per
esdeveniments de caràcter cultural  sense ànim de lucre, ja que tot els que es faci així, és una
feina que estan realitzant pel bé de la nostra societat, per això creuen que no estaria malament
donar-los una ajuda.
Pel que ha dit el Sr. Vives relatiu a l’exposició de la proposta, diu que LLIBERTAT LLUCMAJOR
en cap moment vols crear cap enfrontament entre els distints nuclis del municipi, ja que saben que
cada un d’ells té els seus problemes i les seves particularitats, però el problema el veuen en que
les festes i actes culturals a Llucmajor poble quasi tots, son organitzades per l’ajuntament, en
canvi a s’Arenal i urbanitzacions ho fan les associacions de veïns, però si ha Llucmajor hi hagués
una associació de veïns que s’encarregués de fer-ho, ja no hi hauria aquest greuge comparatiu i
també es podria beneficar de les subvencions.

La interventora, després que el batle li hagi demanat la seva opinió, diu que pensa que aquest
assumpte hauria d’anar per subvenció o s’hauria d’establir mitjançant un conveni, però el risc que
hi veu, és que l’asseguradora de l’assegurança de responsabilitat no volgués assumir un risc que
es fa per delegació a un altre organisme i que no es fa en l’estructura de l’ajuntament, i el més
lògic  seria  donar-los  una  subvenció  a  aquestes  associacions,  però  si  només  hi  hagués  una
associació es podria donar directament en nominativa, però en la quantitat d’associacions que hi
ha en el municipi, s’hauria de fer una concurrència competitiva, i el problema és que el que la
necessitaria, tal vegada no hi arribaria, ja que per  fer-ho així s’han de complir uns requisits. 
També diu que des del 2016, que ella és la interventora de l’ajuntament, no s’ha subvencionat mai
la responsabilitat de les associacions de veïns.

El  Sr. Estarellas diu que no es tracte de pagar temes finalistes, sinó de donar subvencions a
entitats tan importants com són les associacions, i li vol recordar que abans el mètode per ser
igualitaris era donar una subvenció  per soci  de l’entitat,  i  qualsevol  subvenció que es rep,  és
preceptiu que es justifiqui a final d’any en que s’ha gastat la subvenció, per tant això és un tema
de voluntat política i perfectament legal, ja que hi ha molts de municipis i entitats que ho fan. Diu
que inclús anirien més enllà, i no fer-ho només per les associacions de veïns, sinó també per les
associacions de la tercera edat, que fan una molt bona feina, i com diu la interventora, hauria de
ser una subvenció general i després les entitats que puguin fer front a les despeses que tenen
comuns i a final d’anys justificar-ho davant l’ajuntament.

El Sr. Vives referent al que ha dit el Sr. Gaffar, que a la proposta només demanen la manera de
fer-ho, demanaria, per les pegues legals que hi ha, que ho incloguessin en el primer punt posant
«la possibilitat d’estudiar un sistema». 



Per altra banda diu que per organitzar festes amb èxit les associacions de veïns són el millor que
hi ha, perquè son les festes que surten del poble, i tant de bo que a Llucmajor ni hagués, també
estan d’acord que se’ls ha d’ajudar, però de la forma legal.

El Sr. Gaffar diu que el seu grup no té cap problema en acceptar l’esmena proposada pel Sr. Vives
que consisteix en afegir «la possibilitat» en el primer punt.
A continuació es se sotmet a votació l’esmena abans esmentada, proposada pel PI, i amb 10 vots
a favor  (PSOE, MES, LLIBERTAT LLUCMAJOR i  PI)  i  11 abstencions (PP, CS, ASI,  UP, Sr.
Pastor i Sr. Domínguez) prospera per majoria.

Tot  seguit  se  sotmet  el  fons  de  l’assumpte  a  votació  i  amb  10  vots  a  favor  (PSOE,  MES,
LLIBERTAT LLUCMAJOR i PI) i 11 abstencions (PP, CS, ASI, UP, Sr. Pastor i Sr. Domínguez) per
majoria s’aprova la proposta abans esmentada i que en la inclusió de l’esmena, queda del següent
tenor:

«EXPOSEM
Que en el municipi de Llucmajor les Associacions de Veïns (AAVV) i les Associacions de caràcter Cultural,
realitzen la gran majoria d'actes, esdeveniments i activitats durant les èpoques estivals, les festes populars i
els esdeveniments de caràcter nadalenc. 

Que per a la realització d'aquests actes, han de tenir una assegurança de Responsabilitat Civil. 

Que  en  el  cas  dels  esdeveniments  que  són  organitzats  per  l'Ajuntament,  aquest  és  qui  contracta
l'assegurança de Responsabilitat Civil o contracta a una empresa que hagi de tenir-ho al dia. 

Que en el cas de Llucmajor poble, les festes no les organitzen AAVV, sinó el propi Ajuntament. 
Que en canvi, a les Urbanitzacions i s’Arenal la gran majoria d'aquestes activitats les organitzen les AAVV.
Que a causa d'això es genera, al nostre entendre, un greuge comparatiu entre els diferents nuclis urbans. 

Que aquest greuge comparatiu es tradueix en el cost agregat d'organitzar els esdeveniments per a cada
nucli  urbà  on  les  AAVV  assumeixen  dels  seus  propis  fons  el  pagament  de  les  assegurances  de
Responsabilitat Civil. 

Que les AAVV són entitats de caràcter social, sense ànim de lucre. Aquestes a més realitzen una labor
primordial a vetllar per mantenir de manera dinàmica els nuclis urbans que representen. 

Que en l'actualitat, si no fos per les AAVV, gairebé tots els esdeveniments i actes de caràcter lúdic o per als
més petits, estarien centralitzats a Llucmajor poble, significant una pèrdua de drets en un municipi amb una
població repartida equitativament entre Llucmajor, s’Arenal i les Urbanitzacions. 

Que les AAVV no reben des de fa anys cap subvenció o assignació de caràcter municipal  per a poder
sufragar les despeses de caràcter administratiu i legal per a poder exercir activitats que no està realitzant
l'Ajuntament de Llucmajor, però li pertocaríen. 

Davant les dades exposades, sol·licitem: 
Primer. Que l'Ajuntament de Llucmajor estudiï la possibilitat d’elaborar un sistema d'ajuda municipal

amb les Associacions de Veïns (AAVV) que estiguin en el registre municipal, per a aquest assumir el cost de
les  assegurances  de  Responsabilitat  Civil,  així  com  altres  llicències  necessàries,  per  a  la  realització
d'esdeveniments de caràcter social i sense ànim de lucre, que l'Ajuntament no està realitzant per delegar en
les pròpies AAVV. 
        Segon. Que l'Ajuntament de Llucmajor informi del present acord a través de les xarxes socials i la
pàgina web de l'Ajuntament, així com als mitjans de comunicació.»

PROPOSTA  DE  LLIBERTAT  LLUCMAJOR  SOBRE  LA  COOPERACIÓ  ENTRE
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), explica breument la proposta de resolució 
presentada pel seu partit i que textualment diu el següent:

EXPOSEM



Que l'Ajuntament de Llucmajor és l'autoritat màxima de gestió del terme municipal de Llucmajor.
Que existeixen altres Administracions Públiques (AAPP) que presten serveis i realitzen activitats
de gran importància dins del terme municipal de Llucmajor. 

Que és vital per al bon funcionament dels serveis públics de totes les AAPP que existeixi una
cooperació constant i una bona relació institucional entre els càrrecs polítics d'aquestes AAPP. 

Que l'Ajuntament de Llucmajor ha fallat quant a mantenir una agenda de reunions de caràcter
polític entre aquest i diverses AAPP com el Consell de Mallorca i el Govern Balear. 

Que en la premsa s'han trobat declaracions hostils de regidors de l'Equip de Govern cap a les 
altres AAPP.
Que en la crisi sanitària i econòmica actual és vital la màxima cooperació entre les AAPP i no és el
moment d'haver-hi enfrontaments polítics entre les mateixes perquè són gestionades per partits de
diferent color. 

Que no s'han actualitzat les dades de contacte del regidor responsable de ser l'intermediari entre
les  diferents  AAPP,  arribant  encara  convocatòries  de  reunions  als  regidors  de  LLIBERTAT
LLUCMAJOR després de mig any fora de l'Equip de Govern. Aquest fet implica que hi ha una
absència de cooperació i diàleg entre les AAPP i està afectant els serveis públics. 

Davant les dades exposades, sol·licitem: 
Primer. Que l'Ajuntament  de Llucmajor  organitzi  reunions de caràcter periòdic  amb els

diferents departaments de les Administracions Públiques per a mantenir una relació institucional
apropiada i una millor coordinació dels projectes que s'executin en el terme municipal. 

