
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

Identificació de la sessió
Núm.: 6/2017
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 31 de maig de 2017
Horari: de les 19 a les 20.30 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Bernadí Vives Cardona, batle president 
 Gregorio Estarellas Mas, Jaume J. Oliver Vallès, Lucía Escribano Alés,  Bartolomé

Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver, Miquel Àngel Serra Teruel i Maria Barceló Calviño, per MÉS

per Mallorca - APIB
 Maria Antònia Gil Clar, pel PI - Proposta per les Illes
 Joan  C.  Jaume  Mulet,  Antònia  Suñer  Olea,  Antonio  Campos  Cànaves,  Cristina

Calafat  Ferretjans,  Joan Barros  Oliver,  Sandra  Villamarín  Rodríguez,  Eric  Jareño
Cifuentes i M. Francisca Lascolas Rosselló, pel Partit Popular

 Juan Ramón Martín Cañas, per Sí Es Pot Llucmajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari. 

La sessió comença amb la intervenció del batle per anunciar la presa de possessió del Sr.
Lluís Segura Seguí com a regidor d’aquesta corporació, a causa de la renúncia de la Sra.
Adelina Gutiérrez al seu càrrec. 

El batle fa constar que el Sr. Segura ha presentat les declaracions de béns patrimonials i
de causes d’incompatibilitat d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i tot seguit li fa la pregunta següent:
Jurau  o  prometeu  per  la  vostra  consciència  i  pel  vostre  honor,  complir  fidelment  les
obligacions  del  càrrec  de  regidor,  amb  lleialtat  al  rei,  i  d’observar  i  fer  observar  la
constitució, com a norma fonamental de l’Estat? El Sr. Segura contesta: Sí, ho promet per
imperatiu legal, sense renunciar a la lluita quotidiana per a l’adveniment de la república i el
reconeixement  del  dret  a  l’autodeterminació  del  nostre  poble,  com a part  dels  Països
Catalans.

En conseqüència, el Sr. Segura passa a exercir la plena condició de regidor, i ocupa el seu
escó. 

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors,
realitzades  el  dia  26  d’abril  amb  caràcter  ordinari  i  el  dia  17  de  maig  amb  caràcter
extraordinari, i atès que no s’hi fa cap objecció, s’aproven per assentiment.
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ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS MUNCIPALS
Tot seguit es veu l’expedient relatiu a l’establiment d’una assignació econòmica als grups
polítics municipals i la proposta de la Batlia.

L’article.  73.3 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases del règim local,
preveu  que  el  Ple  de  la  corporació,  amb  càrrec  als  seus  pressupostos  anuals,  podrà
assignar  als  grups  polítics  una  dotació  econòmica  que  haurà  de  comptar  amb  un
component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de variable, segons el nombre de
membres de cada un d’ells,  dins dels  límits  que, si  s’escau, s’estableixin  amb caràcter
general en les lleis de pressupostos generals de l’Estat, i sense que puguin destinar-se al
pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 

L’Ajuntament  de Llucmajor  ja  tenia  establerta  una  assignació  d’aquesta  naturalesa  als
grups polítics, la qual va ser suprimida amb l’aprovació del Pla d’ajust de 2012. Ara, una
vegada reconduïda la situació econòmica del consistori, i després de rebaixar notablement
la ràtio d’endeutament, el batle considera adequat reimplantar l’assignació econòmica als
grups  polítics,  ja  que  constitueix  un  element  essencial  per  a  la  supervivència  de  les
agrupacions locals dels partits. En aquest sentit, en el Pressupost municipal per al corrent
exercici 2017 es va consignar la corresponent dotació pressupostària. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 24 de maig, i una vegada
vist el dictamen, el Sr. Gori Estarellas (PSOE) diu que el seu grup donarà suport a aquesta
proposta, però vol desmentir el que està sortint per les xarxes socials, ja que no es tracta
d’un augment dels sous dels regidors, sinó que és una assignació perquè els grups polítics
puguin mantenir un estatus i fer feina per a l’Ajuntament. A Balears només hi havia dos
ajuntaments que no cobraven aquesta assignació,  el  de Ciutadella  i  el  de Llucmajor,  i
troben que ara que el Pla d’ajust ho permet, és just tornar a donar-la.

El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) diu que el seu partit s’abstindrà perquè, tot i que és cert que
les coses han millorat en l’aspecte econòmic des de l’inici de mandat, i que s’intenta fer les
coses bé, creu que encara no han arribat al punt òptim desitjat, per la qual cosa el seu
grup renuncia a percebre aquesta assignació.

Una vegada acabades les intervencions se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 16
vots a favor (PP, PSOE, PI i SSPLL), 1 vot en contra (ASI) i 4 abstencions (MÉS), per
majoria s’adopta l’acord següent:

Únic. Establir,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  0200  912  48900  del
Pressupost municipal de l’Ajuntament de Llucmajor, una assignació econòmica mensual de
400 € per a cada grup polític, i de 75 € per regidor electe, d’acord amb el detall següent:

Grup polític Assignació
per grup

Assignació per
regidors electes

TOTAL

PARTIT POPULAR 400 € 600 € 1.000 €
PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL 400 € 375 € 775 €
MÉS PER MALLORCA-APIB 400 € 300 € 700 €
EL PI- PROPOSTA PER LES ILLES 400 € 150 € 550 €
SÍ ES POT LLUCMAJOR 400 € 75 € 475 €
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AGRUPACIÓN SOCIAL INDEPENDIENTE 400 € 75 € 475 €

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ CONTRA L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES
Seguidament  es  veu la  proposta  de resolució  presentada pel  PI  per  a  la  lluita  contra
l’ocupació il·legal d’habitatges. 

Antecedents
Els darrers temps s'ha produït un important increment de les ocupacions de cases i pisos il-
legals a les Illes Balears. Una ocupació que molt sovint s'ha vist acompanyada d'estafes ja
que hi ha màfies que fan contractes de lloguer sobre habitatges damunt els quals no tenen
cap títol de possessió o propietat. 

Aquestes ocupacions il·legals no tenen una resposta adequada, àgil i contundent per part
de la normativa aplicable. La previsió de l'article 245 del Codi Penal i el règim processal per
a la recuperació de la propietat s'han demostrat absolutament insuficients i, d’altra banda,
hi ha precedents de modificació de lleis per accelerar la resposta necessària, com ho de-
mostren els anomenats judicis ràpids.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 24 de maig, i una vegada
vist el dictamen el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que el seu grup donarà suport a aquesta
proposta, ja que entenen que és complir la legalitat i que és una proposta encertada.

