
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.36 /2017
Caràcter: ordinària
Data: 8 de novembre de 2017
Horari: de les 8.30 a les 9.20 hores
Lloc: sala de juntes de l’edifici municipal del carrer de la Constitució, 6

ASSISTENTS:
 Sr. Bernadí Vives Cardona, batle
 Sr. Jaume J. Oliver Vallés
 Sr. Gregori Estarellas Mas
 Sra. Lucía Escribano Alés
 Sr. Jaume Tomàs Oliver
 Sr. Lluis Segura Seguí
 Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
 Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.

ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sra. Maria Antònia Gil Clar
 Sr. Bartomeu Tugores Vicens.

APROVACIÓ DE  L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada
el passat dia 2 de novembre, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

RETIRADA D’ARMES DE SERVEI OBSOLETES
Seguidament es veu l’expedient  relatiu a l’acord per  a la retirada d’armes de servei
obsoletes i la proposta.

El  responsable  del  Departament  d’Armament  i  Tir  de  la  Policia  Local,  ha  emès  un
informe en data 31/10/2017 en el que posa de manifest la necessitat de retirar armes
curtes oficials, ja que s’han anat substituint per pistoles semiautomàtiques més actuals i
modernes. 

L’informe reflecteix que hi ha un total de 42 armes curtes que es troben antiquades o
amb mal estat degut al temps que fa que estan en servei, i en l’actualitat ja no estan
assignades a ningú. 
Aquestes armes no tenen cap tipus de valor econòmic, ja que estan obsoletes i algunes
d’elles espanyades, i després de fer algunes gestions amb l’empresa subministradora,
aquesta estaria disposada a fer-se càrrec de 24 d’elles,  per a la seva destrucció i/o
reciclatge a través dels mitjans legalment autoritzats. 

Tot seguit i atès que no hi ha intervencions es sotmet el fons de l’assumpte a votación i
per unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer. Autoritzar  l’entrega  a  l’empresa  Uniformidad  y  Suministros  de
Protección,  SL,  del  següent  llistat  d’armes curtes,  de propietat  municipal,  per  haver
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quedat fora de servei i sense cap utilitat per a l’Ajuntament, i haver-se constatat que no
tenen cap valor econòmic:

TIPUS MARCA CALIBRE Núm. GUIA Núm.
Pistola Llama/ XI 9mm Pb 969218 2394940
Pistola Astra/ A80 9mm Pb 1267394 2394954
Pistola ASTRA/A-90 9mm Pb P9101 2394934
Pistola BERETA/FS92 9mm Pb D37390Z 2394727
Pistola S&W/ 6906 9mm Pb TDB5940 2394620
Pistola S&W/ 6906 9mm Pb TCV6307 2394722
Pistola S&W/ 6906 9mm Pb TDH4906 2394627
Pistola Brno/CZ75 9mm Pb 146103 2394684
Pistola Brno/CZ75 9mm Pb 3886V 2394560
Pistola Brno/CZ75 9mm Pb 3404V 2394608
Pistola Brno/CZ75 9mm Pb AR926 2395789
Pistola Brno/CZ75 9mm Pb 3409V 2394575
Pistola Brno/CZ75 9mm Pb AP210 2395776
Pistola Brno/CZ75 9mm Pb L4174 2394652
Pistola Brno/CZ75 9mm Pb 144399 2394675
Revolver Astra 357 Mag R395333 2393953
Revolver ASTRA 357 Mag R232242 2393975
Revolver Astra 357 Mag R243857 2393986
Revolver Colt/ King Cobra 357 Mag VK4657 2393894
Revolver Colt/ King Cobra 357 Mag VK7035 2394473
Revolver Colt/ King Cobra 357 Mag VK4707 2393926
Revolver Colt/ King Cobra 357 Mag KK1219 2393907
Revolver S&W 357 Mag N587600 2393997
Revolver Astra .38 Sp R413138 2393937

Segon. Donar  de  baixa  de  l’inventari  d’armes  de  la  Policia  Local  les  peces
incloses en el llistat que precedeix. 

Tercer.  Encarregar la realització de les gestions materials per dur a terme el
present acord, sota la supervisió de l’Inspector en cap de la Policia Local. 

Fora de l’ordre del dia  es veu l’esborrany de l’addenda al Conveni de col·laboració
amb La Caixa de Balears relatiu al Molí de’n Gaspar. L’assumpte se sotmet a la Junta de
Govern Local d’acord amb els següents

Antecedents.
A) L’Ajuntament Ple de dia 29 d’abril de 1991 aprovà la subscripció d’un Conveni de

col·laboració  amb  la  Caixa  de  Balears  “Sa  Nostra”  (avui  Fundació  Caixa  de
Balears), en virtut del qual se cedia a l’Ajuntament l’ús gratuït del molí fariner
anomenat “Molí d’en Gaspar” i els terrenys adjacents per a un període de 30
anys, amb l’única finalitat que fos destinat a centre d’activitats socials. El Conveni
es va signar en data 17 de maig de 1991, amb la qual cosa la seva vigència
acaba dia 17 de maig de 2021. 