Segon. Que l'Ajuntament de Llucmajor, darrere de la transparència pública, indiqui quan es
realitzen aquestes reunions i informe a tots els grups polítics de les resolucions acordades i/o els
temes tractats en aquestes. 

Tercer. Que l'Ajuntament de Llucmajor desisteixi de fomentar, a través dels regidors de
l'Equip de Govern, l'enfrontament entre les AAPP. 

Quart. Que l'Ajuntament de Llucmajor  informi del  present  acord a través de les xarxes
socials i la pàgina web de l'Ajuntament, així com als mitjans de comunicació. 

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 22 de desembre i una vegada
vist el dictamen el Sr. Gaffar diu que des del seu partit tenen la impressió a més de les proves,
que no hi ha una bona relació entre l’Ajuntament de Llucmajor i altres administracions públiques
dins el marc més polític, ja que basta veure el caos circulatori que es va produir en la carretera de
les urbanitzacions, quan el Consell de Mallorca va optar per tornar a asfaltar un carril sencer i
l’ajuntament  no  havia  comunicat  que  hauria  aquestes  obres,  fruit  d’això  molts  de  veïns  es
demanen si aquesta situació és a costa de que s’hagi cancel·lat o no el projecte de les rotondes i
voldrien saber en quin estat es troba. 

El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que sense entrar a valorar l’exposició de motius, creuen
que  la  relació  i  cooperació  entre  administracions  públiques  hi  ha  de  ser  i  no  entenen
l’administració  pública  d’una  altra  manera,  es veritat  que  és complicat  tenir-la  totalment,  però
creuen que s’hauria de lluitar, com es va fer a l’anterior legislatura per cercar la col·laboració entre
tots, inclús dins el mateix ajuntament, ja que troben a faltar les reunions i informació que aquests
darrers quatre anys es donaven, entenen que amb el tema de la COVID-19 hi ha altres problemes,
però estaria bé demanar més col·laboració a l’oposició, ja que concretament el PSOE, sempre ha
estat disposat a ajudar, per tant el seu grup donarà suport a la proposta.

El batle en representació del PP i de l’equip de govern, diu que realment creu que tenen una bona
relació amb les demés institucions i no entenen perquè s’han de presentar aquestes propostes, a
més quan han demanat algun favor o fer alguna reunió els hi han donat i creu que són un dels



ajuntaments  que  no  governant  els  seus  partits  a  nivell  regional,  tenen  una  bona  relació  i
col·laboració. Diu que una altra cosa és que si no estan d’acord en segons quins temes, han
d’estar  callats,  com  algun  cas  que  hi  hagut  durant  la  pandèmia,  però  es  deuen  als  veïns  i
ciutadans del municipi i han d’estar al seu costat, però que el portaveu del grup que presenta la
proposta li digui que és un cop d’atenció, per ell no és així,  per tant l’equip de govern rebutja
aquesta proposta.

La Sra. Maria Barceló, portaveu del grup MES, diu que el seu grup sense a valorar el punts que ha
explicat el Sr. Gaffar  de la proposta, pensen que com ja ha dit el Sr. Estarellas, es veritat que en
el punt de la comunicació dels partits que formen part d’aquesta corporació ha estat un poc fluixa,
però el  fons de la proposta el  veuen bo,  per tant creuen que han de donar suport al  fet  que
l’ajuntament ha de fer tot el possible perquè aquesta col·laboració sigui la més fluida possible i per
donar informació tant als grups de govern com als ciutadans del municipi.

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que entén la motivació de la  proposta i per on va, i li consta
que hi ha altres institucions que no s’han queixat, però els hi han estranyat algunes intervencions
en les xarxes socials, però el seu partit s’abstindrà, perquè creu que s’hauria d’enfocar d’alguna
manera aquesta proposta, ja que xerrar de la coordinació de les administracions públiques és una
eina que existeix al Consell de Mallorca, que és l’ajuntament dels ajuntaments i que es pot xerrar
amb ells per tenir alguna coordinació i creu que amb la problemàtica tant sanitària com econòmica
a causa de la pandèmia,  no estaria malament demanar col·laboració en aquests sentit. 
Per altra també creu que seria necessari pel que fa a aquest ajuntament, tenir més comunicació
entre tots els grups, a pesar que aquest àmbit de la crisi és complicat  per l’equip de govern.
També diu que troba que aquesta proposta no està suficientment focalitzada, per tant no la pot
entendre en aquest sentit.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el vot del seu grup serà d’abstenció, no poden votar en contra ja
que pensen que hi ha d’haver una bona sintonia amb totes les administracions, però tampoc no
poden votar  a favor,  perquè realment  no han detectat  una agressivitat  especial  de l’equip de
govern cap a d’altres institucions.

El Sr. Gaffar li demana al Sr. Vives, que si presenten una esmena per eliminar del punt 3, que és
el  que fa menció a l’enfrontament  entre  l’equip  de govern i  les  AAPP i  enfoquen la  proposta
exclusivament a que hi hagi una bona relació entre tots els grups del plenari i en temes tractats
entre aquest ajuntament i altres administracions, donarien suport a la proposta. El Sr. Vives diu
que a més del que ha dit abans,  hi ha altres coses a la proposta que no els acaba de convèncer,
com el tema de la transparència pública, ja que pareix que van d’amagat o que fan alguna cosa
malament, quan creu que cap grup d’aquesta corporació ho fa, per tant seguiran amb la seva
abstenció.

El Sr. Gaffar diu que el seu grup proposa l’esmena per retirar el punt 3 de la proposta.

Una vagada acabades les intervencions se sotmet  l’esmena a votació i  amb 10 vots a favor
(PSOE, MES, LLIBERTAT LLUCMAJOR i UP)  i 11 abstencions (PP, CS, ASI, PI, Sr. Pastor i Sr.
Domínguez), prospera per majoria.

A continuació se sotmet el fons de l’assumpte a votació i  amb 10 vots a favor  (PSOE, MES,
LLIBERTAT LLUCMAJOR i UP), 10 vots en contra ( PP, CS, ASI, Sr. Pastor i Sr. Domínguez) i
una abstenció (PI),  es produeix un empat. Tot seguit es fa una segona votació en la qual s’obté el
mateix resultat, i en virtut del vot de qualitat del batle, que ha votat en contra, queda rebutjada la
proposta abans esmentada.

PROPOSTA  DEL  GRUP  MES  SOBRE  L’EXECUCIÓ  DELS  PROJECTES  GUANYADORS
PENDENTS  DE  LA  CONVOCATÒRIA  2018  DELS  PRESSUPOSTS  PARTICIPATIUS  DE
L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

A continuació el Sr. Miquel Àngel Serra (MES) llegeix la proposta de resolució presentada pel seu
partit i que textualment diu el següent:



Durant  el  2018,  l’Ajuntament  de  Llucmajor,  a  través  de  l’àrea  de  Participació  Ciutadana,  va
convocar un procés de pressuposts participatius amb la intenció de debatre, identificar prioritats i
decidir determinades inversions.

Els pressuposts participatius són imprescindible en la gestió moderna municipal  i ajuden a les
institucions municipals a ser més transparents, propers a la ciutadania i fomentar una cultura més
democràtica i participativa en el poble.

Després  del  període  de  presentació  de  propostes,  de  la  validació  tècnica  i  de  votació,  les
propostes guanyadores varen ser les següents:

• A Llucmajor (poble) la proposta guanyadora va ser la millora de la ruta saludable per caminar, amb
una inversió prevista de 50.000 €.

• A s’Arenal  la proposta  guanyadora va ser  el  foment  de l'esport  al  Parc Joan Ferre,  amb una
inversió prevista de 50.000€.

• A les urbanitzacions la proposta guanyadora va ser el foment de l'ús de la bicicleta, amb una
inversió prevista de 50.000€

Passat dos anys la inversió prevista a Llucmajor i a les urbanitzacions no ha estat executada.

Per tot això el grup municipal  de MÉS per Mallorca a Llucmajor proposa al ple l’adopció dels
següents acords:

Primer. L’Ajuntament de Llucmajor  es compromet a executar  els projectes guanyadors
pendents de la convocatòria 2018 dels pressuposts participatius .
Segon. L’Ajuntament  de  Llucmajor  recuperarà  al  2021  la  figura  dels  pressuposts
participatius.

En aquests moments, el Sr. Guillermo Roig s’absenta de la sessió durant un minut.

