
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 14/2019
Caràcter: ordinària
Convocatòria: primera
Data: 31 de juliol de 2019
Horari: de les 19 a les 20.40 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Eric Jareño Cifuentes, batle president  
 Maria Francisca Lascolas Rosselló, Gabriel Rojo Rodríguez, Maria del Pilar Bonet

Escalera i Simó Adrover Llompart, pel Partit Popular
 Noemí  Getino  Pérez  i  Ginés  Sáez  González,  per  Ciudadanos,  Partido  de  la

Ciudadania
 Alexandro Gaffar i Eloy Crusat Horrach, per Llibertat Llucmajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Gregorio Estarellas Mas,  Jaume J.  Oliver  Vallés,  Lucía Escribano Alés,  Bartomeu

Tugores Vicens i Francisca Almagro Peset, pel Partit Socialista Obrer Espanyol
 Jaume Tomàs Oliver i Maria Barceló Calviño, per MÉS per Mallorca – APIB
 José Miguel Pastor Cantallops, per Vox-Actua Baleares
 Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, Unides Podem
 Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes
 Raúl Domínguez Martín, del Grup Mixt
 Carlos Lluch Homar, interventor accidental
 i Marc Rigo Manresa, secretari. 

La sessió comença amb la intervenció del batle per anunciar l’entrega d’una placa en mon
del Consistori, en homenatge a la gran labor i valentia de dos herois que varen intervenir a
l’incendi que es va produir a s’Arenal en el carrer Balears, on varen ajudar a desallotjar
l’edifici afectat, posant la seva vida amb perill.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Tot seguit es dur a terme l’examen dels esborranys de les sessions anteriors, realitzades els
dies 15 i 26 de juny (extraordinàries) i 10 de juliol (extraordinària) i atès que no s’hi fa cap
objecció se sotmet a votació i s’aproven per unanimitat. 

CREACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
Seguidament es veu l’expedient relatiu a la creació de la Junta de Portaveus.

En  el  plenari  extraordinari  de  dia  26  de  juny  es  va  sotmetre  a  la  consideració  de  la
corporació la proposta de crear la Junta de portaveus, però en el decurs del debat previ a la
votació van sorgir dubtes sobre la periodicitat i les dates en què s’hauria de reunir, i per
aquest motiu es va deixar l’assumpte damunt la taula pendent d’un millor estudi.

La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, permet
constituir en les corporacions locals una junta de portaveus. 
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Atès que es considera d'interès la constitució de dita junta, ja que pot ser un òrgan deliberant
que resulti útil i adequat per plantejar, amb caràcter previ, iniciatives i qüestions que afecten
el govern municipal, i que poden ser objecte de debat polític en el sí de la plenària.

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 24 de juliol i
una  vegada  vist  el  dictamen el  Sr.  Bernadí  Vives  (PI),  vols  expressar  que  la  Junta  de
portaveus els hi pareix una bona eina de feina, la qual pot fer més àgil el sistema de la
Corporació,  i  així  com podran estar  més informats dels assumptes municipals,  l’oposició
també podrà expressar de forma interna i directa la seva opinió. El batle opina el mateix i diu
que sempre que hi hagi temaris es durà a terme la Junta de portaveus.

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

Primer. Constituir la Junta de Portaveus, que estarà presidida pel batle i composta
pels  qui  hagin  estat  designats  portaveus  dels  grups  polítics  amb  representació  a
l’Ajuntament, o els seus respectius suplents, quan els portaveus titulars no hi puguin assistir.
Quan la impossibilitat afecti el batle, el substituiran els tinents de batle per ordre del seu
nomenament. 

Segon.  La Junta de Portaveus es reunirà en sessió ordinària, sempre que hi hagi
assumptes a tractar, el dimarts anterior a la realització de les comissions informatives de
caràcter ordinari.  

Tercer. Atribuir  a  la  Junta  de Portaveus  caràcter  exclusivament  deliberant,  sense
possibilitat d'adoptar acords ni resolucions amb força d'obligar davant terceres persones.

Quart. Encomanar a la Junta de Portaveus les següents funcions: 
Accedir a les informacions que se li proporcionin per difondre-les entre els membres dels
respectius  grups;  deliberar  sobre  temes  d'interès  general  del  municipi  i,  en  el  seu  cas,
efectuar  propostes  encaminades  a  l'acció  de  govern;  prendre  la  iniciativa  i  formular
propostes d'interès municipal. 

APROVACIÓ EXTRAJUDICIAL DE FACTURES EXERCICIS ANTERIORS
A continuació es veu l’expedient relatiu a l’aprovació extrajudicial de les factures d’exercicis
anteriors.

Vist  que els  documents acreditatius  de despeses que s’han anat  presentant  i  que a  es
relacionen, corresponen a exercicis anteriors o bé no se pot procedir a la seva aplicació
pressupostària a l’exercici 2018, 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  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 del
L’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019, i atès que ens trobem davant 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 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 tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació i una vegada vist
el dictamen i vista la incoació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i vist
l’informe 120/2017 d’Intervenció amb objecció, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i
per unanimitat s’adopta el següent acord: 
         Primer. Salvar la discrepància d’Intervenció i seguir amb la tramitació de l’expedient de
Reconeixement Extrajudicial de crèdits 1/2019, per a l’aprovació de la relació de factures
objecte del present, 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 10/2019 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 per l’aprovació per Resolució.
Número 12019000104

NUM. Fact. FECHA CONCEPTO NOMBRE IMPORTE

34912 03/12/2018 SERVEI DE PREVENCIO. NOVEMBRE 2018
SODAD.  DE  PREV.  DE  MUTUA
BLAEAR DE PREVISON S.A.U.

1.522,82

1180674058 18/12/2018
2  ACTOS  DE VIA PUBLICA BANDA MUNICIPAL
ARENAL  08/07/2018  I  BANDA  MUNICIPAL
LLUCMAJOR 10/07/2018

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

143,60

1180674036 18/12/2018 ACTE EN VIA PUBLICA MAIORIS DECIMA 22/07
SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

9,74

1180674026 18/12/2018
2  ACTES  VIA  PUBLICA  BANDA  DE  MUSICA  I
XEREMIERS 12/08/2018

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

143,60

1180674015 18/12/2018 ACTE EN VIA PUBLICA BADIA GRAN 12/08/2018
SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

71,80

1180674062 18/12/2018 ACTE EN VIA PUBLICA ARENAL 05/07/2018
SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

71,80

1180674055 18/12/2018 ACTE EN VIA PUBLICA S'ESTANYOL 20/07/2018
SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

71,80

1180674042 18/12/2018 ACTE EN VIA PUBLICA CALA PI 28/07/2018
SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

9,74

1180674014 18/12/2018
ACTE  EN  VIA  PUBLICA.  BADIA  GRAN.  GRUP
CUGULUTX 15/08/2018

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

71,80

1180674018 18/12/2018 ACTE EN VIA PUBLICA. BADIA GRAN. 10/08/2018
SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

71,80

1180674006 18/12/2018
3  ACTES  EN  VIA  PUBLICA.  LAS  PALMERAS.
17,18 I 19 D'AGOST

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

395,78

1180674060 18/12/2018
ACTE EN VIA PUBLICA. ARENAL. 07/07/2018. LA
FLOR DE L'AVIOR

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

71,80

1180674038 18/12/2018
ACTE EN VIA PUBLICA. LLUCMAJOR. 29/07/2018.
TROLLS

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

9,74

1180674074 18/12/2018
5 ACTES EN VIA PUBLICA 30/06/2018. S'ARENAL.
CASTANYETES,  DIT  I  FET,
XEREMIERS,CALABRUIX

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

339,66

1180674031 18/12/2018 ACTE EN VIA PUBLICA. LLUCMAJOR 08/08/2018
SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

71,80

1180674020 18/12/2018
ACTE  EN  VIA  PUBLICA.  BADIA  GRAN.
BATUCADA  I  CONCERT  REUNITS  I  SWING
07/08/2018

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

143,60

1180674016 18/12/2018
ACTE EN VIA PUBLICA. BADIA GRAN. 11/08/2018.
DUO TRANSILVANIA I LA MIVIDA BAND

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

210,65

1180674012 18/12/2018
ACTE EN VIA PUBLICA 17/08/2018 CALA BLAVA .
ULTIMO DIA EN ESCOCIA

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

9,74

1180674035 18/12/2018
ACTE  EN  VIA  PUBLICA.CLAUSTRE  STA
BONAVENTURA.  CORAL  SA  COMPANYIA
02/08/2018

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

71,80

1180674004 18/12/2018 ACTE EN VIA PUBLICA. SA TORRE 26/08/2018
SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

71,80

1180674057 18/12/2018 ACTE EN VIA PUBLICA. TOLLERIC. 13/07/2018
SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

71,80
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1180674045 18/12/2018 ACTE EN VIA PUBLICA. CALA PI. 14/07/2018
SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

