
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 22/2016
Caràcter: ordinària
Data: 14 de setembre de 2016
Horari: d’11.30 a 12.50 hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)

ASSISTENTS:

- Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle
- Sr. Bernadí Vives Cardona
- Sr. Jaume J. Oliver Vallès
- Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
- Sra. Lucia Escribano Alés
- Sra. Catalina Munar Miquel, interventora
- i Marc Rigo Manresa, secretari.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió  comença amb l’examen de l’esborrany de l’acta de la  sessió  anterior,  del
passat dia 31 d’agost de 2016, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FINCA CAN GARRA SECA 
Seguidament  es  veu  el  conveni  de  col·laboració  entre  la  finca  Can  Garra  Seca  i
l’Ajuntament de Llucmajor per a la promoció del patrimoni etnològic existent a la finca
com a atractiu turístic dins el municipi, i per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient,  el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i la finca Can Garra Seca 

Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FINCA SON MUT NOU 
Seguidament  es  veu  el  conveni  de  col·laboració  entre  la  finca  Son  Mut  Nou  i
l’Ajuntament de Llucmajor per a la promoció d’activitats del conreu de figueres com a
atractiu turístic dins el municipi, i per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient,  el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i la finca Son Mut Nou. 

Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB TALAIOTS DE CAPOCORB VELL 
Tot  seguit  es  veu  el  conveni  de  col·laboració  entre  Talaiots  de  Capocorb  Vell  i
l’Ajuntament de Llucmajor per a la promoció del patrimoni cultural del poblat talaiòtic
existent a la finca com a atractiu turístic dins el  municipi,  i  per unanimitat  s’adopta
l’acord següent:
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Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient,  el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i Talaiots de Capocorb Vell.

Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB MAR DRAGONERA 
Seguidament es veu el conveni de col·laboració entre Mar Dragonera i l’Ajuntament de
Llucmajor per a la promoció d’excursions dins el municipi de Llucmajor, com a mesura
de promoció dels atractius turístics del municipi,  i per unanimitat s’adopta el següent
acord:

Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient,  el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i Mar Dragonera.

Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIVERSOS CLUBS ESPORTIUS 
Tot seguit es veuen una sèrie de convenis de col·laboració entre diversos clubs esportius
i l’Ajuntament de Llucmajor per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals
i atès que no hi ha intervencions se sotmeten a votació i per unanimitat s’adopta l’acord
següent:

Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient, els
Convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i els clubs esportius que a continuació es
relacionen:

- Club Llucmajor Gimnàstic
- Club GR Son Verí
- Club CD Sport Rítmic
- Club GR Sa Marina de Llucmajor
- Club Asociación Mallorca Águilas
- Club Joventut Corb Marí
- Club UD Son Verí
- Club Penya Esportiva S’Arenal Atlètic
- Club Penya Esportiva S’Arenal
- Club Gázquez Llucmajor
- Club GR Migjorn
- Club CE Llucmajor
- Club CD Espanya
- Club CD Espanya AT
- Club GR S’Algar
- Club Atletisme Arenal-Llucmajor
- Club Natació Llucmajor
- Club Urbanitzacions CE
- Club CD Bahía’s
- Club Baloncesto Imprenta Bahía
- Club Tenis Llucmajor
- Club Playas Arenal
- Club Recreativo Arenal
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- Club UD Arenal
Segon. Facultar el batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del

present acord.

CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE LLUCMAJOR
Tot seguit es veu el conveni de col·laboració entre l’Associació Animalista de Llucmajor i
l’Ajuntament de Llucmajor per a la realització de tasques encaminades a fer un control
ètic de les colònies felines i millorar el benestar dels animals de companyia al municipi, i
per unanimitat s’adopta l’acord següent:

Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què es redacta a l’expedient,  el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i  l’Associació Animalista de
Llucmajor.

Segon. Facultar al batle per firmar els documents necessaris per a l’execució del
present acord.