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa d’Interior de dia 22 de desembre i una vegada
vist el dictamen el Sr. Bartolomé Tugores (PSOE), diu que el seu grup donarà suport a la proposta
i explica que en l’anterior legislatura es varen triar els projectes que surten a la proposta i dos
d’ells no es varen poder dur a terme per motius de terminis, el que sí es va executar va ser el de
s’Arenal,  ja  que  era  el  més  ximple  d’execució,  quedant  pendents  el  de  Llucmajor  i  el
d’Urbanitzacions.  També diu  que  volen  insistir  amb la importància de la  passa que va  donar
l’anterior  equip  de  govern  posant  en  marxa  els  pressuposts  participatius  i  voldrien  que  s’hi
tornassin a posar.

El Sr. Eloy Crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el seu grup votarà a favor de la proposta,
ja que el pressuposts participatius foren un compromís que es va adquirir des de l’ajuntament pels
veïns  i  s’ha  de  donar  compliment  dels  projectes  guanyadors,  és  més  hi  ha  una  llei  a  nivell
autonòmic,  la  qual  obliga  incorporar  processos  participatius  en  l’elaboració  dels  pressuposts
anuals de tots els ajuntaments, per tant tenir pressupost participatius, a més del benefici polític
social que té, és una obligació legal.

Pel que fa als pressuposts participatius del 2018, saben que estaven pendents d’informe tècnics i
entenen que aviat tots aquests informes sortiran i es podran executar tots els compromisos que va
adquirir l’ajuntament amb els veïns.

El Sr. José Miguel Pastor, demana si es podrien votar els dos punts de la proposta per separat.

El Sr. Serra agraeix als grups que han donat suport a la proposta i per altra banda diu que el seu
grup no té cap problema per votar els punts per separat, sempre i quan el secretari ho autoritzi.

El Sr. Pastor diu, que fa tres mesos que està al càrrec  d’aquesta regidoria i en fa dos en el ple
d’octubre té constància que el Sr. Serra va demanar informació sobre els dos projectes que falten
per executar. Diu que va demanar informació al respecte i pot dir que pel que fa al de la ruta



saludable ha de tenir una reunió a principis d’any amb la coordinadora del PAC i que va xerrar
amb la tècnica d’esports i li digué que havien tingut vàries reunions, però no s’havia concretat res,
vent això, va demanar que es tornés reactivar el tema per a principis d’any.
Per altra banda, pel que fa al projecte del carril bici a Urbanitzacions, diu que va xerrar amb el Cap
de la Policia Local del nostre municipi, i li digué que s’havien d’implantar les modificacions que el
Reglament general de circulació ha emès per poder tenir i han profunditzat la pacificació del tràfic,
el carril bici i l’estacionament en tot el traçat de dit carril.
Respecte al que diu el segon punt de la proposta, diu que és un tema amb el qual els hi agradaria
fer-hi feina, però no poden votar a favor, perquè fins que no es tenguin els pressuposts municipals
finalitzats.

El Sr. Serra per tancar el torn d’intervencions, diu que el que està clar és que aquestes inversions
previstes han d’anar cap endavant, i s’han de cercar alternatives i s’ha de complir el mandat que
directament els veïns del municipi varen fer i el que demanen al segon punt, és recuperar una
figura  que  troben  que  és  interessant,  en  les  modificacions  que  es  puguin  fer,  però  que  la
ciutadania proposi projectes i pugui triar, és una eina de futur i que han d’utilitzar i no renunciar a
ella.

Una vegada acabades les intervencions se sotmet a votació el primer punt de la proposta que diu
el següent:
 «Primer. L’Ajuntament de Llucmajor es compromet a executar els projectes guanyadors pendents de la
convocatòria 2018 dels pressuposts participatius.» el qual s’aprova per unanimitat.

Tot seguit se sotmet a votació el segon punt de la proposta que diu el següent:
«Segon. L’Ajuntament de Llucmajor recuperarà al 2021 la figura dels pressuposts participatius.» i amb 11
vots a favor (PSOE, MES, LLIBERTAT LLUCMAJOR, UP i PI) i 10 vots en contra (PP, CS, ASI,
Sr. Pastor i Sr. Domínguez), s’aprova per majoria.

PROPOSTA  DEL  GRUP  UP  SOBRE  CONTROL  DE  PREUS  DE  LLOGUERS  ABUSIUS,
GARANTIES PER A PERSONES ARRENDATÀRIES I PETITS PROPIETARIS/AS
A continuació el Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), dóna lectura de la proposta de resolució presentada
pel seu partit i que textualment diu el següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'especulació  en  el  preu dels  lloguers  és  una realitat  que  sofreixen  actualment  centenars  de
ciutats  a  Europa  i  també  a  Espanya.  Segons  dades  del  Banc  d'Espanya,  els  lloguers  han
augmentat un 50% en els últims deu anys a nivell nacional, una pujada significativa sobretot en
grans ciutats com Madrid, Barcelona o València i en diversos enclavaments del turisme com les
Illes Balears o les Illes Canàries.  En paral·lel,  els salaris no han seguit  la  mateixa senda i  la
precarietat és la tònica general en el mercat laboral espanyol. L'OCDE assenyala que el 24,7% de
les llars tenia una despesa en habitatge de lloguer superior al 40% dels seus ingressos nets en
2014, enfront del 13,1% registrat en la mitjana de l'OCDE, per la qual cosa aquesta proporció
haurà augmentat amb l'escalada de preus actual.

Segons dades d'Eurostat, a Espanya al voltant de quatre de cada deu persones que viuen en
lloguer destinen més del 40% dels ingressos familiars al pagament del lloguer, un dels índexs més
alts de tota la Unió Europea (UE), solament superat per Grècia i Lituània. Dedicar més del 40% de
la renda familiar al pagament de l'habitatge és considerat per la UE com un càrrec excessiu per a
l'economia d'una llar.

L'increment  dels  lloguers  no  es  correspon  amb una  millora  en  la  capacitat  adquisitiva  de  la
població. Segons l'estudi “L'Estat de la Pobresa. Espanya 2019 IX Informe anual sobre el risc de
pobresa  i  exclusió”  realitzat  per  la  Xarxa  Europea  de  Lluita  contra  la  Pobresa  i  l'Exclusió
Social EAPN España,  un total  de 12.188.288 persones,  que  suposen el  26,1% de la població
espanyola està en Risc de Pobresa i/o Exclusió Social. Espanya s'ha convertit en el segon país de
la Unió Europea, després de Xipre, on més ha crescut la desigualtat de renda, 20 vegades més



que la mitjana europea. Al descens dels salaris hem de sumar els casos de centenars de famílies
obligades a buscar un altre pis amb preus inassumibles i amb el risc de ser expulsades de les
seves cases perquè no poden pagar el lloguer. Però no sols són expulsades dels seus habitatges,
sinó també dels seus barris, que perden a les seves veïnes i es transformen així en aparadors per
al turisme o en zones residencials solo per a persones amb alt poder adquisitiu.

Segons l'estudi 'Efectes de la crisi econòmica en els òrgans judicials' que ha publicat la Secció
d'Estadística  del  Consell  General  del  Poder  Judicial  (CGPJ),  les  últimes dades  estadístiques
disponibles corresponen a 2019. El nombre de llançaments practicats durant el 2019 ha estat de
36.467, dels quals, un 67,5% del total ha estat conseqüència de procediments derivats de la Llei
d'Arrendaments  Urbans  (LAU),  mentre  que  altres  14.193  (el  26,3  per  cent)  es  van  derivar
d'execucions hipotecàries. Els 3.346 restants van obeir a altres causes.

Els llançaments per impagament del lloguer van experimentar una disminució interanual del 2,2
per cent, mentre que els derivats d'execucions hipotecàries van baixar un 25,1 per cent respecte a
2018.  Els  llançaments  afecten  diferents  tipus  d'immobles,  no  sols  habitatges  i,  en  el  cas
d'aquestes, no sols a habitatge habitual. Catalunya (amb 12.446, el 23 per cent del total nacional)
va ser la Comunitat Autònoma en la qual es van practicar més llançaments, seguida per Andalusia
(amb 8.806) i la Comunitat Valenciana, amb 7.390.

Després de la crisi econòmica del 2008, la història es repeteix, i les famílies a Espanya es tornen a
enfrontar a problemes econòmics, aquesta vegada derivats d'una pandèmia mundial provocada
pel virus de la Covid-19. Una vegada més, les famílies del nostre país han de fer un major esforç
econòmic per a gaudir d'un habitatge. La política de no intervenció pública sobre el mercat de
l'habitatge ha generat una tendència alcista dels preus i una crisi d'accessibilitat a aquest bé que
ha provocat l'expulsió dels sectors de la població amb menys recursos.