El Sr. Jaume Tomàs (MÉS) diu que el seu grup donarà suport a la proposta, però demana
introduir-hi una esmena, a causa de la necessitat que hi ha d’habitatges, ja que és consi-
derat com un dret constitucional i pensen que s’ha de tenir en compte que hi ha molta
gent amb mancances i no poden accedir a aquest dret, i per això ocupen habitatges que
no són de la seva propietat. L’esmena que proposen seria la següent: “L’Ajuntament de
Llucmajor insta el Govern Central i l’Autonòmic a establir mesures per garantir el dret a
l’habitatge.”

El Sr. Juan Ramón Martín (SSPLL) diu que s’abstindrà, ja que estan d’acord amb part de la
proposta on es defensa la propietat i la condemna de segons quines actuacions, però ente-
nen que fins que no es resolgui la situació en la qual ens trobam, hi ha famílies que ho fan
per necessitat i no es pot equiparar ocupar habitatges deshabitats o propietat dels bancs
que altres habitatges habitats.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) diu que el seu vot serà favorable i està d’acord amb la inclusió
de l’esmena proposada pel Sr. Tomàs i a demanar un poc més d’implicació al Govern Auto-
nòmic.

El batle dóna les gràcies pel suport a la proposta i diu que per la seva part no hi ha cap
problema per introduir l’esmena proposada.

El Sr. Jaume comenta que ha entès que l’esmena que proposa el Sr. Tomàs és en el sentit
que es faci una política d’habitatge per poder dotar les persones que no tenen habitatge
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en els temes socials o d’ajudes i fer-la segons les possibilitats del nostre municipi. Si és ai -
xí, hi estan d’acord.

El Sr. Tomàs contesta que l’esmena és en aquest sentit, però no només per a Llucmajor,
sinó que també fa referència a instar el Govern Central i el Govern Autonòmic que facin el
possible per fer una política que pugui dignificar aquelles persones que no tenen un habi-
tatge.

El Sr. Martín considera que l’esmena que ha proposat el Sr. Tomàs està bé i rectifica, ja
que en la seva primera intervenció havia anunciat l’abstenció però hi donarà suport.

Un cop acabades les intervencions, primerament es vota l’esmena que proposa incorporar
un punt dins l’acord de la proposta, que diu “L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern
Central  i  l’Autonòmic  a establir  mesures per  a garantir  el  dret  de l’habitatge”,  la  qual
prospera per unanimitat.

Tot seguit,  se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord
següent:

Primer. El plenari de l’Ajuntament condemna i rebutja l'ocupació il·legal de cases i ha-
bitatges a les Illes Balears. 

Segon. El plenari de l’Ajuntament insta el Govern de l'Estat a impulsar els canvis nor-
matius i legals que possibilitin que, davant una ocupació il·legal, el seu propietari o posseï-
dor legítim recuperi l'habitatge en un termini urgent i immediat de manco d'una setmana. 

Tercer. L’Ajuntament de Llucmajor insta el Govern Central i l’Autonòmic a establir me-
sures per a garantir el dret a l’habitatge.

APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES D’EXERCICIS ANTERIORS
A  continuació  es  veu  l’expedient  relatiu  a  les  despeses  que  corresponen  a  exercicis
anteriors, o bé a despeses que no es poden aplicar pressupostàriament a l’exercici 2016. 

Vist  que  els  documents  acreditatius  de  despeses  que  s’han  anat  presentant  i  que  a
continuació  s’indiquen  corresponen  a  exercicis  anteriors  o  bé  no  es  poden  aplicar
pressupostàriament a l’exercici 2016, 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,  ja  que  totes  elles  són  necessàries  i  indispensables  per  al  normal
desenvolupament dels distints serveis municipals i la prestació dels serveis gestionats per
aquest Ajuntament.

Vistes les indicacions dels serveis d’Intervenció municipal,  relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost de
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2017, atès que ens trobem davant d’una despesa
sense consignació pressupostària i que, per tant, serà nul·la de ple dret. No obstant això,
el particular que ha contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per aquesta causa. 

En virtut del principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se en detriment
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d’un altre, neix una obligació  ex lege i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment
davant el particular.

Atès  que  l’aprovació  d’aquestes  factures  suposa  l’incompliment  del  principi  d’anualitat
pressupostària,  i  trobant-nos davant  un acte nul  de ple dret,  es  considera necessari  i
obligat atendre les despeses incorregudes per evitar el perjudici dels tercers contractants
amb l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa.

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Hisenda de 24 de maig, i una vegada
vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a vota-
ció i amb 12 vots a favor (PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 9 abstencions (PP i ASI), per majoria
s’adopta l’acord següent:

Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient
de reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2017, per a l’aprovació de la relació de factures
objecte del present acord, atès que el fet de no pagar-les produiria un clar enriquiment
injust que imposa a aquesta Administració la compensació del benefici econòmic rebut.

Segon.  Aprovar l’expedient  3/2007 de reconeixement  extrajudicial  dels  documents
acreditatius de despeses d’acord amb la següent relació d’obligacions amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent:

FACTURES AJUNTAMENT:

DATA
FACTURA TERCER DESCRIPCIÓ IMPORT

TOTAL
PARTIDA PRES.

26/11/2016 ASSOCIACIO CULTURAL 
ALTERNATILLA

ACT. FESTIVAL ALTERNATILLA JAZZ IN 
MALLORCA

363,00 € 0500-334-2260900

19/08/2016 BALEAR ACUSTIC S.L. FESTA DELS COLORS HOLI A BADIA. 15/08/17  847,00 € 0500-338-2269901
11/11/2016 BORDOY BOSCANA S.L. TARONGES - CAMPEONAT DECAÇA AMB CANS 67,80 € 0500-4311-2269901
27/12/2016 CABOT LLAMBIAS JOSE 

ANTONIO
SUPLIDOS Y DCHOS PROCURADOR PROC. ORD. 
46/08   

2.064,06€ 0100-920-2260400

27/12/2016 SUPLIDOS Y DCHOS PROCURADOR RECURSO 
DE

378.07€ 0100-920-2260400

27/12/2016 SUPLIDOS Y DCHOS PROCURADOR 
PROCEDIMIENTO

661.93 € 0100-920-2260400

27/12/2016 SUPLIDOS Y DCHOS PROCURADOR RECURSO 
APEL

899.60 € 0100-920-2260400

30/12/2016 CASEBA PROJECTES 
D'EXPLOTACIO S.L.