71,80

1180674052 18/12/2018
3  ACTES  EN  VIA  PUBLICA.  ESTANYOL.
21/07/2018.  BEN  TREMPATS,  RONDALLA
CAMPOS, CONCERT PERCUSIO

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

215,40

1180674017 18/12/2018
ACTE EN VIA PUBLICA. BADIA GRAN. 10/08/2018.
MANU BLANCO

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

123,42

1180674010 18/12/2018
ACTE EN VIA PUBLICA. CALA BLAVA. 19/08/2018.
VARIEDADES JAZZBAND

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

71,80

1180674032 18/12/2018
ACTE EN VIA PUBLICA. 05/08/2018. LLUCMAJOR.
XALOC MUSICA

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

71,80

1180674005 18/12/2018
ACTE EN VIA PUBLICA. SA TORRE. 25/08/2018.
TRIO MARITIM

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

71,80

1180674039 18/12/2018
3  ACTES  EN  VIA  PUBLICA.  LLUCMAJOR.
28/07/2018.  ENZO  LORENZO,  AIOU  INFANTIL,
DUO MARITIM

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

215,40

1180674003 18/12/2018
ACTE EN VIA PUBLICA. SA TORRE.  26/08/2018
CINE ZIPI I ZAPE, LA ISLA

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

9,74

1180674033 18/12/2018

0003592646  CLAUSTRE  DE  SANT
BONAVENTURE  FRA  JOAN  GARAU  1  ,
LLUCMAJOR  07620  VARIEDADES  MARIA  DEL
MAR BONET 04/08/2018 MOD

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

385,69

1180674066 18/12/2018

0003513284  VIA  PUBLICA  S'ARENAL  MAYOR
S/N , S'ARENAL 07600 VARIEDADES SA CORAL
SA  COMPANYIA  05/07/2018  MODALIDAD
TAQUILLA

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

71,80

1180674046 18/12/2018

0003120433  VIA  PUBLICA  -  S'ESTANYOL
MEDITERRANIA  S/Nº.  ,  S/Nº.  ESTANYOL  DE
MIGJORN  (S')  07639  VARIEDADES  BANDA DE
MUSICA

SOCIEDAD  GRAL DE  AUTORES  DE
ESPAÑA

143,60

EMIT-37 22/03/2019
APORTACIONS  DE  RECEPTES  FUNCIONARIS
PUBLICS SETEMBRE 2018

GOMIS HURTADO EVA 22,97

EMIT-40 26/03/2019
APORTACIONS  RECEPTES  FUNCIONARIS
OCTUBRE 2018

GOMIS HURTADO EVA 47,08

EMIT-42 26/03/2019
APORTACIÓ  DE  RECEPTES  FUNCIONARIS
AJUNTAMENT. NOVEMBRE 2018

GOMIS HURTADO EVA 25,02

2019/014 07/04/2019
BALLADA  PLAÇA  JOAN  BORDO.  13  D'AGOST
2018. AL-MAYURQUA

CULTURAL-MENT S.C. 726,00

18-413 31/10/2018 RECOLLIDA I RECICLATGE DE VIDRE TMALCUDIA RECICLATGES, S.L. 332,80

18-475 30/11/2018
RECOLLIDA  I  RECICLATGE  DE  VIDRE
NOVEMBRE DEL 2018

TMALCUDIA RECICLATGES, S.L. 744,80

18-517 31/12/2018
RECOLLIDA  I  RECICLATGE  DE  VIDRE
DESEMBRE 2019

TMALCUDIA RECICLATGES, S.L. 799,20

U1900-0272 14/05/2019
SERVEI  DE  CONSERGE  CLAUSTRE  SAN
BONAVENTURA EL PERIODO DEL 2018

ASTRA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. 83,96

NUM. FACTURAS: 40
IMPORTE TOTAL: 7.890,75

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.

RECAPTACIÓ EXECUTIVA 4T 2018
Tot  seguit  es veu l’expedient  relatiu  a  la  recaptació  en executiva  del  quart  trimestre  de
l’exercici 2018.

Vista la proposta de la liquidació núm. 2018-00363 a favor de l’Ajuntament de Llucmajor de
l’aplicació de la recaptació en executiva del quart trimestre de l’exercici 2018 on s’indica una
contraprestació  de 66.579,17 euros a favor  de l’ATIB per  la  recaptació  executiva  de dit
període d’acord amb el quadre següent, i que són obligacions que corresponen a l’exercici
2018:

Concepto %  Resultado Importe Total

Principal   942.855,63 942.855,63

REC. DE APREMIO     

con recargo al 20%  305.779,76 61.155,95  

con recargo al 10%  29.607,60 2.960,76  

con recargo al 5%  408.818,67 20.440,93  



sense recarrec   198.649,60 0,00  
     84.552,20
Coste del Servicio % Convenio Base Importe  

Recargo al 20% 12,50% 305.779,76 38.214,18  

 10% 10,00% 29.607,60 2.960,77  

 5% 5,00% 408.818,67 20.437,97  

 sin recargo 2,50% 198.649,60 4.966,25  
COST SERVEI    -66.579,17
    Importe  

REC. PROV. IAE    705,41 -705,41

GESTIO IBI    0,00 0,00

     
     

Intereses demora+cobros directes  54.782,61 54.782,61

   
Cobros directos ya recbidos 650.132,94 -650.132,94
Import Lliquid     364.772,92

Vist que corresponen a obligacions reconegudes d’exercicis tancats, per a la seva efectiva
aplicació al Pressupost del L’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2019.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 24 de
juliol i una vegada vist el dictamen, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat
s’adopta el següent acord: 

Primer. Aprovar el reconeixement de l’obligació per import de 66.579,11 € euros a
favor de l’ATIB en concepte de contraprestació per la recaptació executiva del quart trimestre
de l’exercici 2018 pel Reconeixement Extrajudicial dels documents adjunts d’acord amb el
Conveni signat amb l’ATIB.

RECTIFICACIÓ  D’UN  ERROR  MATERIAL  A  L’ACORD  DE  LA  MODIFICACIÓ  DEL
CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RSU
Seguidament es veu l’expedient relatiu a la rectificació d’un error material a l’acord de Ple de
data  24/05/19,  pel  qual  s’aprova  la  modificació  del  contracte  de  «gestió  del  servei  de
recollida i transport de residus sòlids urbans del T.M. de Llucmajor.

Antecedents
Primer.- Per acord de Ple de data 25 de març de 2015 es va adjudicar el contracte de
“Gestió del Servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del T.M de Llucmajor”, a
l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A, , per un termini de deu (10) anys,
d'acord amb l'oferta presentada i pels següents imports:
- Preu fix anual (IVA exclòs): 878.772,70 €
- IVA: 87.877,27 €
- Preu fix total anual (IVA inclòs): 966.649,97 €
- Preu unitari per tona de residus (IVA exclòs): 5,16 €/tm
- IVA: 0,52 €/tm
- Preu unitari per tona de residus (IVA inclòs): 5,68 €/tm
El contracte administratiu es va formalitzar en data 6 de maig de 2015.

Segon.- Per Resolució de Batlia de data 18.08.2017 es va ordenar l’inici de l’expedient de
modificació contractual i mitjançant Acord de Ple de data 1 d’agost de 2018 es va aprovar
l’inici de l’expedient de contractació per a la modificació del contracte de “Gestió del servei
de recollida i transport dels residus sòlids urbans del T.M de Llucmajor”. Així mateix es va
acordar notificar l’Acord i donar audiència al contractista per un termini de cinc dies hàbils.
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Tercer.- Dins el termini d’audiència concedit a l’efecte, l’empresa FCC SA va presentar escrit
d'al·legacions,  i  després  d'haver  tractat  novament  els  termes  de  la  pretesa  modificació
contractual  amb representants  de l'empresa contractista,  en data  16 d'octubre de 2018,
l’Enginyer municipal va emetre informe en el qual es va proposar acceptar les al·legacions
presentades, en els termes i amb les observacions expressades en aquest. En el mateix
sentit es va emetre l’ informe proposta del Servei de Contractació de data 24 d’ octubre de
2018.
Quart.-  Vist l’anterior, i d’acord amb els informes esmentats, per Acord de Ple de data 31
d’octubre de 2018, es varen estimar parcialment les al·legacions presentades per l’empresa
FCC, S.A, en el tràmit d’audiència.
Cinquè.- Una vegada efectuats la resta de tràmits i emesos els informes corresponents, per
Acord de Ple de data 24 de maig de 2019 es va aprovar la modificació del contracte de
referència i es va notificar l’empresa adjudicatària. 
Sisè.-  En data 11 de juny de 2019, amb registre d’entrada núm. 2019/008303, l’empresa
interessada,  FCC,  S.A,  va  presentar  escrit  en  el  qual  manifesta  que,  havent  rebut  la
notificació de l’Acord de Ple de data 24.05.2019, ha detectat un error material en el seu
apartat  primer  que  afecta  a  l’import  de  la  modificació,  ja  que  l’increment  del  preu  del
contracte no representa un cost anual de 285.282,16 € (IVA inclòs), sinó de 308.170,90 (IVA
exclòs), tal i com es pot comprovar amb els informes de l’enginyer municipal on s’informa
favorablement sobre les al·legacions formulades dins el tràmit d’audiència. 
Setè.- Vist  l’anterior,  s’ha  comprovat  tota  la  documentació  que  integra  l’expedient  de
modificació contractual i resulta el següent: 

1º.- L’informe inicial sobre la necessitat de modificació del contracte de data 30.11.2017, emès
per l’enginyer municipal, preveu a l’apartat relatiu a «Resum de pressuposts» un increment
net anual (IVA exclòs) del preu del contracte, de 259.347,42 € (amb IVA: 285.282,16 €). 