La crisi del coronavirus està ja agreujant aquesta situació. Amb la paralització de gran part de
l'activitat econòmica per culpa de l'epidèmia de la Covid-19, moltes de les persones que estan
pagant una hipoteca o vivint de lloguer estan tenint grans dificultats per a continuar fent-ho. Si
abans les famílies sofrien l'asfíxia dels preus del lloguer i de l'endeutament que ja arrossegaven de
la crisi anterior, ara el panorama resulta alarmant: la sortida del confinament obre un escenari ple
d'incertesa  davant  la  possible  pujada  de  la  taxa  de  desocupació  i  la  caiguda  del  creixement
econòmic.  En  aquest  escenari,  es  multipliquen  la  dificultats  per  a  l'accés  a  un  habitatge,
l'endeutament familiar o directament la pèrdua de l'habitatge, especialment per a les famílies més
vulnerables.

La crisi del coronavirus i el seu impacte sobre el mercat immobiliari ha de servir per a reivindicar la
necessitat de garantir el dret a un habitatge digne i adequat recollit en l'article 47 de la Constitució
Espanyola i també per a revertir les polítiques de mercantilització, dibuixant un horitzó normatiu en
el qual l'habitatge compleixi la seva funció social i no sigui mera mercaderia o un actiu objecte
d'especulació.  És,  ara,  quan se'ns presenta l'oportunitat  d'articular  un  veritable sistema públic
d'habitatge.

Mancant xifres oficials més actualitzades, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en 2011 hi
havia 3,5 milions d'habitatges buits. No obstant això, avui dia el parc públic d'habitatge en lloguer
no aconsegueix el 1,5% del total del parc d'habitatges segons dades de l'INE i Housing Europe;
molt per sota dels percentatges d'Holanda (32%), Àustria (23%) o França (17%). Espanya compta
amb un dels percentatges d'habitatge social més baixos de la Unió Europea, un 1,1% només
superat per Grècia i lluny d'uns altres com Holanda (32%), Àustria (23%), Regne Unit (18%) o
França  (17%).  A  més,  Espanya  acumula el  30% dels  habitatges  buits  d'Europa (més de 3,4
milions d'habitatges).

Considerant  que Espanya té un parc total d'habitatges de 25 milions,  si volem un parc públic
d'habitatge equiparable als països del nostre entorn, és a dir, com a mínim, d'un 10%, necessitem
2,5 milions d'habitatges que el conformin. L'habitatge és un bé de primera necessitat i la seva



funció social  ha de ser  preservada per les institucions públiques per  sobre de qualsevol  altra
consideració.

Com  a  conseqüència,  els  ajuntaments  no  poden  donar  resposta  a  l'emergència  diària  dels
desnonaments, les ocupacions d'habitatges buits o l'infrahabitatge, ni tampoc oferir una solució a
aquelles  persones  que  necessiten  accedir  a  un  habitatge  a  preus  inferiors  als  del  mercat.
Mentrestant,  la SAREB acumula  habitatges  buits  d'entitats  financeres  rescatades  amb  diners
públics  que,  en  la  seva  gran  majoria,  ven  o  traspassa  la  seva  gestió  a  fons  d'inversió,
immobiliàries  o  altres  gestors  d'habitatge.  Segons  les  últimes  dades  facilitades  per  la
pròpia SAREB, fins a març de 2020, tan sols 2.400 habitatges de la seva cartera han estat cedides
a administracions autonòmiques i ajuntaments. Una xifra irrisòria si es té en compte que al juny de
2014, declarava tenir en fins i tot cartera més de 45.000 habitatges residencials. Pisos, que, per
tant, continuen engrossint el parc d'habitatges buits.

Malgrat les mesures d'urgència preses fins ara pel Govern d'Espanya en relació a les rendes de
lloguer, dirigides a esmorteir l'impacte de la crisi sanitària sobre els arrendataris en situació de
major vulnerabilitat socioeconòmica, es requereixen reformes estructurals en matèria de regulació
de l'accés a l'habitatge, encaminades a considerar-la com un bé de primera necessitat abans que,
com una inversió, en línia amb el mandat contingut en l'article 47 de la Constitució Espanyola.
Igual que en la crisi de 2008, ens trobem davant un mercat especulatiu, amb forta presència de
capitals d'inversió internacionals,  que fa previsible l'enfonsament dels preus i  que pot  generar
noves oportunitats  per  a  la intervenció de fons voltors oportunistes que sobrevolen el  mercat
espanyol.

Ciutats europees amb problemàtiques semblants com Amsterdam, París o Berlín, ja han posat en
marxa  mesures  legislatives  que  limiten  els  preus  i  les  pujades  abusives  dels  lloguers.  Els
desnonaments  per  impagament  de  lloguer,  la  saturació  dels  serveis  socials  municipals  i  la
precarització dels arrendaments genera exclusió i sobre-endeutament de les arrendatàries, o cosa
que és el mateix, més impagaments de lloguer. En canvi, més estabilitat i adaptació dels lloguers
als salaris de les persones equival a més seguretat de pagament i, per tant, de cobrament per part
dels propietaris.

El Comitè DESC de les Nacions Unides, en les seves observacions finals sobre el Sisè Informe
periòdic d'Espanya, aprovades en la sessió celebrada el 29 de març de 2018, explicita que «En
particular,  preocupa  el  Comitè  el  número  insuficient  d'habitatge  social;  la  creixent  falta
d'assequibilitat de l'habitatge, particularment dins del mercat privat a causa dels preus excessius; i
la falta de protecció adequada de la seguretat de la tinença. Així mateix, el preocupa el nombre
significatiu  de llars  que  no  compta amb habitatge en condicions  adequades i  l'alt  nombre de
persones sense llar». En conseqüència, recomana a l'Estat que «Adopti les mesures necessàries
per  a  reglamentar  el  mercat  privat  de  l'habitatge  per  a  facilitar  l'accessibilitat,  disponibilitat  i
assequibilitat d'un habitatge adequat per a les persones de baixos ingressos;» i «Revisi la seva
legislació sobre arrendaments i dugui a terme les modificacions necessàries a fi de garantir una
protecció adequada de la  seguretat  de la  tinença i  establir  mecanismes judicials  efectius que
garanteixin la protecció del dret a un habitatge adequat.»

La legislació i polítiques públiques en matèria de lloguer han tingut grans avanços. En concret,
l'última modificació legal efectuada mitjançant el Reial decret llei 7/2019, de mesures urgents en
matèria d'habitatge i lloguer, constitueix una resposta a les demandes de centenars de col·lectius
socials i associacions de veïns que estaven sent sufocats per la reforma legislativa del Govern del
Partit Popular, la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del
lloguer d'habitatges, que suposava la precarització absoluta de les persones inquilines.

Sota el nou Reial decret llei 7/2019 es va aconseguir millorar la certitud i seguretat jurídica dels
arrendataris mitjançant l'ampliació de la pròrroga obligatòria dels contractes d'arrendament de 3 a
cinc 5 anys en cas que l'arrendador sigui una persona física i  a 7 anys en cas que sigui una
persona jurídica. A més, es va ampliar la pròrroga tàcita d'un a tres anys i es va prolongar el
termini  de preavís  per  a  trencar  el  contracte d'arrendament,  havent  d'informar  l'inquilí  amb 4



mesos d'antelació i  amb 2 mesos a l'arrendador. Addicionalment es va establir que l'increment
produït per l'actualització anual de la renda no podrà excedir la variació percentual experimentada
per l'Índex de Preus al  Consum, per  la qual  cosa l'actualització  anual  del  preu del  lloguer  va
quedar lligada a l'IPC, que opera com a límit màxim de l'augment.

És necessari comprendre que,  la possibilitat  de regulació dels  preus de lloguer  assegura una
rendibilitat econòmica proporcionada del lloguer a llarg termini per als propietaris, equilibrant així el
dret a la llibertat d'empresa i el dret a la propietat privada en relació al dret d'accés a un habitatge
digne i el compliment de la funció social de la propietat. L'existent desequilibri en la negociació de
la renda entre la part arrendadora i la part arrendatària, en escenaris d'escassetat d'oferta i tensió
dels preus, comporta que el preu es determini de manera unilateral per la part arrendadora, sent la
majoria de les vegades una càrrega desproporcionada en relació amb els ingressos familiars. Tot
això justifica que sigui possible la intervenció dels poders públics en la regulació d'un element
essencial en la relació contractual, com és el preu. En aquests moments, acabar amb els preus
abusius és urgent,  especialment  en una situació de crisi  sanitària,  social  i  econòmica,  on els
ingressos de les classes populars es poden reduir de manera significativa. I és necessari adoptar
mecanismes que garanteixin  el  compliment  efectiu del  dret  a  un habitatge digne i  adequat al
nostre país.