SERVILLETES, TASSONS, VI I AIGÜA. 
(CAMPEONAT CAÇA)

48.77 € 0500-4311-2269901

15/10/2016 CLUB DEPORTIVO ESPAÑA ORGANITZACIO I ARBITRATGE TROFEUS 
VETERANS FIRES

100.00 € 0500-4311-2269001

30/01/2017 COMUNIDAD PROPIETARIS SA 
TORRE Nº 1

4RT TRIM DESPESES COMUNITARIES LOCAL 
TERCERA

28.87 € 0100-920-2120000

21/02/2017 ENDESA ENERGIA S.A.U ABONAMENT C/GRUP ESCOLAR (01/12-
31/12/2016) 

-316,51 € 1000-3211-2210000

21/02/2017 ENERG ELECT C/GRUP ESCOLAR (1/12-
30/12/2016)

316,45 € 1000-3211-2210000

02/02/2017 SUM. GAS C/DRAGONERA (23/11-31/12/2017) 
ESCOLA  

614,45 € 1000-3212-2210200

28/02/2017 ENERG ELECT C/MALVA (30/11-31/1/2017) EP  1.938,81
€

1000-165-2210000

21/02/2017 ENDESA ENERGIA XXI, S.L. ENERG ELECT C/TERRAL, 27 (21/10-
22/12/2016) ADMON

114,28 € 0100-920-2210000

21/02/2017 ENERG. ELECT. C/TERRAL,29 (21/10-
22/12/2016) ADMON

271,25 € 0100-920-2210000

01/03/2017 ENERG ELECT C/MATEU MONSERRAT (01/11-
30/12/2016)

99,45 € 0800-340-2210000

11/03/2016 EUROMOTOS PALMA S.L. UN CASCO NOLAN N 104  CLASIC. 379,99 € 0400-231-2219900
23/12/2016 EUROTIERKLINIK S.L. SERVEIS VETERINARIS CASTRACIÓ 20 MOIXOS 726,00 € 0100-311-2270600
30/09/2016 GAMUNDI FERRETJANS 

SEBASTIAN
APORTACIÓ MUNICIPAL RECEPTES 
FUNCIONARIS  

240,90 € 0400-231-16008
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30/10/2016 APORTACIÓ MUNICIPAL RECEPTES 
FUNCIONARIS

341,52 € 0400-231-16008

30/11/2016 APORTACIÓ MUNPAL RECEPTES FUNCIONARIS  492,01 € 0400-231-16008
30/12/2016 APORTACIÓ MUNPAL RECEPTES FUNCIONARIS  647,58 € 0400-231-16008
14/02/2016 PIÑA MIGUEL JUAN EMISIO INFORME RELATIU A LES 

RETRIBUCIONS AL
508,80 € 0100-920-2270100

08/03/2017 PROMELMA, S.L. ENERGIA ELECTRICA C/FIRA 5. 1/11/16 A 
30/12/16  

311,64 € 0500-334-2210000

11/11/2016 RUIZ CORREAS MARIA TERESA SOPORTE ON-LINE ANUAL. (MANTENIMIENTO 175,45 € 0600-920-2270603
01/12/2016 WÜRTH ESPAÑA S.A. MATERIAL DIVERSO FERRETERIA Y MONTAJE 159,48 € 0400-231-2219900

TOTAL GENERAL EUROS 12.480,6
5€

FACTURES RESIDÈNCIA:
DATA

FACTURA
TERCER DESCRIPCIÓ IMPORT

TOTAL
PARTIDA PRES.

30/11/2016 DISTRIBUCIONES SILLERO,S.L. SAL EN PASTILLAS 325,34 € 0600-231-2219900
31/12/2016 SAL EN PASTILLAS 325,34 € 0600-231-2219900

TOTAL GENERAL EUROS 650.68 €

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

APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES DE GESPORT BALEAR, SL
Tot seguit es veu l’expedient de reconeixement extrajudicial de factures de Gesport Balear
SL, pel servei d’explotació de la piscina de Llucmajor i la proposta.

Dissolta la societat municipal LLEMSA, vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Llucmajor, en
què  aquest  se  subroga  en  els  drets  i  les  obligacions  de  l’empresa  municipal,  s’ha
d’assenyalar que entre aquestes obligacions hi ha pendent de pagament de factures de
Gesport Balear, que corresponen al lloguer de carrils de la piscina, per ser utilitzat per la
Tercera  Edat  i  el  Club  Natació  de  Llucmajor,  amb  una  facturació  que  ascendeix  a
40.525,06 €.
Els documents acreditatius de despeses que es varen meritar dins la societat mercantil
LLEMSA  corresponen  a  exercicis  anteriors  i  a  més  es  tracta  de  factures  que  estan
afectades per objeccions que se sintetitzen en:

1. El lloguer d’aquests carrils per determinats col·lectius suposa donar un tracte de
favor a un grup de ciutadans en detriment d’altres i, per tant, es pot considerar
com una subvenció encoberta a determinats col·lectius del municipi (Tercera Edat,
Club  de  Natació  de  Llucmajor),  que  suposa  l’incompliment  dels  principis  de
publicitat i concurrència d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de
novembre,  general  de  subvencions,  a  l’hora  de  l’atorgament  de  les  ajudes
públiques. Sense que en cap cas el repartiment dels fons públics es pugui fer sense
cap tipus de criteri objectiu.

2. No  consta  cap  acord  del  Consell  d’Administració,  o  d’altre  òrgan  col·legiat  o
unipersonal, en el qual s’acrediti la voluntat del lloguer d’aquests carrils. Només
consta a la tramitació de les factures la comprovació material per part de l’òrgan
gestor. Si bé s’ha de fer constar que a no totes les factures consta la comprovació
per part dels tècnic especialitzat en la matèria de la societat.

Vistes les indicacions dels serveis d’Intervenció municipal,  relatives a la necessitat d’un
reconeixement extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost de
l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2017, i atès que ens trobem davant una despesa
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sense consignació pressupostària i que, per tant, serà nul·la de ple dret, no obstant això,
el particular que ha contractat de bona fe no pot quedar en indefensió per aquesta causa.
En virtut del principi general del dret segons el qual ningú no pot enriquir-se en detriment
d’un altre, neix una obligació  ex lege i l’Administració ha de restituir el seu enriquiment
davant el particular.