MANTENIMENT DEL REGISTRE DE PARELLES DE FET
Seguidament es veu l’expedient relatiu al manteniment del Registre de Parelles de Fet. 

Antecedents
A. L’Ajuntament de Llucmajor mitjançant decret  de data 12/01/2000 va crear el

Registre de Parelles de Fet (RPF), en el qual es poden inscriure les persones
interessades que resideixin en el terme municipal de Llucmajor i que hi figurin
empadronades. 

B. En data 07/10/2013 es va rebre un escrit de la directora general de Família i
Menors, de la Conselleria de Família i Serveis Socials, en el qual s’exposava que,
d’acord amb la normativa vigent, la seva Direcció General és l’òrgan responsable
de realitzar les inscripcions d’aquelles parelles que acreditin complir els requisits
exigits per la normativa i de gestionar el Registre de Parelles Estables de les Illes
Balears  (RPEIB).  Davant  la  constatació  que  hi  havia  ajuntaments  que
gestionaven  els  seus  propis  registres,  i  que  dites  inscripcions  no  es  poden
considerar  acreditatives  de  la  condició  de  parella  estable,  ja  que  per  a  dita
acreditació és indispensable que figurin inscrites en el RPEIB, depenent de la
Direcció General de Família i Menors, es demanà a l’Ajuntament que comunicàs
si  es  disposava  d’un  registre  municipal  d’aquestes  característiques  i  quantes
parelles conté inscrites, a l’objecte d’estudiar la possibilitat d’incorporar la seva
inscripció en el RPEIB. 

C. Mitjançant comunicació del batle de data 17/10/2013 es va contestar l’escrit de
la Direcció General de Família i Menors, fent-hi constar l’existència del RPF des
de l’any 2000 amb un total de 162 parelles inscrites.

D. En el corrent mes de setembre per via telefònica des del Direcció General de
Família han informat que no s’ha realitzat cap actuació respecte de l’eventual
integració de les inscripcions dels registres municipals en el registre autonòmic. 

E. En data 08/09/2016 el secretari de la corporació ha emès un informe en el qual
es considera convenient cancel·lar el Registre Municipal de Parelles de Fet. 

Consideracions jurídiques
I. La Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables, i el Decret 112/2002,

de 30 d’agost, pel qual es crea el Registre de Parelles Estables, deixen clar que
només les inscripcions realitzades a l’esmentat Registre acrediten la condició de
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parella  estable  i  poden acollir-se  al  règim jurídic  de l’esmentada normativa  i
gaudir dels drets que atorga dita condició. 

II. La inscripció en un registre municipal d’anàloga naturalesa, com és el cas del RPF
de l’Ajuntament de Llucmajor no té, per tant, accés al RPEIB, amb la qual cosa
pot generar confusió en els ciutadans inscrits a l’Ajuntament, en pensar que han
realitzat  tots els  tràmits oportuns per  tenir  la  consideració de parella  estable
d’acord amb la normativa vigent, quan únicament podrà tenir els efectes que
eventualment i voluntàriament li vulgui donar un tercer. 

En conseqüència, se sotmet el fons de l’assumpte a la consideració dels reunits i per
unanimitat s’adopta el següent acord:

Primer. Cancel·lar el Registre de Parelles de Fet de l’Ajuntament de Llucmajor,
per considerar que la inscripció en aquest pot generar confusió entre els ciutadans i fer-
los pensar equivocadament que dita inscripció té els efectes prevists en la normativa
reguladora del Registre de Parelles Estables de les Illes Balears.

Segon. Encarregar al Negociat de Població la notificació a les parelles inscrites la
cancel·lació del Registre Municipal de Parelles de Fet, ja que la inscripció en aquest no
té  la  cobertura  legal  de  la  normativa  autonòmica  reguladora  de  dites  parelles,  i  la
conveniència que facin l’oportuna inscripció en el Registre de Parelles Estables de les
Illes Balears.

Tercer.  Comunicar  aquest  acord al  Registre de Parelles  Estables  de les  Illes
Balears. 

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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