Per tot això, el Grup Municipal de Llucmajor proposa al Ple l'adopció del següent Acord :

L'Ajuntament de Llucmajor insta al Govern d'Espanya a:
Primer.-  Aprovar una llei estatal d'habitatge, que permeti el seu desenvolupament en el

marc les competències de les comunitats autònomes i municipis, que blindi la funció social de
l'habitatge i asseguri el compliment efectiu i el respecte del dret a un habitatge digne i adequat
recollit en l'article 47 de la Constitució Espanyola, incloent l'accés als subministraments bàsics. I
adoptar mecanismes que garanteixin el compliment de les obligacions internacionals en matèria
de dret a l'habitatge contingudes en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals,
l'Observació generals Nº4 i Nº7 del Comitè DESC, i la Convenció sobre els Drets dels infants, així
com  les  resolucions  i  dictàmens  del  Comitè DESC en  matèria  d'habitatge  i  garantir  la  seva
aplicació immediata i vinculant en casos de desallotjament forçós sense alternativa habitacional.

Segon. - Legislar per a regular el mercat del lloguer d'habitatges, impedint preus abusius
en  els  contractes  d'arrendament  d'habitatge  mitjançant  mecanismes  de  control  de  preus  i
promovent baixades de preus tant en contractes en vigor com en contractes futurs. A més, es
garantirà un lloguer estable, segur i assequible, augmentant el parc públic d'habitatge en lloguer
social i assequible, adoptant mecanismes per a la cessió obligatòria i temporal d'habitatge buit en
mans de grans forquilles d'habitatge a les administracions públiques competents.

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa de Serveis Públics de dia 22 de desembre i
una vegada vist el dictamen el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que el seu grup entén que
aquesta  proposta  no  és  del  tot  competència  municipal  i  de  totes  maneres  els  hi  pareix  una
proposta utòpica i molt bona, i comparteixen el fons, per tant li donaran suport.

La Sra.Maria Barceló (MES) diu que el seu grup donarà suport a la proposta, encara que sigui un
tema que no és competència directa d’aquest ajuntament, però molts de ciutadans del municipi es
veuen afectats per aquest tema, i un dels principals motius de la dificultat d’accedir a habitatges
dignes, és la apujada de preus pel lloguer i que fan que moltes persones no puguin accedir-hi, per
tant qualsevol cosa que es pugui fer o demanar perquè de l’administració que sigui, pugui millorar
la situació d’aquestes persones, pensen que des d’aquest ajuntament ho han de recolzar.

La Sra.  Noemí Getino (CS),  en representació de l’equip  de govern diu que no dubten que la
finalitat de la proposta no sigui lloable i que tengui bones intencions, la qual cosa comparteixen,
però el medis que posa per arribar a aquesta finalitat, l’allunyen de la mateixa i no és una opinió
només personal, sinó del que està passant als mercats i a altres zones on s’ha intentat regular
d’aquesta manera i de l’opinió d’economistes amb gran pes internacional. 
Explica que quan es regulen els preus i obliguen a una cessió d’immobles, el que fan és apujar els
preus mínims, perquè molta gent que té preu mínim, se’n va al preu mínim de la llei, redueixen



l’oferta de pisos,  perquè molta gent  no està  disposada a posar  els  seus pisos en lloguer  en
aquestes condicions i també a llarg termini generen que el parc d’habitatge d’aquest país estigui
mal  mantingut,  perquè  els  propietaris  dels  immobles  no  generen  els  suficients  guanys  per
mantenir l’immoble en condicions.
Per altra banda diu que ja són bastantes les sentències que posen en dubte que les comunitats
autònomes tenguin competència per regular aquest tema o que vagi en contra de principis que
apareixen a la Constitució Espanyola, com el de la llibertat de disposar del principi lliurament de la
propietat. També diu que aquest equip de govern moltes de vegades és partidari de sense tenir
competència sobre un tema, fer peticions a les administracions competents, per deixar constància
de la seva opinió. Diu que proposen arribar a la mateixa finalitat utilitzant uns medis adequats,
com augmentat el parc d’habitatges, i per fer-ho s’ha de fomentar la construcció, tant d’habitatges
públics com privats i per fer-ho s’han de llevar les traves burocràtiques i mobilitzar el major número
de pisos per llogar i per això s’ha de donar seguretat jurídica i una sèrie de facilitats als propietaris.
Per tot això l’equip de govern votarà en contra de la proposta.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el seu grup, sense entrar a valorar el
fons de la proposta votarà en contra, ja que no és de competència municipal, sinó que s’ha d’instar
a una altra administració. També diu que la Sra.  Getino ha mencionat en la serva intervenció
algunes accions que sí són de competència municipal, i els hi agradaria que l’equip de govern no
només les mencioni per dir que la proposta no és de competència municipal, sinó per transformar-
les amb coses positives i presentar una proposta d’una modificació d’IBI, perquè es pugui ajudar
fiscalment als veïns, aprofitant el superàvit que es té i que es veurà con queda la liquidació dels
pressuposts del 2020, i també millorar els punts que afecten a les famílies nombroses i incloure
monoparentals, i en aquests cas, sí que tendrien el suport del seu grup.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el seu grup donaria suport a la proposta si es poden reduir els
punts que es proposen, ja que en el primer punt on diu que s’intentarà regularitzar el preu del
lloguer, ho veuen molt complicat i no creuen que sigui la solució pels comentaris de la gent que té
habitatges o locals llogats. Per altra banda diu que estarien d’acord amb el paràgraf núm. 2, allà
on posa «garantirà un lloguer estable, segur i assequible, augmentant el parc públic d'habitatge en
lloguer social i assequible, adoptant mecanismes per a la cessió obligatòria i temporal d'habitatge
buit en mans de grans forquilles d'habitatge a les administracions públiques competents.», ja que
s’ha de fomentar el lloguer social, i tal vegada seria una solució. 

El Sr. Zúñiga diu que el seu grup manté la proposta com es presenta i no faran cap canvi, i que
han presentat la proposta per veure si es té un debat públic sobre el problema de l’habitatge i així
com l’equip de govern ha dit que s’estudiarien altres possibilitats, i altres partits també, el seu grup
deixarà els punts de la proposta tal com estan i a partir de gener tots els grups podrien posar en
marxa propostes d’àmbit municipals que siguin consensuades, ja que tenen clar que la gent ho
està  demanant  de  forma  reiterada,  sobretot  per  la  situació  de  crisis  provocada  per  aquesta
pandèmia.  

La Sra. Getino vol aclarir que les bonificacions que es poden aplicar a l’IBI no són obertes, ja que
venen determinades per llei, unes són obligatòries i altres potestatives, però són les que hi ha.

Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 8 vot a
favor (PSOE, MES i UP) 12 vots en contra  (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI,Sr. Pastor i
Sr. Domínguez) i 1 abstenció (PI), per majoria es rebutja la proposta abans esmentada.

PROPOSTA  DEL  GRUP  MES,  SOBRE  EL  COMPROMÍS  DEL  PLE  MUNICIPAL  AMB  EL
REGLAMENT MUNICIPAL DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I AMB EL FOMENT DE L’ÚS
DEL CATALÀ A L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
La Sr. Maria Barceló (MES) explica breument la proposta de resolució presentada pel seu grup i
que textualment diu el següent:



La situació lingüística del municipi de Llucmajor dista molt de la plena normalització lingüística. La
llengua catalana ha patit  i  pateix  una minorització lingüística  sistematitzada i  perpetuada pels
poders jurídics i polítics estatals des de fa segles.

L’Ajuntament de Llucmajor té la responsabilitat de fomentar l'ús social de la llengua catalana dins i
fora de l'administració local i, per tant, d’exercir un paper de lideratge  en la tasca de normalitzar
l'ús públic del català.

Per  fer-ho disposam d’un reglament municipal  de normalització lingüística,  aprovat  pel  Ple de
l’Ajuntament de Llucmajor el 26 de febrer de 1988, que garanteix que el català sigui la llengua d’ús
preferent dins l’Ajuntament de Llucmajor i que el mateix Ajuntament en fomenti aquest ús perquè
tota la ciutadania pugui ser atesa sense cap discriminació per raons de llengua.

Tot i tractar-se d’un reglament vigent, aquest s’incompleix de forma reiterada per part de càrrecs
polítics i mitjans de comunicació municipals. Són cada vegades més normals les comunicacions
internes i externes on no es respecta l’ús del català com a llengua preferent.  L’Ajuntament de
Llucmajor ha de fomentar activament l’ús del català entre els empleats públics.

Per tot això el grup municipal de MÉS per Mallorca a Llucmajor proposa al ple de l’Ajuntament de
Llucmajor els següents acords:

Primer.  Declarar  la  plena  vigència  i  utilitat  del  reglament  municipal  de  normalització
lingüística a l’Ajuntament de Llucmajor.