Atès  que  l’aprovació  d’aquestes  factures  suposa  l’incompliment  del  principi  d’anualitat
pressupostària,  i  trobant-nos davant  un acte nul  de ple dret,  es  considera necessari  i
obligat atendre les despeses incorregudes per evitar el perjudici dels tercers contractants
amb l’administració i el correlatiu enriquiment sense causa.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 24 de maig, i una vegada
vist  el  dictamen i  atès que no hi  ha  intervencions se sotmet  el  fons de l’assumpte a
votació, i amb 20 vots a favor (PP, PSOE, MÉS, PI i SSPLL) i 1 abstenció (ASI) per majoria
s’adopta l’acord següent:

Primer.  Salvar  les  discrepàncies  d’Intervenció  i  seguir  amb  la  tramitació  de
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2017, per a l’aprovació de la relació
de factures objecte del present acord, atès que el fet de no pagar-la produiria un clar
enriquiment  injust  que  imposa  a  aquesta  Administració  la  compensació  del  benefici
econòmic rebut.

Segon. Aprovar l’expedient 4/2007 de reconeixement extrajudicial dels documents
acreditatius de despeses, d’acord amb la següent relació d’obligacions amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries del pressupost municipal vigent:

NÚM. FRA.
GESPORT

REGISTRE LLEMSA DATA REGISTRE
LLEMSA

IMPORT

129674 02/09/2014 2699 03/09/2014 730,80
130030 17/09/2014 2895 23/09/2014 2513,32
128528 17/07/2014 2918 24/09/2014 880,56
128526 17/07/2014 2919 24/09/2014 953,94
130657 07/10/2014 3043 07/10/2014 830,65
130906 27/10/2014 3349 28/10/2014 727,77
131282 04/11/2014 3432 06/11/2014 1029,40
131354 10/11/2014 3471 10/11/2014 684,88
131885 03/12/2014 3861 15/12/2014 806,4
131971 16/12/2014 3895 16/12/2014 856,16
132034 23/12/2014 3970 23/12/2014 146,76
132704 08/01/2015 52 08/01/2015 840
132767 14/01/2015 122 14/01/2015 850,05
133278 03/02/2015 359 03/02/2015 979,95
133885 03/03/2015 641 03/03/2015 872,65
133883 03/03/2015 642 03/03/2015 770,58
133882 03/03/2015 644 05/03/2015 684,96
134881 13/04/2015 953 13/04/2015 831,64
134879 13/04/2015 954 13/04/2015 1118,95
135489 06/05/2015 1146 06/05/2015 913,43
135548 12/05/2015 1224 13/05/2015 684,88
136194 08/06/2015 1462 09/06/2015 989,3
136390 17/06/2015 1573 18/06/2015 342,48
136391 17/06/2015 1574 18/06/2015 1027,32
137042 06/07/2015 1685 06/07/2015 823,2
138667 28/09/2015 2391 30/09/2015 4311,19
138184 04/09/2015 2146 04/09/2015 848,4
138668 28/09/2015 2392 30/09/2015 953,94
138187 04/09/2015 2145 04/09/2015 798
139118 08/10/2015 2531 09/10/2015 890,4
138391 15/09/2015 2237 16/09/2015 1528,75
139613 04/11/2015 2738 04/11/2015 781,2
140182 01/12/2015 3059 16/12/2015 806,4
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140969 05/01/2016 28 05/01/2016 806,4
141548 02/02/2016 203 02/02/2016 856,8
142140 02/03/2016 379 03/03/2016 822,25
143005 04/04/2016 507 04/04/2016 889,45
143642 04/05/2016 747 04/05/2016 882
144256 02/06/2016 940 02/06/2016 848,4
145205 08/07/2016 1181 13/07/2016 939,85
146023 31/08/2016 1320 01/09/2016 856,8
146523 12/09/2016 1331 13/09/2016 814,8

IMPORT TOTAL 40.525,06

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

ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA FEMP 
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  d’adhesió  a  la  central  de  contractació  de  la  Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), amb la finalitat de poder efectuar la posterior
adhesió  a  l’Acord  marc  per  a  la  contractació  de  serveis  de  mediació  de  riscos  i
assegurances, i altres acords marc, que en el futur poguessin resultar d'interès per a la
corporació municipal.

La FEMP, per acord de la seva Junta de Govern de 28 de gener de 2014, va aprovar la
creació d'una central de contractació a l'empara del que preveu la disposició addicional
cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, conforme
a la redacció donada a aquesta per l'article 1.35 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, així com en els articles 203 i següents
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).

L'Ajuntament de Llucmajor està interessat en la utilització de la Central de Contractació
creada per la FEMP, a fi de poder usar els serveis i subministraments que determini  la ci -
tada Central.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 24 de maig, i una vegada
vist el dictamen, així com l'informe emès per la TAG de Contractació de data 21.04.2017, i
tenint en compte el que disposa l'article 205 del TRLCSP, i essent d'interès per a aquesta
entitat  la  utilització  de  la  Central  de  Contractació  de  la  FEMP,  i  atès  que  no  hi  ha
intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 20 vots a favor (PP, PSOE,
MÉS, PI i SSPLL) i 1 abstenció (ASI), per majoria s’adopta l’acord següent:

Primer. L’Ajuntament de Llucmajor s’adhereix a la Central de Contractació de la FEMP
a fi de poder contractar les obres, els serveis i els subministraments que ofereixi la citada
central, de conformitat amb les condicions i els preus que es fixin en els corresponents
contractes o acords marc que se subscriguin entre aquesta central i les empreses adjudica-
tàries d’aquests.

Segon. Remetre el present acord a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
als efectes oportuns.

Tercer. Facultar el batle perquè, en nom i representació d'aquesta corporació, forma-
litzi els documents que calguin per a l'efectivitat del present acord, i per això s’adhereixi als
diferents acords marc de contractació que la central de contractació de la FEMP tregui a li -
citació i siguin d'interès per a aquest Ajuntament.

8



APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL D’OBLIGACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS
Vist l’informe de la liquidació a favor de l’Ajuntament de Llucmajor del compte resultant de
la recaptació de les sancions i de la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit
de l’exercici 2016, on s’indica una contraprestació de 139.134,96 euros a favor de l’ATIB i
que són obligacions que corresponen a l’exercici 2016.

Vista  la  indicació  del  servei  d’Intervenció  relativa  a  la  necessitat  d’un  reconeixement
extrajudicial dels crèdits per a la seva efectiva aplicació al Pressupost del l’Ajuntament de
Llucmajor per a l’exercici 2017. 