1. Entre els  compromisos derivats de l’esmentat  Conveni,  hi  havia l’obligació de
l’Ajuntament d’elaborar un projecte de construcció d’un edifici annex al molí per
destinar-lo  a activitats socials  permanents,  compromís  que ha estat  complit  i
actualment existeixen unes instal·lacions que funcionen com a residència i aules
tallers (Centre Ocupacional Migjorn), gestionades per l’Institut de Treball Social i
Serveis Socials (INTRESS), adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual. A
banda de les instal·lacions esmentades, l’espai consta d’un molí fariner antic, que
ha  de  menester  una  intervenció  urgent  per  tal  de  restaurar-ne  el  capell  i
l’antenada.
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2. L’Ajuntament  de  Llucmajor  està  molt  interessat  en  poder  aprofitar  la
convocatòria del Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial de l’illa
de Mallorca, aprovada per Resolució del vice-president primer i conseller executiu
de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, de 27 de setembre de
2017 (BOIB núm. 127, de 17 d’octubre) per dur a terme les obres de restauració
del molí, i està disposat a assumir-ne els costos materials. A més, dintre del molí
s’hi  troba  allotjat  un  conjunt  d’eines  antigues  del  camp,  que  posseeixen  un
important valor etnològic, per la qual cosa és voluntat de l’Ajuntament habilitar
l’espai interior del molí com a museu del camp mallorquí, obert al públic.

3. A tal efecte, és intenció de les parts modificar el Conveni subscrit l’any 1991 per
tal de prorrogar-ne la seva vigència i permetre així la possibilitat de fer-hi una
inversió  de  recursos  públics.  En  virtut  d’aquesta  modificació  la  Fundació  es
compromet  a  prorrogar-ne  la  vigència  com  a  màxim  fins  l’any  2034,  i
l’Ajuntament a executar les obres de restauració en el termini de 2 anys. 

4. L’esmentat  molí  va  ser  inclòs  dins  el  catàleg  del  planejament  que  aprovà
inicialment el  Ple de data 28/12/2005, i provisionalment en data 31/10/2007,
però dit catàleg no arribà a aprovar-se definitivament, amb la qual cosa no es
pot considerar vigent cap tipus de protecció, atès el temps que ha transcorregut.
No obstant això, és innegable el valor que té aquest molí, com a mostra del
nostre  patrimoni  històrico-industrial  i,  pel  seu  emplaçament,  constitueix  una
estampa molt significativa en el paisatge urbà de Llucmajor i, per tant, no hi ha
dubte  que  ha  de  ser  objecte  de  protecció.  A  més  a  més,  la  subscripció  de
l’addenda permetrà  restaurar  la  planta  baixa  i  destinar-la  a  museu etnològic
obert al públic. 

5. El Conveni de referència el va aprovar el Ple de l’Ajuntament, per la qual cosa la
seva modificació també correspon al Plenari. No obstant això, fins al dia d’avui
no s’ha tengut la conformitat de la Fundació per a la seva aprovació i, per altra
banda, el termini per sol·licitar la subvenció convocada pel Consell de Mallorca
acaba  dia  15  de  novembre,  de  manera  que  no  es  pot  esperar  a  sotmetre
l’assumpte al plenari ordinari d’aquest mes. 

Fonaments de dret
I. Dins  les  competències  derivades  de  les  atribucions  en  matèria  d’urbanisme,

l’Ajuntament  té  competència  en  matèria  de  protecció  i  gestió  del  patrimoni
històric,  ex art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.  

II. Per la seva banda, l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del  sector  públic,  defineix  els  convenis  com els  acords  amb  efectes  jurídics
adoptats  per  les  Administracions  públiques entre  sí  o  amb subjectes  de dret
privat per a un fi comú. I l’article 48 especifica que la subscripció de convenis
haurà  de,  entre  d’altres,  millorar  l’eficiència  de  la  gestió  pública,  facilitar  la
utilització  conjunta  de  mitjans  i  serveis  públics,  contribuir  a  la  realització
d’activitats d’utilitat pública . 

En conseqüència, a la vista dels antecedents i fonamentació que precedeix, la Junta de
Govern Local adopta per unanimitat el següent acord:

Primer. Aprovar, en els mateixos termes que apareix redactada a l’expedient,
l’addenda al  Conveni de data 17 de maig de 1991, de col·laboració amb la Caixa de
Balears “Sa Nostra” (avui  Fundació Caixa de Balears),  en virtut  del  qual  se cedia a
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l’Ajuntament  l’ús gratuït  del  molí  fariner  anomenat “Molí  d’en Gaspar” i  els  terrenys
adjacents. 

Segon. Sotmetre el present acord a ratificació del Ple de l’Ajuntament. 
Tercer. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per executar el

present acord. 

ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.

Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.

El batle        El secretari 
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