Segon. Renovar el compromís de l’Ajuntament de Llucmajor en la defensa i normalització
plena de la  llengua catalana i  portar  a terme totes les accions que estiguin al  seu abast  per
garantir-ne la seva promoció i el seu ús preferent.

Tercer. Notificar aquests acords als empleats públics municipals.

L’assumpte es va tractar a la Comissió Informativa de Serveis Públics de dia 22 de desembre i
una  vegada vist  el  dictamen  la  Sra.  Barceló  diu  que  el  que  volen  aconseguir  amb  aquesta
proposta és el  compromís de l’ajuntament de tenir  una major  implicació a favor de la llengua
pròpia i  sobretot  en el  dia a dia,  es cert  que hi  ha accions puntuals d’implicació per  part  de
l’ajuntament, com en actes oficial, actuacions culturals i que també col·labora amb els cursos de
català, però troben que no és suficient com per a seguir el  reglament i  tenir l’ús majoritari del
català, i ja que pensen que es pot assumir aquest compromís, han presentat aquesta proposta.

El Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que el seu grup donarà suport a la proposta, perquè tenen
una llei de normalització  lingüística feta pel Sr. Cañellas i també un reglament municipal, per tant
el que han de fer és donar una mica d’empenta a aquest compliment.

La regidora de Cultura, Sra. Maria Francisca Lascolas (PP), diu que el vot de l’equip de govern
serà d’una abstenció en positiu, ja que estan d’acord amb el dictamen de la proposta, però no
comparteixen l’exposició de motius d’aquesta i principalment en el darrer paràgraf. Diu que el seu
argument es clar, ja que totes les notes de premsa que s’emeten des de comunicació es fan en
català, les comunicacions internes i informes també i es contesta en castellà al ciutadà que ho
sol·licita,  a  més cada any col·laboren amb l’Institut  d’Estudis Baleàrics,  i  no entraran en més
debats sobte aquest assumpte, perquè creuen que aquest ajuntament actua de manera correcte al
respecte.

El Sr. Eloy Crusat (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el seu grup votarà a favor de la proposta,
ja que es tracta de que l’ajuntament compleixi en les seves pròpies normes.

El Sr. Eduardo E. Zúñiga (UP), diu que el seu grup donarà suport a la proposta i fa un comentari
d’àmbit personal dient que ell  no ha nascut en aquesta terra, però l’estima, així com xerrar la seva
llengua, i  els hi ajuda molt que les institucions donin el màxim suport a la llengua de les Illes
Balears, perquè persones com ell, s’atreveixin a fer públic el seu sentiment sobre aquesta llegua i
utilitzar-la. 



El  Sr.  Guillermo  Roig  (ASI),  diu  que  el  seu  grup  s’abstindrà  a  aquesta  proposta,  i  la  seva
intervenció és per donar el seu sentit de vot, ja que amb l’equip de govern ja ho han decidit. Diu
que  estan  complit  tot  el  que  diu  la  llei  de  l’Estatut  d’Autonomia,  així  com  el  reglament  de
l’ajuntament sobre aquest tema.

La Sra. Barceló agraeix als distints grups els seus vots, i diu que el motiu del darrer paràgraf és
perquè tenen constància que en algunes comunicacions internes i externes, no es respecte el
reglament de l’ajuntament.

Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 11 vots a
favor (PSOE, MES, LLIBERTAT LLUCMAJOR, UP i PI) i 10 abstencions (PP, CS, ASI, Sr. Pastor i
Sr. Domínguez)  per majoria s’aprova la proposta en els termes que apareix redactada.

PROPOSICIÓ  DE  BATLIA  RELATIVA  A  L’APROVACIÓ  DEL  RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE FACTURES SENSE CONTRACTE
En primer lloc s’ha de votar la ratificació d’aquest punt a la inclusió a l’ordre del dia, ja que no es
va poder dur a la comissió informativa i per tant no ha estat dictaminat.

Tot seguit se sotmet a votació la ratificació a l’ordre del dia i amb 18 vots a favor (PP, PSOE, CS,
ASI, MES, PI, Sr. Pastor i Sr. Domínguez) i amb 3 abstencions (LLIBERTAT LLUCMAMJOR i UP),
prospera per majoria.

Seguidament el secretari llegeix  la proposta que diu el següent:

En aplicació del que preveu l’art. 91.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les Entitats Locals, se sotmet a la consideració del Ple per tal que sigui debatuda i, en el seu
cas votada, la següent

MOCIÓ

Reconeixement extrajudicial de factures sense contracte amb omissió. Indemnització Llop.

Vist que els documents acreditatius de despeses que s’han anat presentant i que es relacionen,
que  tracten  de  despeses  de  serveis  i  subministres  que  es  presten  sense  el  corresponent
contracte, i altres despeses que corresponen a contractes que s’ha exhaurit el termini d’execució i
continua  produint  prestant-se,  i  atès  que  es  tracta  d’una  relació  de  factures  que  han  estat
conformades  pels  tècnics  i  regidors  corresponents,  la  qual  cosa  s’acredita  així  que  els
subministraments o serveis han estat efectivament realitzats i conforme a les condicions i preus
acordats,  essent  totes  elles necessàries  i  indispensables  per  el  norma desenvolupament  dels
distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per aquest Ajuntament.

Vistes  les  indicacions  dels  serveis  d’intervenció  municipal,  relatives  a  la  necessitat  d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits, per la seva aplicació al Pressupost de l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici atès que s’ha omès la fiscalització prèvia i amb la finalitat d’evitar un
enriquiment injust, d’acord amb el principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se
en detriment d’un altre, i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment davant el particular.

A continuació el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE) diu que que el Sr. Serra ja ho ha dit al tercer punt i el
Partit Socialista ha volgut fer la seva intervenció ara, atès que ve d’urgència. Diu que cada vegada
i  cada  mes  pugen  de  manera  considerable  les  despeses  per  omissió  de  fiscalització  i  per
contractes verbals, i ja comença a ser preocupant. Diu que han reiterat moltes de vegades que
s’han de reforçar una sèrie de departaments i o seguiran reclamant a cada plenari, fins que algun
dia, tal vegada hagin d’actuar en conseqüència, ja que així com es fa fins ara, no creuen que sigui
la millor manera de gestionar un ajuntament com aquest, per tot això el vot del seu grup serà
d’abstenció, perquè entenen que si s’ha fet sa feina s’ha de cobrar.



Pel altra banda diu que si l’equip de govern té una proposta de programa o una línia d’actuació en
base a totes aquestes contractacions que estan pendents de fer, els hi demanen que els hi facin
arribar còpia al Partit Socialista. 

La  Sra.  Bonet  diu  que  en  aquests  moments  estan  en  la  remodelació  del  Departament  de
Contractació per agilitzar els contractes i pel que fa a aquesta factura que es du avui a Ple diu que
es du per urgència perquè s’ha arribat a l’acord de pagar aquesta indemnització. 
La interventora fent referencia a aquest tema, diu que al ser la indemnització del mes d’abril  i
maig, i ja du bastant de retard, ja que va haver una sèrie de complicacions en l’enviament de la
factura, però per no perjudicar més al proveïdor han decidit dur-ho d’urgència, ja que la prestació
del servei ja ve d’enrere. 

Una  vegada  acabades  les  intervencions,  vist  l’informe  d’Intervenció  II-  A-  2020-470-  MVO
d’omissió de la fiscalització de factures per prestació de serveis i subministres sense contracte i en
conseqüència se sotmet el  fons de l’assumpte a votació i  amb 13 vots a favor (PP, CS, ASI,
LLIBERTAT LLUCMAJOR, PI, Sr. Pastor i Sr. Domínguez) i 8 abstencions (PSOE MES i UP) per
majoria s’adopta el següent acord:

Primer:  Aprovar el Reconeixement extrajudicial  de factures que s’adjunten i  Convalidar
l’omissió de la fiscalització de la intervenció.

NUM. Fact. FECHA CONCEPTO NIF Tercero NOMBRE
APLICACIÓ
N PPTO.