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Hisenda de 24 de maig, i una vegada
vist el dictamen i vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits,
i atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 20 vots a
favor  (PP,  PSOE,  MÉS,  PI  i  SSPLL)  i  1  abstenció  (ASI),  per  majoria  s’adopta  l’acord
següent:

Únic.  Aprovar el reconeixement de l’obligació per import de 139.134,96 euros a
favor de l’ATIB en concepte de contraprestació per a la recaptació de les sancions i de la
gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària de l’exercici 2016
pel reconeixement extrajudicial dels documents adjunts d’acord amb el Conveni signat amb
l’ATIB.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE SSPLL
Tot seguit es veu la proposta de resolució presentada per SSPLL per la visibilització del
col·lectiu LGTBI.

Exposició de motius
Dia 17 de maig de 2016 al Parlament de les Illes Balears es va aprovar la Llei 8/2016 per garantir
els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per erradicar la LGTBI fòbia. 

L'objectiu d'aquesta llei és garantir i desenvolupar l'exercici dels drets d'aquest col·lectiu i evitar que
es puguin produir situacions de discriminació i/o violència per raó de la seva orientació sexual,
identitat de gènere o expressió de gènere. 

La LGTBI fòbia per raons d'orientació sexual i identitat de gènere és una trista realitat que ha de ser
erradicada mitjançant el compromís de totes i tots, per això, cal seguir treballant a favor de la
igualtat i del respecte a la diversitat afectiu-sexual i de gènere, reafirmant un compromís actiu amb
els drets del col·lectiu LGTBI. 

Situació d'aquest col·lectiu a Txetxènia:
Diverses organitzacions de drets humans han donat la veu d'alarma davant el brutal tractament que
pateixen els gais a Txetxènia. Entitats  com Human Rights Watch o l'Associació Internacional de
Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals (ILGA) han denunciat gravíssimes violacions
dels drets humans en aquest lloc després que un diari rus informés que centenars d'homes que la
policia txetxena ha identificat com a homosexuals hagin estat arrestats, torturats i, molts, enviats a
centres de detenció irregular. La història, publicada pel diari crític Nóvaia Gazeta, ha confirmat les
sospites dels activistes, que porten anys denunciant la situació i que han corroborat amb diversos
casos la gravetat de la situació.
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La Unió Europea i el Departament d'Estat dels Estats Units -que parla d"informes creïbles" que
donen compte de la detenció i tortura d'un centenar d'homes per la seva orientació sexual- han
reclamat a les autoritats  russes que investiguin el que està passant a la república caucàsica de
Txetxènia. "És indispensable realitzar investigacions eficaces i exhaustives sobre les informacions
dels segrestos i assassinats  d'homes homosexuals a Txetxènia",  ha exigit l'alta representant  de
política exterior de la UE, Federica Mogherini, en un comunicat.

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa d’Hisenda de 24 de maig, i una vegada
vist el dictamen, el Sr. Joan C. Jaume (PP) diu que en coherència amb el que va aprovar el
Parlament de les Illes Balears, així com el Partit Popular de Llucmajor, el seu grup votarà a
favor de la proposta.

El Sr. Gori Estarellas (PSOE) diu que el seu grup està d’acord amb la majoria del contingut
de la proposta, però troben que no només s’hauria de tractar el tema de Txetxènia, ja que
hi ha molts més països on l’homosexualitat està perseguida, com els islàmics, africans i
comunistes;  per  aquest  motiu  li  donaria  un  caire  més  col·lectiu.  Per  altra  banda,
replantejaria la penjada de la bandera, ja que hi haurà molta gent que no ho entendrà. I
referent al  darrer punt,  proposa ampliar-lo  pertot  allà on hi  ha persecució,  i  substituir
Txetxènia per “arreu del món”.

El Sr. Miquel Àngel Serra (MÉS) diu que el Partit Més donarà suport a la proposta, però
demana una modificació al darrer punt perquè no se centri únicament en Txetxènia, sinó
també en altres països on existeix aquest mateix problema.

El batle diu que el seu grup donarà suport a la proposta, però comparteix el que s’ha
plantejat de substituir Txetxènia per “arreu del món”. Per altra banda, no són partidaris de
crear  dies,  ni  penjar banderes per  aquest  motiu,  ja que creuen que els faria  partícips
d’aquesta discriminació. Proposa que el Sr. Martín decideixi si s’ha de rectificar la proposta.

El Sr. Guillermo Roig (ASI) agraeix al Sr. Cañas que li passi les propostes en castellà (és
l’únic que ho fa), i anuncia el seu suport a la proposta perquè sempre ho han fet, però
també troba que s’hauria de substituir Txetxènia per “arreu del món”. Quant a la creació
d’un  dia  per  a  aquesta  causa  i  penjar  la  bandera,  pensa  que  l’Ajuntament  no  hauria
d’entrar en això, ja que hi haurà gent a favor i gent en contra. Així mateix, recorda que ha
tingut  la  sort  de ser  el  primer  regidor  d’aquest  Ajuntament  que  ha  casat  una parella
homosexual públicament a Llucmajor.

El secretari considera que l’Ajuntament no té competència per crear un dia internacional de
qualsevol cosa, ja que ho hauria de fer una organització internacional com pot ser l’ONU,
la UNESCO, etc. En tot cas, l’Ajuntament podria crear un dia local. 

El  Sr.  Martín  explica  que  concretament  el  dia  17  de  maig  està  declarat  com  a  dia
internacional contra l’homofòbia i es tracta que els ajuntaments se sensibilitzin a través de
la bandera amb aquest dia. No significa que aquest Ajuntament hagi de fer el que fan els
altres, però hi ha hagut ajuntaments que han penjat la bandera sense cap problema.
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El Sr. Jaume diu que estan d’acord amb el que proposen els altres grups de substituir
Txetxènia per “arreu del món”, i que si ja hi ha un dia internacional contra l’homofòbia, no
té cap sentit crear un dia local pel mateix motiu. També creu que cada persona ho celebri
com ho trobi més adequat. 

El Sr. Estarellas explica al Sr. Martín que la majoria de grups està d’acord a substituir
“Txetxènia” per “arreu del món”, i quant al punt 3, proposaria substituir “declararà” per
“s’adherirà” i així es fa més extensiu i no es perd el sentit de suport a aquest col·lectiu.