2º.-  Aprovat  l’inici  de  l’expedient  de  modificació,  dins  el  termini  d’  audiència,  FCC,  S.A va
presentar  escrit  d'al·legacions  sobre  la  modificació  proposada,  i  després  d'haver  tractat
novament els termes de la pretesa modificació contractual amb representants de l'empresa
contractista, en data 16 d'octubre de 2018, l’Enginyer municipal va emetre informe, que en el
seu apartat relatiu al «Resum de pressuposts» preveu: 

«Preu de l’estudi inicial: increment net (abans d’IVA) €/ any: 259.347,42 € - Preu de la proposta
d’al·legacions: increment net (abans d’IVA) €/ any: 308.170,90»

Finalment, es proposa acceptar les al·legacions presentades, en els termes següents:
«- Els vehicles hauran de ser de dedicació exclusiva al municipi de Llucmajor i per tant FCC
s’ha de comprometre a no utilitzar aquests vehicles en cap altra municipi o servei que no
sigui els presents en aquesta modificació.
- Pel que fa al càlcul de les tn generades de les fraccions Envasos, paper i cartró, vidre i
matèria  orgànica,  s’hauria  d’aplicar  sobre  l’increment  respecte  a  l’actual  producció
d’aquestes fraccions manco els residus recollits en els contenidors que actualment es troben
dins la zona proposada porta a porta i s’eliminaran atès que aquests residus no formen part
de l’actual fracció rebuig que recull a dia d’avui FCC.»
3º.- Per  Acord  de  Ple  de data  31  d’octubre  de  2018,  es  varen  estimar  parcialment  les
al·legacions  presentades  per  l’empresa  FCC,  S.A,  en  el  tràmit  d’audiència,  segons  els
termes prevists en l’Informe de l’Enginyer Municipal de data 16.10.18, sense fer referència
específica  a  l’increment  de  la  modificació.  No  obstant  l’anterior,  l’estimació  de  les
al·legacions es va fer  en base a  l’esmentat  informe que si  contemplava l’increment  net
(abans d’IVA), en 308.170,90 anuals (amb IVA: 338.987,99 €).
4º.-  Mitjançant Acord de Ple, de data 24 de maig de 2019 es va aprovar definitivament la
modificació del  contracte de “Gestió  del  Servei  de recollida i  transport  de residus sòlids
urbans del T.M de Llucmajor” i per error es va transcriure l’increment del preu del contracte
relatiu al cost anual, previst inicialment, 285.282,16 € (IVA inclòs) i no el cost anual resultant



de l’estimació de les al·legacions presentades per l’adjudicatari (338.987,99 €). Així mateix,
partint de l’error en la quantia total, aquest es va traslladar a la distribució de la despesa per
anualitats, així com al càlcul del reajust de la garantia definitiva.
Fonaments jurídics
Primer.-  D’acord  amb  l’article  109.2  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre  del  Procediment
Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,  «Les  administracions  públiques
podran així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes»
Segon.- La jurisprudència interpretativa de l’esmentat article, ha establert que l'error material
o de fet es caracteritza per ser ostensible, manifest i indiscutible, implicant, per si mateix
l'evidència d'aquest, sense necessitat de majors raonaments, i exterioritzant-se «prima facie"
per  la  seva sola  contemplació.  Així  mateix,  es requereix  la  concurrència  d’una sèrie  de
requisits  que  es  donen  en  el  cas  que  ens  ocupa,  com  son:  que  es  tracti  de  simples
equivocacions  elementals  de  noms,  dates,  operacions  aritmètiques,  o  transcripcions  de
documents; que l'error s'apreciï  tenint en compte exclusivament les dades de l'expedient
administratiu en el qual s'adverteix; que l'error sigui manifest i clar, sense necessitat d'acudir
a interpretacions de normes jurídiques aplicables, etc.
Tercer.-  La competència per a la rectificació d’errors materials correspon al mateix òrgan
que  va  dictar  l’acte,  que  de  conformitat  amb  el  previst  en  la  Disposició  Addicional  2ª
TRLCSP, corresponia al Ple de l'Ajuntament de Llucmajor.
Quart.-  D’acord  amb  l’article  109.3  TRLCSP  i  amb  el  TRLHL,  s’haurà  d’incorporar  el
certificat  d’existència de crèdit  o  document  que legalment  li  substitueixi,  i  la  fiscalització
prèvia de la intervenció municipal.

L’assumpte es va tractar en la Comissió Informativa d’Economia i Ocupació de dia 24 de
juliol i una vegada vist el dictamen, vist l’exposat, els informes esmentats i l’Informe Proposta
de Resolució de data 10.05.2019, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 16 vots a
favor (PP, CS, LLIB, ASI, VOX, GM, MES i PI) i 5 abstencions (PSOE) per majoria s’adopta
el següent acord: 

Primer.  Rectificar l’error material existent en els punts PRIMER, TERCER I QUINT
de l’Acord de Ple de data 24 de maig de 2019,  pels  motius abans esmentats,  quedant
redactats conforme el tenor literal següent: 
«Primer.- Aprovar la modificació del contracte de “Gestió del Servei de recollida i transport
de residus sòlids urbans del  T.M de Llucmajor”,  prevista a la  clàusula P del  Quadre de
Característiques del contracte del Plec de Clàusules Administratives Particulars, consistent
en la introducció d’un nou sistema de recollida selectiva al  nucli  urbà de Llucmajor,  que
implica que la empresa adjudicatària efectuarà la recollida «porta a porta» de les fraccions
reciclables (paper, vidre, envasos i matèria orgànica), amb un sistema de càrrega posterior,
amb efectes a partir  de dia 18 de novembre de 2019,  i  amb un increment del preu del
contracte d’un cost anual de 338.987,99 € (IVA inclòs). Tot allò, en els termes prevists a
l’Informe de l’Enginyer  Municipal  de data 30 de novembre de 2017 i  amb les  esmenes
efectuades mitjançant Informes de data 25 de juliol de 2018 i 16 d’octubre de 2018. 
Tercer.- Aprovar la despesa que comporta la modificació contractual, amb càrrec a la partida
030000.1621.2270001 del vigent pressupost.  L’ajuntament haurà de reservar les partides
suficients  per  fer  front  a  les  obligacions  derivades  del  present  contracte.  La  distribució
d’anualitats és la següent:
2019: 42.373,50 euros
2020: 338.987,99 euros
2021: 338.987,99 euros
2022: 338.987,99 euros
2023: 338.987,99 euros
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2024: 338.987,99 euros
2025: 112.996,00 euros
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, requerint-li perquè de conformitat
amb l’article 99.3 TRLCSP, procedeixi al reajust de la garantia definitiva constituïda, en un
import de 84.104,97 €, en un termini de quinze dies hàbils comptats des de la data en que
es notifiqui a l’adjudicatari el present acord de modificació contractual, així com per a la seva
formalització dins el termini de 15 dies hàbils, que es comptaran a partir de l’endemà al de la
notificació del present acord»

Segon.  Notificar  aquest  Acord de rectificació d’errors materials  a l’empresa FCC,
S.A, requerint-li perquè de conformitat amb l’article 99.3 TRLCSP, procedeixi al reajust de la
garantia definitiva constituïda, en un import de 84.104, 97 €, en un termini de quinze dies
hàbils  comptats  des  de  la  data  en  que  es  notifiqui  a  l’adjudicatari,  així  com  per  a  la
formalització  de  la  modificació  del  contracte  dins  el  termini  de  15  dies  hàbils,  que  es
comptaran a partir de l’endemà al de la notificació del present acord.
        Tercer. Publicar la rectificació d’errors materials al Perfil del Contractant de l’òrgan de
contractació, en compliment de l’article 207.3 LCSP.

DESIGNAR FESTES LOCALS DE L’ANY 2020
Tot seguit  es veu l’expedient  relatiu a la designació com a festes locals del municipi  de
Llucmajor per a l’any 2020.