IMPORTE

S20-998 22/12/2020 Indemnitzaci
ó per danys i
perjudicis 
relativa als 
mesos d'abril
i  maig 
ocasionats a
l'empresa, 
segon el 
decret  
2020004489 
de 
l'Ajuntament 
de Llucmajor
de 10 de 
novembre de
2020Servei 
per a 
l'organització
i 
dinamització 
d'activitats 
físiques, 
servei de 
socorrisme 
aquàtic, 
recepció i 
activitats de 
campus en 
les piscines 
municipals 
de s'Arenal i 
Llucmajor.
(Factura 
exempta 
d'IVA segons
l'Art. 78 de la
Llei d'IVA)
Despeses 
salarials mes
d'abril
Cotitzacions 

B62538228 LLOP 
GESTIO 
ESPORTIVA
SL

2020 - 
100002/340/
2270101 - 
CONTRATO
PISCINAS 
LLUCMAJO
R I 
S'ARENAL

56.050,47



a la 
Seguretat 
Social abril
Despe

NUM. FACTURAS: 1

IMPORTE TOTAL: 56.050,47

Segon: Aprovar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en les quanties assenyalades
en la relació anterior.

Tercer: Declarar que la resolució de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
no s’ha apreciat responsabilitat per danys i perjudicis a la Hisenda municipal.

PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de Batlia adoptades entre els dies 1 al 11
de novembre de 2020 (de 2020004340 a 2020004820).

El  Sr.  Alexandro Gaffar  (LLIBERTAT LLUCMAJOR) demana informació  sobre dos  decrets,  el
primer és el decret núm. 2020004356 relatiu a una pròrroga per un any més del contracte de
serveis de les oficines d’informació turística a Llucmajor que puja a més de 100.000 €, IVA inclòs,
els hi agradaria saber que s’ha fet a l’any 2020 a aquestes oficines amb la situació de la pandèmia
i que es faran amb aquests 100.000 €.
El segon és el decret núm. 2020004389 en el qual el regidor d’Urbanisme i Medi ambient autoritza
un pagament d’hores extraordinàries d’octubre, per un total d’uns 45 € l’hora per anar a la canera
municipal, demana si els hi poden explicar les feines que es feren al respecte, ja que la ràtio no els
concorda amb altres decrets que hi ha en el llistat d’aquest mes de temes de la Policia Local i altre
personal de les oficines d’atenció ciutadana. Diu que creuen que deu tenir relació aquest decret
d’hores extres amb la situació existent entre l’ajuntament i els voluntaris de la canera. 

El batle diu que els regidors respectius agafaran nota dels dos decrets i li contestaran per escrit.

DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ II-A-2020-441.
A continuació es dóna compte del següent informe d’Intervenció que textualment diu el següent i 
del qual la corporació es dóna per assabentada:

INTERVENCIÓ: CMM
INFORME NÚN. II-A-2020-441

INFORME INTERVENCIÓ 

Expdient PTS: 3787N/634S

Assumpte: Donar compte d’error en la tramitació del compte general

En data de 23/09/2020 es va emetre Informe a la Comissió Especial de Comptes del Compte General de
l’Ajuntament  de  Llucmajor,  es  va exposar  al  públic  mitjançant  anunci  en  el  BOIB,  d’acord  amb el  que
prescriu el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local i en data de 25/11/2020 es va aprovar
pel Ple.

En posteriorment a l’aprovació pel Ple del Compte General es va procedir a pujar els fitxers a la plataforma
de  Rendició  de  Comptes  de  l’òrgan  de  fiscalització  extern  i  es  va  detectar  una  errada  l’arqueig  de
l’Organisme Autònom de la Residencia de Persones Majors no constava en l’expedient del Compte General,
només constava l’Estat de Tresoreria de l’Organisme Autònom, per part de la tresoreria per error no es va
pujar el document a la Plataforma de Tramitació Simplificada i qui subscriu quan va signar el documents de
l’arqueig, només va signar l’arqueig de l’Ajuntament i no va detectar la mancança d’aquest document.



Davant  la  mancança  d’aquest  document  s’ha  tornar  exposar  al  públic  el  compte  general  (BOIB 15  de
desembre), per complir els terminis de quinze  dies i vuit dies de publicitat que determina el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Local. 

El termini d’exposició al públic acaba dia 20 de gener, per tot això aquesta Intervenció proposa la celebració
d’un ple extraordinari i urgent dia 21 de gener de 2021 als efectes de què acte seguit es pugui enviar a la
plataforma de Rendició de Comptes de l’òrgan de control extern, atès que dia 22 exhaureix el termini per
presentar-ho a dita Plataforma.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que respecte a l’anterior punt referent als
decrets, està d’acord en que els hi contestin per escrit, però demana si almenys ara els hi poden
aclarir un poc de que va l’assumpte, ja que per correu a vegades es tarda bastant de temps en
rebre-ho. 

El regidor de Turisme, Sr. Ginés Sáez (CS), pel que fa al decret sobre del servei de les oficines de
turisme diu que el que pot dir ara mateix és que no són 100.000 €, sinó 57.000 €, i que els hi
passaran un informe per escrit de totes les feines que s’han fet aquesta temporada, així com la
previsió de la que ve.
El  regidor d’Urbanisme, Sr. Guillermo Roig (ASI),  sobre el  decret  de les hores extres diu que
també els hi enviaran un informe per escrit, per evitar contradiccions. 

A continuació el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), i ja fent referència al punt de la dació de compte
d’Intervenció, demana que pel que posa al darrer paràgraf de l’informe, ja es poden anotar que hi
haurà un Ple extraordinari el 21 de gener, perquè sinó tindran alguns problemes amb el Compte
general. També demana l’horari de la celebració del Ple.
La interventora diu que si els va bé a tots, el Ple extraordinari es podria fer el dia 22 de gener, ja
que els va millor per fer els certificats i enviar-los.

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Estarellas (PSOE), diu que els hi desitge molts d’anys a
tots i que sigui millor que aquest i  a veure si les vacunes funcionen i poder fer una vida més
normal i també demanaria a tots els presents que facin el possible per baixar el  to, tant  dels
debats, com els de les xarxes socials, ja que tots fan feina per un bé comú.

El  batle  diu  que  el  Sr.  Estarellas  té  tota  la  raó  i  a  veure si  es  pot  aconseguir  que  aquesta
corporació es respecti i es debati amb educació. També aprofita per donar els molts d’anys a tots.

El Sr. Oliver (PSOE), diu que sobre el pressupost de l’ajuntament, els hi demanarien dues coses
per aquest any, i no entraran a debatre que no estiguin acabats a finals d’anys, per totes les
circumstàncies que hi ha hagut durant l’any. Demana que siguin uns pressuposts que es puguin
fer de del consens, ja que creu que tots tenen molt que aportar. També demana que han de ser
valents i que no es torni a fer com el primer any, sinó que siguin uns pressuposts participatius dins
el més possible i a veure si poden ser aviat i tenir almenys un esborrany.
El  batle  diu  que  està  d’acord  amb  les  paraules  del  Sr.  Oliver,  ja  que  les  coses  quan  més
consensuades estiguin, són més fàcils per a tots, per això els hi demanen ajuda, per entendre-se i
millorar aquesta situació actual que hi ha. 

La Sra. Almagro (PSOE), demana informació sobre el semàfor de la Ronda Migjorn, que fa un
temps que no funciona.
El batle contesta que ja s’ha passat l’avís a la Policia Local, però aquest tema és competència de
Carreteres, no obstant això, es tornarà passar l’avís.

La Sra. Barceló (MES), insisteix amb la realització de les reunions de portaveus, ja que poden
sortir temes, com els d’avui sobte el petits comerços, que poden fer-hi feina dos o més grups  al
mateix temps fora saber-ho, i amb les reunions de portaveus s’evitaria això. Diu que el mateix
passa amb els pressuposts, ja que sense aquestes reunions es fa més complicat aportar idees,
sense saber el que pensen els demés. 



Per altra banda els hi han fet arribar de les dificultats que té la gent del carrer per poder accedir a
la informació o per poder tenir una cita amb els serveis municipals, demana si es té alguna solució
al  respecte.  També  demana  en  quina  situació  es  trobe  el  tema  d’un  pressupost  per  fer  el
manteniment de les pintures del Claustre. Per acabar en nom del seu grup MES per Llucmajor,
dóna la felicitació tots i desitja una bona diada a tothom.

El batle pel que fa a les reunions de portaveus dóna la raó a la Sra. Barceló, ja que és veritat fa fa
mesos que no es celebren, a pesar que l’equip de govern no s’atura en cap moment de fer feina
en distints temes i per això tal vegada creu convenient fer-les. Referent a les dificultats de la gent
per posar-se en contacte amb els serveis municipals i sobre tot telefònicament, diu que també els
hi han fet arribar, comenta que estan fent feina amb una alternativa, però encara no està tancada,
i que podria ser a traves d’una centraleta amb personal dedicat a això.
Sobre les pintures del manteniment del Claustre la regidora de Cultura, Sra. Lascolas (PP), diu
que hi estan fent feina i  ja han tingut dues reunions amb els tècnics del Consell de Mallorca de
Patrimoni i els 6.000 € que es varen pressupostar no els serveixen ni per a començar la feina, ja
que primer s’ha de fer un estudi dins el 2021 i  probablement la intervenció ja seria en el 2022. Diu
que les pintures estan en més mal estat del que es pensava, per tant hi haurà molta feina a fer.
Pel altra banda diu que pel que fa al Molí d’en Gaspar, que també és un Bé d’Interès Cultural
també s’hi haurà de fer feina, ja que la intervenció que es va fe, no va ser suficient i en aquest
sentit s’haurà de pressupostar una partida en el pròxim pressupost per aquests assumptes.