El Sr. Roig està d’acord amb els canvis que ha dit el Sr. Estarellas i si es fan, el seu grup
votarà a favor de la proposta.

El  batle recalca que penjar la  bandera és una manera de discriminar,  i  considera que
aquest Ajuntament casa persones i no gèneres diferents, ho diu pel que ha dit el Sr. Roig.

El Sr. Martín agraeix el suport donat a la proposta i diu que està d’acord amb els canvis
que s’han proposat. El motiu pel qual surt Txetxènia a la proposta és perquè és notícia
actual i més propera a nosaltres, però per descomptat que hi ha molts més llocs on hi ha
aquesta discriminació.

El batle concreta les rectificacions en els termes següents: 
- Punt  3:  “L’Ajuntament  de  Llucmajor  s’adherirà  al  17  de  Maig  com  a  dia

internacional contra l’homofòbia.”
- Punt  4:  “L’Ajuntament  de Llucmajor  insta  el  Govern  de l’Estat  a  sol·licitar  que

s’acabi  amb  la  persecució  d’aquest  col·lectiu  que  s’està  duent  arreu  del  món.
Considerem que és un atemptat contra la Declaració Universal de Drets Humans.”

Demana al Sr. Martín si hi està d’acord, i sobre la bandera li demana que decideixi si es
retira o no de la proposta. El Sr. Martín contesta que està d’acord amb el canvis proposats
i a retirar la qüestió de la bandera. 

Un cop acabades les intervencions, primerament es vota l’esmena que es proposa, la qual
prospera per unanimitat.

Tot seguit, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat, després d’haver
introduït l’esmena proposada, s’adopta l’acord següent:
  Primer.  L'Ajuntament de Llucmajor vetllarà pel compliment de les diferents lleis
que es promouen a l'Estat i també a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Segon.  L'Ajuntament de Llucmajor, tal com marca la llei, continuarà establint les
condicions perquè les persones LGTBI puguin exercir els seus drets amb llibertat i igualtat
sense cap tipus de discriminació; garantir la igualtat d'oportunitats en la participació i la
representació en tots els àmbits de la vida social; contribuir a la superació dels estereotips
que  afecten  negativament  la  percepció  social  d'aquestes  persones,  i  establir  mesures
concretes per aconseguir una societat més justa, lliure, basada en la igualtat de tracte i
d'oportunitats de les persones LGTBI i on la diversitat sigui valorada positivament.
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Tercer.  L'Ajuntament  de  Llucmajor  s’adhereix  al  17  de  Maig  com  a  dia
internacional contra l'homofòbia. 

Quart. L'Ajuntament de Llucmajor insta el Govern de l’Estat perquè s'acabi amb la
persecució  a  aquest  col·lectiu  que  s'està  duent  arreu  del  món,  per  considerar-lo  un
atemptat contra la Declaració Universal de Drets Humans.

INSCRIPCIÓ D’UNA ENTITAT EN EL RMEC
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  per  a  la  inscripció  de  l’entitat  Escola  de  Música  i  Arts
Escèniques de Llucmajor.

Antecedents de fet
1. En data 24 de febrer de 2017, el Sr. JABC, en representació de l’ESCOLA DE MÚSI-

CA I ARTS ESCÈNIQUES DE LLUCMAJOR, va sol·licitar la inscripció de l’esmentada
entitat en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 

2. Atès que es van detectar deficiències en la documentació presentada, es va conce-
dir un termini per esmenar-les, durant el qual es va aportar nova documentació. 

Fonaments de dret
I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i

sectorials dels veïns, i la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutada-
nes s’estableix en l’article 232 i següents del RD 2.568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROF), i als articles 19 a 28 del Reglament de Participació Ciutadana
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor. 

II. L’entitat ESCOLA DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES DE LLUCMAJOR compleix amb
els requisits d’inscripció prevists a l’article 20 RPC, i en el termini concedit ha apor-
tat la documentació exigida en els articles 236.4 ROF i 21 RPC. 

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participa-
ció Ciutadana, la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes. 

L’assumpte es va veure en la Comissió Informativa de Participació Ciutadana de dia 24 de
maig i una vegada vist el dictamen i atès que no hi ha intervencions, se sotmet el fons de
l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer. Inscriure en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes l’entitat ESCOLA
DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES DE LLUCMAJOR, i assignar-li el número 178. 

Segon. Disposar la publicació al web de l’Ajuntament de les dades generals de
l’entitat, en els termes previstos a l’article 27 del RPC. 

Tercer. Comunicar al representant de l’entitat l’obligació establerta en l’article 23 i
25 del RPC, i en l’article. 236.4 del ROF, en el sentit d’haver de comunicar a l’Ajuntament
la informació següent:

 Qualsevol canvi de les dades incloses en la documentació que ha servit de base per
a la present inscripció, en el termini dels trenta dies següents al de produir-se la
modificació.

 Amb periodicitat anual, i abans del darrer dia del mes de febrer, una memòria de
les activitats i els esdeveniments realitzats en el transcurs de l’any anterior, el nom-
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bre d’associats a data de 31 de desembre, i qualsevol altra modificació que s’hagi
pogut produir. 

 En el mes de gener de cada any, el pressupost anual i el programa d’activitats. 
Quart. Advertir al representant de l’entitat que en cas d’incomplir amb les obligaci-

ons establertes en l’apartat anterior, s’iniciarà el procediment per a la cancel·lació de la
inscripció de l’entitat en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 

PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE BATLIA 
Tot seguit la presidència dóna compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre dia 3
d’abril i dia 28 d’abril de 2017 (2017001173 a 2017001661).

DONAR COMPTE D’UN INFORME D’INTERVENCIÓ
Tot seguit es dóna compte d’un informe d’Intervenció relatiu al compliment del Pla d’ajust
del 1r trimestre de 2017 en aplicació de l’ordre HAP/2105/2012, i la corporació en queda
assabentada.

DONAR COMPTE D’UN INFORME DE TRESORERIA
Seguidament es dóna compte d’un informe de Tresoreria relatiu al compliment de la Llei
15/2010 del 1T trimestre de 2017 i la corporació es dóna per assabentada.