Atès escrit emès per la Conselleria de Treball, Comerç i Industria amb núm. R.E. 7598 de
data 30/05/2019, relatiu al calendari laboral de l’any 2020 i on es sol·licita que abans del 15
d’agost de 2019, se’ls comuniqui els dies que el Ple d’aquest Ajuntament designi com a
festius en l’àmbit del municipi per a l’any 2020.

Atès que l’Ajuntament de Llucmajor designa cada any el dia 29 de setembre (Sant Miquel) i
el Firó.

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 24 de juliol i una vegada
vist el dictamen i en conseqüència i d’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de
28 de juliol de regulació de jornades, hores extraordinàries i descansos (BOE, de dia 29), els
ajuntaments han de determinar dues festes locals en l’àmbit municipal, a més de les festes
indicades que són dies festius en l’àmbit de les Illes Balears, se sotmet a votació el fons de
l’assumpte i per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer. Designar com a festes locals per a l’any 2020 en el municipi de Llucmajor les
següents:  
    • Sant Miquel, 29 de setembre (dimarts)
    • El Firó,19 d’octubre (dilluns)

Segon. Traslladar el present acord a la Conselleria de Treball, Comerç i Industria, a
l’objecte de la seva inclusió en el calendari laboral de l’any 2020.

APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2018
Tot seguit es veu l’expedient relatiu al Compte General de l’exercici 2018.

El Compte General de l’exercici pressupostari 2018 va se format per la Intervenció d’acord
amb l’assenyalat al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i a la Instrucció de
Comptabilitat de l’administració local de 2013, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013 de 20
de setembre,  per  la  qual  s’aprova la  Instrucció  del  Model  normal  de comptabilitat  local.
Compren els estats i comptes anuals de l’Ajuntament de Llucmajor, els estats i  Comptes
Anuals de l’Organisme Autònom «Residència de persones majors».



Els  estats  i  comptes  anuals  de l’Ajuntament  i  dels  Organismes Autònoms,  recullen  a  la
vegada la següent informació:

 Balanç.
 Compte del resultat econòmic patrimonial.
 Estat de liquidació del pressupost.
 Estat de fluxos d’efectiu.
 Estat total de canvis al patrimoni net.
 Memòria.

ANNEXES:
 Actes d’arqueig. 
 Comprovants bancaris de les existències de Tresoreria.

També s’inclouen els justificants de saldos de Tresoreria a data de tancament de l’exercici.

El Compte General de l’any 2018 ha estat exposada al públic per un període de 15 dies,
durant  els  quals  i  vuit  més,  els  interessats  podien  presentar  reclamacions,  reparos  u
observacions.

Tot seguit i atès que no hi ha intervencions, en conseqüència, transcorreguts els terminis
esmentats, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta el següent
acord:

Primer.  Aprovar definitivament el  Compte general  de l’exercici  2018,  acompanyat
dels informes de la Comissió i els justificants de saldos de Tresoreria.

Segon. Rendir a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, el Compte General
aprovat.

CANCEL·LACIÓ  DE  LA  INSCRIPCIÓ  DE  L’ENTITAT  «FUNDACIÓ  CULTURAL
PREFAMA» EN EL RMEC.
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  relatiu  a  la  cancel·lació  de  l’entitat  «Fundació  Cultural
PREFAMA» del Registre  Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 19 de març de 2019, es va comunicar al Sr. Pablo Tomàs Moragues, en

representació  de  la  Fundació  Cultural  PREFAMA,  un  termini  per  presentar  la
documentació exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD
2.568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).  

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 27 d’abril de 2019. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

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

sectorials  dels  veïns,  i  la  seva  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.
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II. Concretament  l’article  25.2  RPC  estableix  que  la  falta  de  presentació  de  la
documentació  preceptiva,  un  cop  esgotat  el  termini  per  esmenar  deficiències,
determinarà  la  cancel·lació  de  la  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana,  la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el  Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions. 

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 24 de juliol i una vegada
vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord
amb la  normativa  aplicable,  se  sotmet  el  fons  de l’assumpte a  votació  i  per  unanimitat
s’adopta el següent acord:

Primer. Cancel·lar  la  inscripció  en el  Registre Municipal  d’Entitats  Ciutadanes de
l’entitat Fundació Cultural PREFAMA. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.

CANCEL·LACIÓ  DE  LA INSCRIPCIÓ  DE  L’ENTITAT  «LLUCMAJOR  RADIO»  EN  EL
RMEC.
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  relatiu  a  la  cancel·lació  de  l’entitat  «Llucmajor  radio»  del
Registre  Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En  data  19  de  març  de  2019,  es  va  comunicar  al  Sr.  Rafel  Vicens  Horrac,  en

representació de Llucmajor Ràdio, un termini per presentar la documentació exigida
en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals (ROF).  

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 27 d’abril de 2019. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 

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

sectorials  dels  veïns,  i  la  seva  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.

II. Concretament  l’article  25.2  RPC  estableix  que  la  falta  de  presentació  de  la
documentació  preceptiva,  un  cop  esgotat  el  termini  per  esmenar  deficiències,
determinarà  la  cancel·lació  de  la  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana,  la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el  Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions. 



L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 24 de juliol i una vegada
vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord
amb la  normativa  aplicable,  se  sotmet  el  fons  de l’assumpte a  votació  i  per  unanimitat
s’adopta el següent acord:

Primer. Cancel·lar  la  inscripció  en el  Registre Municipal  d’Entitats  Ciutadanes de
l’entitat Llucmajor Ràdio. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.

CANCEL·LACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ENTITAT «ASSOCIACIÓ D’AMICS I AMIGUES
SENEGALESA-MALLORQUINA» EN EL RMEC.
Tot  seguit  es  veu  l’expedient  relatiu  a  la  cancel·lació  de  l’entitat  «Associació  d’Amics  i
Amigues Senegalesa-Mallorquina» del Registre  Municipal d’Entitats Ciutadanes.

Antecedents de fet
1. En data 22 de març de 2019, es va comunicar al Sr. Madiop Magne, en representació

de l’Associació d’Amics i Amigues Senegalesa-Mallorquina, un termini per presentar
la documentació exigida en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i en el RD
2.568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).  

2. Durant el termini concedit no es va presentar la documentació requerida, motiu pel
qual es va concedir a l’entitat el tràmit d’audiència prèvia previst a l’article 25.2 RPC,
mitjançant notificació entregada dia 27 de maig de 2019. 

3. En el tràmit d’audiència no s’ha presentat cap tipus d’al·legació. 
Fonaments de dret

I. La normativa aplicable a les associacions per a la defensa dels interessos generals i
sectorials  dels  veïns,  i  la  seva  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
Ciutadanes s’estableix a l’article 232 i següents del ROF, i als articles 19 a 28 del
(RPC) de l’Ajuntament de Llucmajor.

II. Concretament  l’article  25.2  RPC  estableix  que  la  falta  de  presentació  de  la
documentació  preceptiva,  un  cop  esgotat  el  termini  per  esmenar  deficiències,
determinarà  la  cancel·lació  de  la  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d’Entitats
Ciutadanes, amb l’audiència prèvia a l’entitat afectada, de conformitat amb l’article 82
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

III. L’article 22 RPC atribueix al Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Àrea de Participació
Ciutadana,  la competència per aprovar la inscripció de les entitats en el  Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes, amb la qual cosa cal entendre que segueix el mateix
règim competencial la cancel·lació de dites inscripcions. 

L’assumpte es va veure a la Comissió Informativa d’Interior de dia 24 de juliol i una vegada
vist el dictamen, en conseqüència, una vegada examinat amb detall l’expedient, i d’acord
amb la  normativa  aplicable,  se  sotmet  el  fons  de l’assumpte a  votació  i  per  unanimitat
s’adopta el següent acord:

Primer. Cancel·lar  la  inscripció  en el  Registre Municipal  d’Entitats  Ciutadanes de
l’entitat Associació d’Amics i Amigues Senegalesa-Mallorquina. 

Segon. Comunicar al representant de l’entitat la cancel·lació de dita inscripció.

RENÚNCIA DE LA SRA. LUCIA ESCRIBANO ALÉS AL CÀRREC DE REGIDORA
Tot seguit el batle proposa per fer un canvi a l’ordre del dia i deixar aquest punt pel final.
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PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA 
Tot seguit la presidència dona compte de les resolucions de la Batlia adoptades entre els
dies 2 de maig i 28 de juny de 2019 (de 201001401 a 2019002158). 

DONAR COMPTE DE LA DE LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.
Tot seguit es dóna compte del decret  relatiu a la composició de les Comissions informatives
i la Corporació es dóna per assabentada.

DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ QUE MODIFICA EL DECRET DE CONSTITUCIÓ
DE LA JUNTA DE GOVERN, NOMENAMENT DELS TINENTS DE BATLE I DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIES DE BATLIA.
A continuació es dóna compte de la resolució per la que es modifica el decret amb el que es
va  constituir  la  Junta  de  Govern,  es  nomenaren  els  tinents  de  batle  i  es  delegaren
competències de Batlia i la corporació es dóna per assabentada.

RESOLUCIONS ADOPTADES PEL BATLE CONTRÀRIES A OBJECCIONS 
Seguidament  es  dona  compte  de  les  resolucions  adoptades  pel  batle  contràries  a  les
objeccions efectuades.

INFORME INTERVENCIÓ
(control financer permanent)

Assumpte: Informe  per  donar  compte  al  Ple  de  les  resolucions  adoptades  pel  batle
contràries a les objeccions efectuades en els mesos de maig i juny.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  5  de març,  por  el  qual  s’aprova el  Text  refós de la  Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).

FONAMENTS DE DRET
L’article 218.1 del TRLRHL disposa que l’òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes
les  resolucions  adoptades  pel  president  de  l’entitat  local  contràries  a  les  objeccions
efectuades,  així  com  un  resum  de  les  principals  anomalies  detectades  en  matèria
d’ingressos.  L’esmentat  informe  atendrà  únicament  a  aspectes  i  comeses  pròpies  de
l’exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions d’oportunitat o conveniència de
les actuacions que fiscalitzi. 

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
dona 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:

FECHA EXPEDIENTE
DECRETO

LEVANTAMIENTO
REPARO

CONCEPTO IMPORTE

28/05/2019 2019/3804B 2019-1749 Nómina funcionaris.
Maig 2019

997.179,61€

29/05/2019 2019-1750 Nómina Pers. Laboral.



Maig 2019

26/06/2019

2019/4785A

2019-2138 Nómina Pers. Laboral.
Juny 2019

1.593.128,55€

26/06/2019 2019-2140 Nómina funcionaris.
Juny 2019

17/05/2019 2019/4124D 2019-1689 Contracte de Serveis 9.502,17€

16/05/2019 2019/4121Y 2019-1686 Contracte de
Subministrament

165.965,46€

25/06/2019 2019/4988E 2019-2106 Contracte de
Subministrament

9.169,42€

31/05/2019 2019/4502L 2019-1815 Contracte de Serveis 104.076,17€

31/05/2019 2019/4512Y 2019-1814 Contracte de
Subministrament 28.011,45€

31/05/2019 2019/4584D 2019-1822 Contracte de Serveis 1.692,65€

31/05/2019 2019/4585X 2019-1864 Contracte de
Subministrament

741,70€

31/05/2019 2019/4587N 2019-1818 Contracte de Serveis 19.811,13€

31/05/2019 2019/4634J 2019-1819 Contracte de
Subministrament 54.002,48€

31/05/2019 2019/4684V 2019-1870 Contracte de
Subministrament 26.375,29€

31/05/2019 2019/4685H 2019-1857 Contracte de Serveis 160.619,28€

16/06/2019 2019/4985L 2019-1981 Contracte de
Subministrament

726,00€

25/06/2019 2019/5348Z 2019-2116 Contracte de Serveis 60.120,57€

25/06/2019 2019/5347J 2019-2112 Contracte de
Subministrament 32.011,88€

DONAR COMPTE DE LA PROVIDÈNCIA DE L’INICI DEL PEF.
Tot seguit es dóna compte de la providència de l’inici del Pla econòmic financer.

A continuació la Sra. Maria del Pilar Bonet (PP) diu que aquest equip de govern denuncia la
imprudència de l’anterior equip de govern d’aquest Ajuntament,  ja que després de fer  la
liquidació  de l’any 2018 i  saber  que havia incomplit  la  regla  de despesa segons la  Llei
d’estabilitat pressupostària en 2.243.000 €, i saben que després aquesta xifra, es va veure
reduïda en el mes d’abril en 900.000 €, ja que es varen aflorar una sèrie de partides que
baixaren la xifra inicial. Explica que temps després d’entrar varen ser informats per part de la
Intervenció que no s’havia presentat en termini el Pla econòmic financer i, pel que es veu, va
ser perquè electoralment no quedava gaire bé. Que el pressupost de l’any 2019 no es podria
complir  ja  ho  digué  el  Sr.  Joan  C.  Jaume,  anterior  portaveu  del  PP,  a  una  les  seves
intervencions al  plenari,  evidenciant  la  mala  gestió  que s’ha fet  en aquest  consistori  en
aquests darrers 4 anys, llevar un deute que per llei s’havia de llevar, no té cap mèrit, no és
una bona gestió tenir superàvit, ja que el superàvit l’únic que fa és llevar doblers al poble.
També diu que la situació d’equilibri pressupostari on el poble rebi tota la totalitat del que
paga en serveis i béns estar sí que és una bona gestió, i això és el que ha vingut a fer
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aquest equip de govern, i aquestes traves no fan més, que donar-los coratge per fer més
feina pel poble i els llucmajorers i no posin cap dubte que és el que faran.

El Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), explica que l’anterior equip de govern l’any 2015 va entrar a
un Pla d’ajust de 40 milions d’euros i quan es posaren a fer el pressupost, el primer que els
digueren  era  que  ho  podien  fer,  però  començaren  amb  més  de  4  milions  d’euros  en
amortitzacions ordinàries de préstecs i animen a l’actual equip de govern a mirar perquè es
feren, ja que ells encara no ho han pogut esbrinar, de totes maneres no s’hi han dedicat
gaire,  perquè han volgut  gestionar i  modernitzar  una gestió  municipal  com és el  cinquè
Ajuntament  de  les  Illes  Balears  i  el  primer  per  extensió,  molts  de  ciutadans encara  els
demanen com es gastaren aquests milions. 
També diu que 4 anys de govern donen per fer poques coses i espera que l’actual equip de
govern els hi tregui profit, creuen que ells sí que el varen aprofitar, perquè han pogut liquidar
tot el deute de la Corporació municipal, que encara ara no saben on es destinaren, però diu
que el que no els hi val, és que l’equip de govern publiqui a la premsa que l’anterior equip de
govern es va excedir en 2 milions d’euros de la regla de despesa, ja que això no és cert i
l’equip de govern després es va donar compte que no era cert, però ara ja han sortit per la
premsa i  el  mal  ja  està fet;  el  que demana és que quan un partit  polític  vol  donar una
informació, que primer s’informi bé, ja que a la Casa hi ha molts bons tècnics, perquè  quan
va pel carrer els ciutadans els hi diuen que ara no es podrà fer res perquè es varen gastar
més de 2 milions d’euros dels quals es podien gastar, i ara diuen que són 900.000 €, però
tampoc ho són, ja que hi ha una altra informe o al manco una explicació. No poden consentir
que es diguin mentides, perquè es troben amb la responsabilitat que després de 4 anys i
més de 130 plecs i entrant dins un Pla d’ajust fet pel PP i en 40 milions d’euros de deute,
varen multiplicar la inversió per sis de la que el PP va poder fer i ara pareix que han enganat
als ciutadans. Explica que l’anterior equip de govern per causes d’urgència, per causes de
peticions dels ciutadans, i perquè la regla de depesa és totalment injusta, i creu que tots els
aquí presents, si poguessin llevar-la ho farien per unanimitat, ja que el que no pot ser, és
tenir un superàvit de 6.817.000 € i una estabilitat pressupostària de més d’11.000.000 € que
el ciutadà no pot gaudir per aquesta famosa llei Montoro.
Explica que la regla de despesa es va excedir en 871.548 €, però aquí s’ha de dir  que
657.993 € són incorporacions obligatòries de l’any 2017 i això els va desestabilitzar la regla
de despesa. També els hi  diu que gestionin com van fer ells en aquests 4 anys, ja que
trobaren  un  Ajuntament  on  tot  anava  amb  paper  i  no  hi  havia  comunicació  entre  els
departaments,  i  actualment  s’ha  modernitzat  i  es  fa  feina  a  través  de  l’administració
electrònica, de la qual cosa vol donar l’enhorabona al secretari i als tècnics que ho han fet
possible.
Segueix explicant  que l’anterior equip de govern en realitat  s’ha passat  amb la regla de
despesa en 213.554 € i no de 2 milions d’euros com a sortit a premsa, a més amb aquest
superàvit i amb el romanent de Tresoreria actual els diu a l’equip de govern que gestionin,
que ara els toca a ells. 
Per acabar la seva intervenció diu que ells han llevat el deute que tenia aquest Ajuntament i
que els hi ha sabut molt de greu que es diguin difamacions.

El Sr. Jaume Tomàs (MES) diu que presentar un Pla econòmic financer no és una bona
notícia per a ningú, però tampoc se n’ha de fer un drama, que és el que ha volgut fer l’equip
de govern i en aquest cas s’han equivocat, explica que aquest PEF no és un cas estrany i
més de la meitat dels municipis de les Illes Balears el fan durant la darrera legislatura i estan
abocats a què si volen fer coses, es passen de la regla de despesa, a més de ser injusta i
molt  discutida  i  sobretot  els  municipis  com  el  de  Llucmajor,  que  han  fet  els  deures  i
presenten un compliment dels paràmetres d’estabilitat econòmica requerits. 