El Sr. Serra (MES), diu que en primer lloc el seu grup s’adhereix al oferiment que ha fet el Sr.
Oliver per tractar el pressupost del 2021, com a les inversions que es puguin fer amb el romanent
de Tresoreria i que recorda que es poden utilitzar, cosa no s’ha fet fins ara. També demana sobre
el programa d’inspecció tècnica de residus, ja que no els hi consta que per part de l’ajuntament
s’hagi fet cap tipus d’informació perquè la gent es pugui apuntar a aquest programa, pregaria que
ho fessin i que fos bastant clar per a tothom; i en el mateix sentit entrarien en el mecanisme de la
bonificació de l’IBI per la gent que instal·li plaques solars, ja que la gent es posa en contacte amb
ells i  no saben exactament que contestar,  per tant falta per  part de l’ajuntament la informació
necessària i les passes a seguir. 

El batle agreix l’ajuda oferida pel pressupost. Pel altra banda sobre el tema dels residus diu que
s’està fent moltíssima de feina aquestes setmanes, encara no s’ha començat a informar, però ja
està tot organitzat perquè la informació arribi a tothom. 
La Sr. Bonet sobre el mateix assumpte, explica que a partir de demà es durà una carta amb tota la
informació del porta a porta a tots els habitatges del municipi, a més de posar cartells informatius i
també a les xarxes socials i a premsa. Diu que també  han fet un curs de formació per la gent que
estarà a les OACS, on es podran presentar la documentació per adherir-se a la bonificació a partir
de dilluns fins a dia 28 de febrer.
El  batle  pel  que  fa  a  la  bonificació  de  l’IBI  sobre  les  plaques  solars  diu  que  s’ha  de  saber
exactament com s’ha de fer aquesta informació i reben el comentari del Sr. Serra per millora-ho.

El Sr. Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), en nom del seu partit dóna les felicitacions a tothom i els
desitge un bon any. 
Demana si ha ha alguna data sobre la campanya de vacunació contra el COVID-19, tant en el
municipi o més enfocat pel que fa a la residència de Llucmajor i agraeixen les gestions, així com a
tots el que han col·laborat a fer possible els menús de Nadal que aquest anys es varen repartir, ja
que és un gest que honra a l’equip de govern i a la corporació. Pel altra banda demana si ja es té
alguna data pel que fa al tema dels pressuposts, i diu que espera que facin una junta de portaveus
on hi hagi tots els partits, per tractar l’assumpte i poder-ho treure amb el màxim consens possible i
estudiant mesures que s’han aprovat en el Plenari d’avui, i a veure si el pressupost del 2021 sigui
molt social, tenint en compte la crisi econòmica actual.
També diu que estan d’acord amb el Sr. Estarellas, que s’ha de rebaixar el to que fins ara s’ha
tingut  en  els  plenaris,  ja  que  inclús  els  propis  veïns  ho  demanen,  perquè  una  cosa  és
l’enfrontament polític, que això sempre hi serà i l’altra és el confrontament personal perdent les
formes, la qual cosa s’ha d’evitar.



El Sr. Rojo (PP), sobre el tema de la campanya de vacunació, diu que probablement el dia 5 de
gener es vacunarà a tot el personal de la Residència de Persones Majors, i estan en coordinació
tant  amb l’IBSALUT com amb l’IMAS,  creu que és una bona noticia i  si  segueix  així  podran
celebrar que han estat durant tota la pandèmia i fins ara amb cap contagi de COVID. Pel que fa a
a vacunació de la  resta de població de moment  no tenen cap data establerta,  s’està  fent  un
calendari al respecte, i el que sí han fet és posar-se a disposició de l’IBSALUT per poder aportar
tot  allò  que necessitin,  com poden ser locals  i  instal·lacions per  poder  vacunar quan arribi  el
moment.

El batle pel que fa al tema dels pressuposts diu que com saben tots, els hi agradaria aconseguir
uns  pressuposts  el  més  consensuats  possibles,  i  que  fossin  aprovats  per  la  majoria  de  la
corporació per fer front a aquesta situació tan greu que estan sofrint tots. 
Referent al tema de baixar el to en els plenaris, diu que no s’han d’enfrontar entre ells i menys
públicament i demana que tots es facin una autocrítica per poder fer política, però amb respecte.
També  volen  donar  la  felicitació  a  tota  aquesta  gent  voluntària  que ha  fet  possible  aquesta
campanya d’ajudar a la Residència i al més necessitats, cosa que ja feren l’any passat.

El Sr. Zúñiga (UP), diu que uns veïns de la zona disseminada li han fet arribar que per motius de
les  seves  feines,  tenen  dificultats  per  dur  els  residus  en  els  horaris  d’apertura  establerts,  i
demanen si l’horari d’apertura podria ser seguit. Pel que fa als pressuposts de l’any que ve, diu
que si l’equip de govern a partir de gener obrin la possibilitat de xerrar amb els distints grups, el
partit Unidas Podemos estarà a la seva disposició pel que faci falta. També diu que tots tenen
ànims  de  sortir  d’aquesta  situació  de  crisi  i  per  tant  les  institucions  públiques  i  entre  elles,
l’Ajuntament  de  Llucmajor  és  un  dels  motors  econòmics  que  té  aquest  municipi  per  treure
endavant aquesta crisi i els han de donar una visió positiva a la ciutadania, ja que estan segurs
que tots faran el possible i per acabar dóna les felicitacions i desitja un bon any a tothom.

El batle sobre el tema dels horaris dels residus, diu que quan es varen fer les primeres reunions
abans de fer el porta a porta, foren els veïns de fora-vila que a través d’una enquesta elegiren els
horaris que els hi anaven millor, i ara que ja està en marxa hi ha hagut qualque canvi, i alguns
veïns sí que han sol·licitat canvis d’horari, per tant han decidit que aprofitant el terminis d’inscripció
que es faran ara per la bonificació de la taxa de residus, també puguin posar l’horari que més els
convengui i des de l’ajuntament s’estudiarà la millor opció. 

El Sr. Vives (PI), vol fer un prec en el qual creu que tots i estaran d’acord i diu que el llucmajorer
Sebastià Alzamora ha estat el pregoner de la festa de l’Estendard i creu, que aquest fet surti en
premsa els ha d’omplir d’orgull a tots de tenir ciutadans com ell, ja que creu que és una mostra en
general  dels llucmajorers, per tant demanaria a la Sra. Lascolas si des d’aquest ajuntament li
podrien fer arribar l’enhorabona per aquest fet. Molts d’anys a tots.

El batle diu que evidentment fan extensiva aquesta felicitació al Sr. Alzamora i el tema que ha
xerrat és de «l’altra Palma», que va sobre gent marginada i amb problemes socials i econòmic i
pel que ho vulgui veure diu que està a Youtube.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Referent a aquest punt, el secretari explica que ahir va entrar un burofax de l’empresa promotora
del tema a tractar en el punt núm 9, el qual no s’ha debatut, on es queixaven, que al haver tengut
coneixement de l’ordre del dia del Ple abans d’ahir, no havia tengut la antelació de 72 hores per
participar, ja que volia fer una intervenció sobre el punt núm.9. 
També diu que la participació ciutadana al Ple no està  per això i dóna lectura del dos punts del
Reglament de Participació Ciutadana que fan referència a dita participació al ple i  en cap dels
casos la possible intervenció al Ple no hi tendria cabuda, ja que aquesta seria un debat amb el
promotor  d’un expedient  que  el  ple  s’hagi  de pronunciar,  per  tant  seria  per  tractar  qüestions
d’interès concret i personal d’aquesta entitat i no d’interès general.



Per acabar la sessió el batle dóna els molts d’anys a tots i esperen que la situació millori per a tots
els llucmajorers, ja que hi ha moltíssima gent que ho està passant malament, per això demana
que entre tots puguin trobar les millors solucions per aquesta gent, i l’ajuntament pensa que s’ha
de ser un poc més restrictius perquè aquesta situació no vagi a més i a veure si ara amb l’arribada
de la vacuna, es pugui aturar d’una vegada.

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 secretari
  El batle