RESOLUCIONS DE RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS AMB OBJECCIONS
A continuació, en compliment del que preveu l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de les resolucions adoptades per al reconeixement
de diverses obligacions a les quals el Departament d’Intervenció ha formulat objeccions.
Aquestes resolucions són les següents:

Resolució Data Concepte
1369/2017 11/04/17 Factures gasoil piscines 
1372/2017 11/04/17 Factures productes alimentaris diversos per a la residència

1373/2017 11/04/17 Factura productes alimentaris per a la residència
1374/2017 11/04/17 Factures aigua en barrals per a la residència.
1375/2017 11/04/17 Factura aigua en barrals febrer 2017
1376/2017 11/04/17 Factura productes alimentaris per a la residència
1377/2017 11/04/17 Factures productes alimentaris diversos per a la residència
1378/2017 11/04/17 Factures productes alimentaris diversos per a la residència
1379/2017 11/04/07 Factures productes alimentaris diversos per a la residència
1380/2017 11/04/17 Factures productes alimentaris diversos per a la residència
1381/2017 11/04/17 Factures productes alimentaris diversos per a la residència
1627/2017 26/04/17 Nòmina mes d’abril de 2017
1853/2017 11/05/17 Factures realització projecte amb famílies usuàries dels SS
1854/2017 11/05/17 Factura energia elèctrica c/ Pi 2, les Palmeres
1856/2017 11/05/17 Factures transport i viatges bus-EMT, febrer i març 2017 
1858/2017 11/05/17 Factures medicament beneficència nov, desm 2016 i gener 2017
1895/2017 16/05/17 Factura assegurança responsabilitat civil general
1903/2017 16/05/17 Factura lloguer 2 locals c/Fira 5, abril 2017
1907/2017 16/05/17 Factures conservació enllumenat públic febrer 2017 i inspecció
1910/2017 16/05/17 Factures servei telefònic
1913/2017 16/05/17 Factures gasoil piscines i escola de música
1915/2017 16/05/17 Factures serveis auxiliar al Claustre i missatgeria febrer 2017
1916/2017 16/05/17 Factura coordinació i realització del projecte
1918/2017 16/05/17 Factura lloguer del local c/ Fira 22BD març 2017
1919/2017 16/05/17 Factura lloguer del local c/ Fira 22 BI març 2017
1948/2017 17/05/17 Factura productes alimentaris
1951/2017 17/05/17 Factures productes alimentaris
1954/2017 17/05/17 Factures productes alimentaris
1955/2017 17/05/17 Factura productes alimentaris
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2046/2017 22/05/17 Factures productes alimentaris diversos i 9 ensaïmades sopar policia

PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Jaume diu que, segons la premsa, es reforçaran
els  serveis  de  vigilància  i  de  neteja,  cosa  que  els  alegra,  però  agrairia  estar-ne
assabentats. Per altra banda, demana si ja s’han resolt els conflictes que tenen amb el
personal de la Casa, ja que segueixen veient que hi ha problemes amb diverses àrees
d’aquest Ajuntament i també han sabut que per aquest motiu no es va poder dur a terme
un acte solidari que es fa cada any per recaptar fons. Demana també la postura de la
Batlia davant la declaració de zona ZEPA de sa Marina de Llucmajor, ja que es va acabar el
termini d’al·legacions i saben de la preocupació dels propietaris. El Grup Popular pensa que
sa Marina de Llucmajor és una de les zones de Mallorca que més figures de protecció té i
creu que la declaració de ZEPA des d’un punt de vista no tècnic no és necessària.

El Sr. Estarellas contesta que és veritat que actualment hi ha un conflicte laboral. Tenim la
millor policia local de Mallorca, ja que sempre han complit les seves obligacions i la seva
professionalitat  és  perfecta,  però  el  sistema  no  funcionava  perquè  era  antiquat  i  ha
provocat que en 4 anys s’hagi pagat un milió i mig d’euros en hores extraordinàries per
cobrir serveis que són ordinaris. Per tant, no es podia seguir així i per aquest motiu es van
començar una sèrie de negociacions amb els sindicats i ara s’està a punt de firmar un
principi d’acord. En aquest nou sistema, on la policia tindrà millores, per part seva i del
batle, no es tornaran a fer hores extraordinàries per a casos ordinaris, sinó només per a
situacions extraordinàries, com poden ser les fires, Pasqua, reforços d’estiu, etc. És veritat
que a s’Arenal hi ha hagut, a causa d’una errada de previsions, un cap de setmana amb
més brutor  i  botelles  sense  retirar,  però  els  preocupa  més  el  tema dels  renous  i  les
gateres. Creu que comencen a veure la llum i amb una setmana es podrà solucionar. Es
farà una promoció externa per incorporar un nou inspector de policia, perquè no hi ha
ningú de la nostra plantilla que hi pugui accedir, i també es promocionarà a nivell intern un
subinspector, ja que la prefectura està mancada de personal, i a més hi haurà promocions
internes d’oficials i una sèrie de llocs com a les patrulles de medi ambient, i una plaça de
policia tutor. Quant a l’Ordenança cívica, hi ha hagut una sèrie d’al·legacions i confia que
una vegada resoltes, es pugui començar a aplicar.

El Sr. Tomàs, referent a la zona ZEPA, diu que el seu grup fa una valoració positiva en el
sentit  que sa  Marina  de Llucmajor  és  una zona molt  específica  i  especial,  i  qualsevol
mesura de protecció que pugui  influir-hi  no creuen que sigui  negativa.  Referent a les
preocupacions dels propietaris o caçadors, es miraran, de fet fa 15 dies va parlar amb el
conseller per intentar fer una reunió per aclarir les possibles afeccions, i tothom podrà
sortir de dubtes.

El Sr. Martín demana que millori la climatització de la sala de ples, ja que així com està ara
no s’hi pot estar. El batle contesa que ho tindrà en compte.

El Sr. Roig diu que fa dos mesos es va interessar pel conveni amb els veterinaris, i demana
com està. També felicita el Departament de Serveis Socials per la tasca ben feta, referent
al cas de la desgràcia de dues persones majors que van trobar sense vida. Fa quatre
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mesos es va queixar que no s’havia contestat una instància sobre un oferiment de terrenys
per al centre de salut, i demana si hi ha hagut contactes amb ells. També demana que es
faci qualque cosa per millorar el servei de jardineria. Demana també que es retardin les
obres a les instal·lacions esportives per permetre la celebració del Campionat de Mallorca
de Gimnàstica Rítmica. Comenta que des de l’equip de govern li han dit que pot anar a
demanar la informació que necessiti  a qualsevol departament,  però moltes vegades es
troba amb dificultats per obtenir-ne, i demana majors facilitats. Demana que s’eliminin
unes herbes que hi ha devora el col·legi s’Algar, prop d’un hotel. Per acabar, demana que,
per compensar haver-se hagut de suspendre l’acte per recaptar fons de l’Associació ADAA,
s’avanci el pagament de la subvenció de l’Ajuntament a la dita entitat. 