En el mateix sentit  s’ha manifestat la Federació Espanyola de municipis,  la Comissió de
savis del Congrés sobre finançament local i inclús el Congrés dels Diputats, i aquí els partits
d’aquest Ajuntament haurien d’abandonar la demagògia i l’oportunisme i lluitar contra una
norma que els fa mal a tots, la regla de despesa perjudica el municipi de Llucmajor, tant si la
compleix com si no, atemptant greument l’autonomia municipal. 
També vol aprofitar per donar un consell a l’actual batle, dient que representen una institució
honorable com és l’Ajuntament de Llucmajor i aquesta representació requereix ser rigorosos
amb les dades donades, ja que les mentides emeses a la premsa demostren una falta de
capacitat a l’hora d’analitzar les dades i un menyspreu a la veritat i posa en entredit la gestió
d’aquest Ajuntament; per concloure esperen la presentació del PEF i diu que el problema no
ha estat superar la regla de despesa en uns 200.000 € en un pressupost de 40 milions
d’euros, el fet és que haurien de lluitar contra una norma injusta i que perjudica el municipi i
als seus habitants i, si és així, trobaran l’ajuda de l’oposició.

El regidor d’Economia Sr. Alexandro Gaffar (LLIB), diu que totes aquestes acusacions de
mentides i demagògia no els agraden i per altra banda diu que el PEF s’hauria d’haver fet fa
uns mesos, ja que des de febrer es va iniciar el termini, i no es va fer, per tant aquest equip
de govern es va trobar amb aquest problema dins el calaix només entrar i, amb el traspàs de
poders, un problema amb un primer informe surt amb urgència indicant 2 milions d’euros,
després es troba la correcció, que també estava en un calaix,  però la quantitat  no és el
problema, sinó que s’amagués a la ciutadania per unes eleccions municipals, i demana com
es pot venir aquí a dir com s’ha de gestionar un municipi, si durant les eleccions es va caure
un assumpte per no perdre vots, passant així el problema al nou equip de govern i sense
avisar-los, i això que l’oposició xerra de cooperació, cosa que de moment no han vist, i el
que ha passat amb això és que arriba el dia en què el problema surt i resulta que tenen 7
milions d’euros de superàvit, però no s’ha complit la regla de despesa, per tant s’ha de fer un
PEF, i això afectarà les inversions del 2019 i a saber si a les del 2020, però en canvi la culpa
és de l’equip de govern, que se n’han adonat ara que acaben d’entrar, per acabar demana
que si l’oposició té alguna sorpresa més amagada, els ho comuniquin i si no, que no venguin
al plenari a acusar a l’equip de govern de mentir i fer demagògia.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el dia de la presa de possessió, varen dir que farien una
oposició en positiu i que intentarien que l’Ajuntament anés cap endavant amb l’ajuda de tots
els  grups polítics,  i  el  Sr.  Gaffar  fa  tot  el  contrari,  dient  mentides  i  no  només ara,  sinó
constantment, com bé ha dit el Sr. Tomàs la regla de despesa és molt injusta, i ell com a
batle ha estat a reunions en la FELIP, i hi ha ajuntaments amb un gran superàvit que no el
poden gastar, quan els hi fa falta personal i medis per millorar. També explica que el Sr.
Gaffar durant la campanya electoral, els hi deia que gastessin i no guardessin els doblers,
suposa que no sabia que hi havia una regla de despesa, i després pareix que està al corrent
de tot, quan realment no hi està en res.
Explica que els que tingueren les inversions restringides va ser l’anterior equip de govern, ja
que hi havia un PEF molt important amb 40 milions d’euros, en canvi amb l’actual PEF no hi
ha cap drama, simplement s’ha de gestionar, i diu que no es va amagar res, que si s’hagués
començat el PEF abans de les eleccions municipals seria una altra cosa, però no s’havia de
començar  el  Pla  perquè  no  es  sabia  qui  guanyaria  les  eleccions,  i  tal  vegada  els  que
entrassin voldrien fer el pla d’una altra manera, i troba que és el més lògic. Per altra banda
diu que hi ha regidors que es varen alegrar qua veren el deute de 2 milions, i ara que han
vist que era d’uns 200.000 € se n’han enduit una sorpresa, diu que els hi han deixat un
ajuntament sanejat,  no com aquests 2.600.000 € que estaven pagant  inicialment només
d’interessos, demana que es facin les coses ben fetes i col·laborar els uns amb els altres. 
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El Sr. José Miguel Pastor (VOX), en primer lloc diu a l’oposició que és veritat, que és molt
difícil evitar haver de fer un PEF, però no creu que s’hagin passat, ja que s’havia d’entregar
l’informe acabat el dia 28 d’abril i això és el que ell veu que no està fet i no veu que estigui
malament, ja que s’ha passat el termini, perquè feia falta, però no s’ha entregat quan tocava
i pensa que ara l’equip de govern ha de tenir pressa per arreglar una cosa que es podia
haver deixat arreglada. Per altra banda li diu al Sr. Oliver que és veritat que està malament
treure a premsa coses que no siguin del tot certes, però això hauria de servir per a tots, ja
que també es va dir que hi havia una senyora que feia feina sense tenir contracte i el grup
MES va dir que s’havien apujat els sous, i creu que tots estan aquí per la mateixa tasca, que
és ajudar perquè vagi bé l’ajuntament.

La Sra. Bonet (PP), diu que el problema de fons no és la quantitat, és veritat que s’hauria de
fer més feina i haver-hi més col·laboració, però el que vol fer constar l’equip de govern i que
creuen  que  realment  és  el  més greu,  és  que  no  s’ha  presentat  el  PEF dins  el  termini
establert i per llei i si hagués sortit elegit com a batle el Sr. Estarellas li hagués pogut caure
una sanció i una inhabilitació .

El Sr. Oliver (PSOE), creu que el darrer PEF que es va fer i pel PP,  es va presentar amb 4
mesos de retard, però no estaà del tot segur. Diu que comparteix l’opinió del Sr. Vives i com
que no sabien qui governaria aquesta Corporació després de les eleccions, van considerar i
a més tenint  força financera per una possible penalització d’un mes a la participació de
tributs de l’Estat, creuen que no haver-ho presentat en termini i que ara ho presenti l’equip
de govern d’acord amb les seves línies no és malintencionat. Explica que en una sessió
plenària, ja es va informar que incomplirien la regla de despesa, i no han amagat res, el que
passa és que encara no tenien la quantia definida. Per altra banda l’anterior equip de govern
l’any 2015 també va haver de fer un PEF i no va ser cap drama, i demana que si volen la
col·laboració de l’oposició, hauran de canviar d’actitud. 

El  Sr.  Tomàs (MES)  diu  que dins  els  mesos de febrer  i  març  varen fer  públic  aquesta
mancança de la regla de despesa, no creu que hagin amagat res i si aquesta informació no
havia arribat a l’equip de govern, l’hagueren cercada en el  seu moment, ja que aquesta
informació era pública, el que troben greu, és que sembla que hi ha regidors d’aquesta Casa
que encara no s’han adonat que estan dins un equip de govern i que per això es necessita
tenir una rigorositat i, pel que fa al que ha dit el Sr. Pastor referent a un tema que havia tret
el grup MES, troba que hi ha molta diferència del que va dir el seu partit, que a més era amb
números  i  demostrats,  que  hi  havia  hagut  un  increment  de  renumeracions,  a  publicar
mentides.

El Sr. Gaffar (LLIB) en primer lloc diu que els efectes del PEF són a dos anys i posar com a
excusa que com que ja es va fer abans no passa res, a ell no li val, li pareix que és un tema
greu i que s’ha d’evitar sempre que es pugui, s’ha dit que era públic i demana com es pot
assabentar la ciutadania, sobretot quan són les seves primeres eleccions i es presenten,
d’informació que no s’està publicant ni donant compte d’ella, excepte a una nota d’un diari.
Per altra banda sobre l’ús de xarxes socials per a comentar les notícies i els assumptes que
passen,  recorda  que  estan  al  segle  XXI  i  la  gent  a  començat  a  utilitzar-les  per  exigir
respostes a l’Ajuntament i sempre s’agraeix que una figura pública pugui donar la informació
pertinent. 
Pel que fa al tema de les dades rigoroses, diu que la tabla que va presentar l’anterior equip
de govern  per demostrar que es varen apujar les despeses, ve sense una font de dades,
demana que primer citin les fonts, perquè la gent pugui comprovar d’on surten. També diu
que treure el tema de la llei Montoro en el plenari no serveix de res, i si no hi estan d’acord el



que han de fer els partits que tenguin representació al govern de l’Estat es demanar que és
tracti l’assumpte en el Congrés dels diputats, que és allà on s’ha de fer.  