El  batle  contesta  que  mirarà  el  tema del  conveni  amb els  veterinaris,  ja  que  ara  ho
desconeix. Així mateix, a través de la regidora delegada es traslladarà la felicitació de la
corporació  a  Serveis  Socials  per  l’actuació  realitzada  en  l’episodi  comentat.  Sobre
l’oferiment de terrenys per al centre de salut, s’ha reunit amb ells dues o tres vegades i en
queda una de pendent, però serà una reunió sense sentit, ja que el projecte proposat és
inviable: es proposa la cessió d’una nau industrial a canvi de la requalificació d’uns terrenys
rústics, i això és del tot impossible, i el Sr. Roig sap que això en la política es considera
prevaricació.  Sobre l’insuficient  manteniment  de la  jardineria,  ve  donat  per  la  falta  de
personal, però està previst que en poc temps es tornin a agafar jardiners del SOIB, i
espera  que se solucioni  part  del  problema.  Referent  a  les  obres  realitzades durant  el
campionat de gimnàstica rítmica, el Sr. Roig sap que quan es treu una obra a concurs hi
ha una data d’iniciació i d’acabament, amb un termini d’execució, el qual s’ha de respectar.
Els hauria agradat que no hi hagués hagut aquestes molèsties, però considera que són
mínimes. En el tema d’obtenir informació, no creu que hi hagi cap problema, llevat que
sigui informació de segons quin tipus, que s’hagi de demanar per escrit. Si li posen pegues,
demana que li comuniqui i es mirarà de solucionar. Sobre les herbes de devora el Col·legi
S’Algar, també és per la manca de jardiners, i espera poder arreglar-ho aviat. Respecte a
l’acte d’ADAA, ells són els qui l’organitzen, i ells en són els responsables, encara que rebin
ajuda de l’Ajuntament, però enguany per una sèrie de motius, les ajudes donades no han
estat suficients per garantir la seguretat de la cursa i amb molt bon criteri han decidit no
fer-la, però no es descarta poder-la realitzar més endavant.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Tot seguit es dóna inici al torn de participació ciutadana, i el batle convida el representant
de l’Associació d’Amics de Son Sant Joan a acostar-se a l’estrada, amb motiu del rebuig de
la proposta relativa a la descatalogació del “Convair Coronado”.

El Sr. TG, portaveu, explica que a l’anterior ple varen venir dues persones de l’Associació,
per si era necessari demanar-los explicacions per la proposta que va presentar ASI en
representació seva, sol·licitant el suport institucional d’aquest Ajuntament a la conservació
de l’avió Coronado, de la companyia Spantax. Van venir amb tota la il·lusió perquè tots el
representants polítics de Llucmajor els donessin el suport, ja que consideren que és un bé
per a tots i no els comprometia en res. La seva sorpresa va ser quan tres dels grups van
votar en contra.  No ho van entendre, però ho van acceptar,  així  és la democràcia. El
problema arriba quan la regidora Sra. Adelina Gutiérrez per votar-hi en contra va esgrimir
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que l’avió no estava en perill, ja que havia parlat amb el Consell. Els hauria servit qualsevol
explicació coherent, però no que digués mentides, ja que és mentida que hagués parlat
amb el Consell. Disposen de documentació on consta que l’expedient està en marxa i una
còpia del darrer BOIB on es publica que el Consell dóna llum verda a la restauració del
“Coronado” i  la data és del dia 8 de maig, posterior a la informació que tenia la Sra.
Gutiérrez, és a dir, que o bé l’han enganada o bé menteix. Demana als polítics que, abans
de pronunciar-se sobre algun tema que interessa als ciutadans, es prenguin les coses més
seriosament, ja que les seves decisions poden afectar les persones, i tenen el dret i el
deure d’escoltar les dues bandes, ja que aquí només se’n va escoltar a una, i malament.
Varen veure que també, depenent de qui presenta la proposta, les decisions varien: ells ho
varen proposar a ASI, a part de l’amistat que tenen de fa molts d’anys, també per no
influenciar la votació, i es veu que es varen equivocar. Agraeix a ASI, PP i SSPLL el seu
suport, i  demana als qui hi  votaren en contra que la pròxima vegada no mirin qui ho
presenta, sinó què es presenta.

El batle diu que es pensava que venien a argumentar les bondats del projecte, però veu
que no és així. De totes maneres li agraeix la participació.

El Sr. Estarellas creu que venir a la Sala a dir que una regidora és mentidera és una falta
de respecte, ja que la informació que ha comentat va sortir després del plenari. Coneix la
Sra. Gutiérrez i li pot dir que ella va parlar amb Patrimoni; dels dos punts que hi ha a la
proposta, està d’acord amb el primer, ja que l’Ajuntament pot instar el Consell per a la
catalogació del Convair i creu que tots hi estarien d’acord, però el segon punt, que proposa
una  subvenció  de  l’Ajuntament,  dubta  que tengués  una  fiscalització  favorable.  Ells  no
governen per a tothom, sinó que governen per al municipi  de Llucmajor, col·laboren i
donen suport a altres institucions, però es deuen als llucmajorers, els hagin votat o no, i
no estan en contra de la proposta, però demana un projecte presentat tècnicament.

El Sr. Tomàs, com a regidor de MÉS, i davant la impossibilitat de la Sra. Gutiérrez de
defensar-se, afirma que ella va parlar amb la directora de Patrimoni  i  li  varen dir  que
estaven pendents que l’Associació els presentés un projecte i no havien presentat res, per
la qual cosa, una de dues, o els membres de l’esmentada Associació diuen mentides o a
ells els han dit mentides, però pot assegurar que la Sra. Gutiérrez va dir la veritat. 

El Sr. Roig explica que a l’anterior plenari ell va dir que el batle no sabia el mateix que a ell
li digueren a la reunió amb l’Associació, i varen tenir l’oportunitat d’aclarir la situació, ja
que el president de l’Associació estava present a la sala. No diu que diguin mentides uns o
altres, però la informació no era la correcta, perquè quan va parlar amb el president de
l’Associació li va comentar que li hauria agradat dir que el que explicava la regidora no era
correcte no era així, i per aquest motiu avui està content i dóna les gràcies al Sr. TG per
haver fet aquest aclariment.

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
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  El batle
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