El Sr. Vives (PI), diu que com ja ha dit el Sr. Tomàs, estan dins un ajuntament i és una cosa
molt més seria del que es pensen, i el que fa el Sr. Gaffar és inventar-se les coses que ell
vol,  perquè és la seva forma d’actuar i  així  no van a cap lloc.  Pel que fa a la regla de
despesa, primer s’hauria de mirar el motiu perquè s’han passat i el que pot assegurar és que
no ha estat  per gastar  en posar  assessors,  han gastat  amb inversió pels  ciutadans,  en
subvencions que arribaren i havia de posar una part l’Ajuntament i en personal, i si l’actual
equip de govern l’any que ve ha de fer un PEF, els hi podran retreure que una part de la
despesa que fan és innecessària. També diu que la manera que els veïns puguin saber el
que passa és mirant els plenaris que és la veu del poble, i si el Sr. Gaffar es veu en capacitat
d’informar de les coses que passen a través de les xarxes socials d’una forma sèrie, que ho
faci, però li demana que canvii d’actitud i que agafi consciència que estan representant a tots
els llucmajorers i no només als que el votaren. 
Per acabar la intervenció, diu que l’anterior equip de govern no va anar a mirar d’on venien
els 40 milions de deute que es trobaren, simplement varen gestionar per llevar el deute i
deixar l’Ajuntament en condicions òptimes. 

DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT 2T 2019
A continuació es dóna compte de l’informe de morositat del segon trimestre del 2019 de
l’Ajuntament de Llucmajor i l’Organisme autònom de la Residència de Persones Majors de
Llucmajor i la Corporació es dóna per assabentada.
, 
PRECS I PREGUNTES
Ja dins el torn de precs i preguntes el Sr. Estarellas (PSOE) diu que vol fer un preg i comenta
que han passat  4 anys de legislatura i  tant  l’equip  de govern com l’oposició  han donat
exemple de seny, moderació i diàleg i no hi ha hagut la més mínima alçada de to, i considera
que ha estat molt positiva, i el preg que li demana al batle és que posi ordre. 
Seguidament explica que l’altre dia va sortir el seu nom i llinatges en el diari en falsedats mal
intencionades, així com a les xarxes socials, i el que esperava o espera és una rectificació de
les mentides, ja que no són 2 milions, sinó que després dels dos informes, s’han quedat en
213.000 €, i creu que ara és el moment de rectificar, sap que no ha estat el batle i que no és
l’estil del Patit Popular, per això demana al batle que posi ordre;  a causa d’això a fet els
seus esbrinaments i els seus assessors fiscals li han fet un resum del qual dóna lectura, 
« El título 11 del cap. 2º del Código Penal, bajo la rúbica de delitos contra el honor, el cap. 1º está
dedicado a la calumnia, el 2º a la injúria i el 3º recoge las disposiciones comunes, para que exista
calumnia tiene que haber una acusción de un delito a sabiendas de que es falso, en el caso de la
injúria basta el insulto o la imputación de hechos no delictivos, però igualmente difamatorios. En estos
delitos contra el honor hay un elemento clave, que hace que el menoscabo sea aún major, cual es la
publicidad; así que mediando la publicidad, la pena para el delito de calumnia serà la comprendida
entre 6 meses y los dos años de prisión, en el caso de injúrias con publicidad la ley  prevee de los 6
meses a los  14 meses de multa,  procederá además la  inhbilitación de empleo y cargo público».
després d’això diu que si torna a sortir alguna calumnia més sobre la seva persona anirà
directa a fiscalia.

El batle comenta que varen dir que des del primer dia hi hauria consens i diàleg i esperen
que els pròxims 4 anys faran feina perquè així sigui, i per altra banda sobre la notícia que es
va treure a la premsa, sí que és veritat, i en el primer informe d’abril del 2 milions, sí que
s’ha de rectificar i dóna tota la raó al Sr. Estarellas, ja que hi va haver una errada de càlcul, i
el personal de la Casa així els hi ha fet saber, als quals els dóna l’enhorabona per la feina
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que fan, i en cap moment veu que sigui una manera d’injuriar a ningú, simplement va ser
una errada, el  que volen informar avui a plenari és que s’havia de fer un PEF, de totes
maneres volen demanar disculpes per l’errada comesa i diu que com a batle farà el possible
perquè hi  hagi  consens  entre  tots  i  gestionar  aquest  ajuntament,  tot  en  benefici  de la
ciutadania.

El Sr. Tugores (PSOE), s’interessa per l’aplicació mòbil de l’Ajuntament, la qual no s’està
actualitzant, demana que es farà al respecte, ja que considera que va tenir una bona acollida
pels ciutadans. Diu que no tenen disponibles a la plataforma les gravacions del darrer ple,
voldria saber els motius. Referent a dos casos que hi ha hagut sobre la sortida al carrer per
fer un minut de silenci, diu que se’ls ha comunicat el mateix matí a les 9 hores, quan l’acta
era a les 12 hores, demana si podrien avisar en més antelació, per així poder-hi assistir, ja
que el grup polític VOX es va queixar que hi havia representats de segons quins grups que
no feien acte de presència.

El Sr. Crusat (LLIB), pel que fa al tema de l’aplicació mòbil de l’Ajuntament explica que el
problema ha vingut amb el canvi de govern, i és que s’ha perdut un empleat de la casa, per
tant es troben sense el personal requerit per publicar les coses a l’aplicació de forma regular,
i mentres tant s’està utilitzant el canal de comunicació que més arribada a tingut, com és la
pàgina de facebook i també la de twitter i els resultats han estat bastants òptims. Explica
que  en  el  futur  es  té  previst  des  de  l’àrea  de  comunicació  externalitzar  el  servei  de
manteniment, tant de les xarxes socials, com per a l’actualització d’aquesta aplicació, i el
butlletí informatiu a través de correu electrònic.

El Sr. Sàez (CS) respecte al tema de les gravacions dels plenaris diu que el problema és que
no funciona bé el sistema de gravació, com saben és un sistema bastant precari i s’està
mirant en canviar-lo, ja s’han demanat pressupostos, però hauran d’esperar si es podrà dur
a terme.

El batle dóna la raó al Sr. Tugores amb el tema dels minuts de silenci i diu que si no són
urgents  i  és  el  cas  d’un  aniversari,  a  partir  d’ara  es  mirarà  d’avisar  amb  més  temps
d’antelació perquè es puguin organitzar.

El Sr. Tomàs (MES) demana a quin punt es troben les proves de les oposicions que s’havien
de dur a terme respecte a les places d’arxivera i d’arquitecta d’Urbanisme. El batle diu que
en aquests moments no saben com està aquest assumpte, ho miraran i els hi diran coses.

El Sr. Gaffar (LLIB), fent referència a la intervenció del Sr. Estarellas i per al·lusions, diu que
li pareix molt bé que hagi mirat el codi penal sobre el tema d’injúries i calumnies, i si diu que
la pròxima vegada veu alguna cosa que no li agradi, anirà a denunciar-ho a la Fiscalia, però
li demana que miri un poc a l’hemeroteca del que va dir sobre persones i famílies, ja que el
que va fer en el seu cas, no li va agradar gaire. 
Per altra banda diu que saben que en el passat plenari va arribar una citació del jutjat, i
demana als Srs. Vives i Estarellas si els hi podrien dir de que es tractava aquesta citació, més
que res per transparència amb la resta del poble.

El Sr. Estarellas (PSOE), per al·lusions li diu al Sr. Gaffar que si pensa que ell ha comès algun
delicte a Espanya, ha d’anar a la Fiscalia a denunciar-ho i no s’ha d’escampar dient-ho per



aquí i per allà, aquí hi ha un codi penal i una llei i pel que fa al segon tema de la seva
compareixença per prendre declaració, ja ho sap el batle, que és el qui ho ha de saber.

El Sr. Vives (PI), referent al tema de la citació judicial, per la seva part diu que a Secretaria
hi ha un expedient del tema que demana i que ho pot mirar tot, però ja que ell era el batle
explica que una senyora va posar una denúncia perquè no hi va haver un control policial que
havien d’anar a veure si ella era a casa seva, i va anar directament a Prefectura, el policia de
guàrdia ho va passar a l’oficial de guàrdia i aquest al Cap de policia; després arribà una
notificació signada per aquesta senyora i ella va dir que la signatura de la notificació no era
seva, ja que no havia firmat res, i a causa d’això, Prefectura els hi diu que s’ha d’obrir un
expedient , ell com a batle, ja que no és tècnic va dir que seguís el seu procés. A continuació
es va nomenar un instructor extern per dur el cas, i l’instructor els hi digué que s’havien de
prendre  unes  mesures,  i  són  que  han  de  suspendre   d’ocupació  i  sou  als  dos  policies
implicats  , i se’ls suspèn d’ocupació, però no de sou i després varen denunciar que perquè
no  se’ls  va  suspendre  d’ocupació  i  no  pogueren  fer  feina,  hagueren  de  fer  hores
extraordinàries i es van utilitzar els doblers del poble, i això no té cap ni peus, i diu que no
creu que el Sr. Gaffar no sabés tot això, però el que passa és que intenta cercar alguna
errada per poder-s’hi aferrar, i li diu que o canvia d’actitud o no és digne d’estar dins aquest
ajuntament.

El Sr. Crusat (LLIB), diu que creu que xerra en nom de la Corporació i esperen que la justícia
absolgui al Srs. Vives i Estarellas, per no tacar el nom d’aquest ajuntament. 
Per altra banda diu que quan l’oposició xerra de col·laboració entre els grups polítics, el
passat divendres es va enviar un correu a tots els membres de la Corporació sol·licitant
suggeriments per a començar una campanya informativa sobre un tema que tant interessa a
tots els presents com és la recollida selectiva porta a porta a Llucmajor, i només els hi ha
contestat un regidor. També diu que li  agradaria fer un canvi del què s’ha fet fins ara,
resumeix un poc els plans que tenen des de l’àrea de Participació Ciutadana, entre altres és
que l’any vinent no es duguin a terme els pressupostos participatius, només es faria una
única vegada, es replantejaria l’Ordenança de Participació Ciutadana, cosa que ja s’ha xerrat
amb els tècnics de la Casa i ho veuen bé, es farà d’una forma participada i que es pugui
seure en aquesta sala amb els regidors un ciutadà per poder dialogar amb ells.

El  batle li  diu al  Sr.  Crusat que aquest  tema es millor  tractar-lo a Comissió Informativa
pertinent, però agraeix la informació.

El Sr. Vives (PI), explica que no ha contestat al correu de la recollida selectiva, perquè  el
tema dels fems, fins ara ho havia duit ell i tenen GRAM, que és una empresa especialitzada i
més bé que ells de saber com s’ha d’informar a la població no hi ha ningú.

El Sr. Pastor (VOX), vol comentar al Sr. Tugores que sobre el tema de l’assistència als minuts
de silenci, ells no feren cap crítica, ja que només donaren una informació, i entenen que
cadascun té la seva feina i a vegades no és possible poder assistir a tot. També demana al
batle i a tota la Corporació si estan d’acord, per fer un minut de silenci al final de la sessió, ja
que en Diego era conegut seu. 

El Sr. Roig explica que tots saben el que es va lluitar per no tancar LLEMSA quan hi va haver
els problemes i va ser una cosa de tot el Consistori i tots varen fer feina pel mateix, però veu
que l’oposició no ho repeteix mai i ell només ho vol recordar, ja que no va ser una cosa de
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l’anterior equip de govern, perquè pareix que els altres no han fet res. També diu que com
ha comentat moltes vegades, que són els partits que tenen representació al govern central,
els que han de demanar als seus que arreglin les coses que s’han d’arreglar allà i així no
perdran el temps en els plenaris d’aquest ajuntament, ja que allà diuen una cosa i aquí una
altra i després els problemes amb el poble són pels regidors d’aquesta Casa. I respecte al
que ha dit el Sr. Tugores de les gravacions del ple, recorda que ell tampoc va poder tenir la
gravació del ple on es va nomenar al darrer fill il·lustre i ho diu perquè la megafonia ja no
funcionava correctament. Diu que ell també s’ha sentit ofès per les declaracions en el diari,
respecte al tema de l’assessor del seu grup, ja que en cap moment varen encobrir qui seria,
no com va fer l’anterior equip de govern que en tenia d’encoberts i els hi pot demostrar.

Tot  seguit  el  batle  en nom de tota  la  Corporació  dóna  l’enhorabona a  la  Policia  Local,
bombers, Guàrdia Civil i a tots els que van ajudar en els dos incendis que hi va haver a
s’Arenal,  on tots varen fer una feina extraordinària  i  que segueixin així,  ja que fan una
fantàstica labor.

Seguidament es passa al punt sobre la renúncia de la Sr. Lucia Escribano Alés (PSOE), al
càrrec de regidora, el qual a petició del batle s’havia deixat pel final.

La Sra. Sra. Lucía Escribano Alés, amb RGE núm. 2019009954, de 12 de juliol de 2019, ha
presentat la seva renúncia al càrrec de regidora, amb efectes de dia 31 de juliol, i el següent
candidat  de  la  llista  del  PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL és  el  Sr.  José  Luís
Huéscar Villar, qui en data 12/07/2019 i RGE núm. 20199970, va presentar una instància en
la que manifesta la seva intenció d’acceptar el càrrec

En conseqüència, i a l’objecte de realitzar la tramitació reglamentària per a la cobertura de la
vacant que es materialitzarà quan el Ple en pren coneixement, el Ple de l’Ajuntament adopta
per assentiment el següent acord: 

Primer.  Prendre  coneixement  de  la  renúncia  de la  Sra.  Lucía  Escribano  Alés  al
càrrec de regidora d’aquest Ajuntament pel Partit Socialista Obrer Espanyol. 

Segon. Comunicar a la Junta Electoral de la Zona de Palma que, a parer d’aquesta
corporació,  correspon  substituir  la  Sra.  Escribano  al  Sr.  José  Luís  Huescar  Villar,  qui
ocupava el sisè lloc a la candidatura del PSOE a les passades eleccions locals del passat
dia 26 de maig.  

El batle diu que des del Partit Popular li desitgen a la Sr. Escribano tota la sort del món en el
seu nou càrrec, i els seus èxits seran també els de tots els ciutadans i aquesta Corporació
està pel que necessiti.

La Sr. Escribano explica que se’n va a la Direcció Insular de Turisme de Mallorca amb molta
il·lusió i força, per fer feina pel turisme de tots els ajuntaments i en tots els seus vessants, a
causa d’això haurà d’estar molt de temps fora de Llucmajor i per aquest motiu ha decidit
renunciar al càrrec de regidora d’aquest ajuntament i que entri el seu company José Luís
Huéscar, que ell sí podrà estar al dia a dia a l’Ajuntament de Llucmajor. També vol agrair al
Sr. Cifuentes, a la Sra. Lascolas i al Sr. Roig, els 4 anys que han estat junts a l’oposició, ja
que han estat anys durs i difícils per a tots, però sempre dins un ordre i un respecta. Pel que
fa al seu grup, diu que els trobarà a faltar a tots i que està a la seva disposició per a tot.

El  Sr.  Jaume  Tomàs  (MES),  com  a  portaveu  del  seu  grup  i  sobretot  com  a  company
d’aquests 4 anys que han compartit aquesta singladura que han duit endavant, vol dir-li que



ha estat un honor i un plaer poder compartir aquests 4 anys amb ella, ha estat un baluard
dins les seves àrees, li desitge molta sort i agraeix tot el que ha fet pel poble.

La Sr. Noemí Getino (CS), diu que està d’acord amb el que han dit els altres regidors, que
l’Ajuntament  ha  de  ser  una  institució  honorable  i  en  conseqüència  tots  s’han  d’intentar
comportar-se d’aquesta manera i ara ha arribat un dels moments de fer-ho, i maldament que
la Sr. Escribano sigui d’un altre partit polític, li desitge que totes les seves decisions siguin
encertades, perquè seran encerts per a tots.

El Sr. Bernadí Vives (PI) diu que el que destaca més de la Sr. Escribano és la seva capacitat
de feina i de diàleg, ja que estant a mitja jornada i amb dos fills menors, va treure temps per
dur Turisme i Urbanitzacions, i el que això reportava és per donar-li l’enhorabona, ja que ha
fet una feina excepcional en aquest ajuntament, li desitge que tot li vagi bé i està segur que
serà una bona directora, gràcies per a tot.

El Sr.  Eduardo Zúñiga (UP), diu que a la passada legislatura es va treballar molt  dur al
Consell de Mallorca perquè les competències de promoció turística arribassin al Consell de
Mallorca, i està content que ara una companya de bancalada pugui dur endavant aquest
projecte, espera que les coses, i aquí el té per qualsevol cosa que el necessiti.

El Sr. Guillem Roig (ASI), diu que ell i la Sra. Escribano, en la passada legislatura varen tenir
moltes disputes, però eren pel benefici del poble, desitge que li vagi el millor possible i si
durant aquests 4 anys l’ha poguda ofendre amb alguna cosa, li demana disculpes. Gràcies
per tot i enhorabona.

Ja per acabar la sessió el batle agraeix a la Sr. Escribano aquests 4 any de dedicació  a
questa Casa i si el terminis van com es preveu, en el proper plenari ja s’incorporarà el nou
regidor del PSOE, el Sr. José Luís Huéscar.

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
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