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Acta de l’Ajuntament Ple
Identificació de la sessió:
Núm. 01/18
Caràcter: Ordinària
Data: 30 de gener de 2018
Horari: de 20.00 a 21.20 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí
Assistents:
- Sr. J. F. Canyelles Garau, batle
- Sra. P. Baltasar Cózar, secretària
- Sr. B. Martorell Coll, interventor
- Sra. A. Amengual Marí
- Sr. J. Ramis Salamanca
- Sra. Mª M. Moreno Frontera
- Sr. M. Matas Caimari
- Sr. M. Cabot Rodríguez
- Sra. C. Alonso Pujadas
- Sr. A. Campuzano García
- Sra. J. Sans Amengual
- Sr. H. López Rodríguez
- Sr. A. Mangiova Ripoll
- Sr. X. Ferrá Pizá
- Sr. J. Llompart Caldés
- Sra. P. Galmés Bonet
- Sra. C. Pocoví Fiol
- Sr. S. Frau Serra
- Sra. A. Coll Bestard
- Sra. C. Ripoll Torres
- Sr. J. Roig Jaume
- Sra. N. Serra Cañellas
- Sra. P. Roig Tapia
Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior.
Contractació:
2. Proposta d’autorització de modificació de la concessió del nou poliesportiu Sa Cabana
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Economia i Hisenda:
3. Reconeixement de crèdits 01/18
4. Modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 1/2018 per a amortització
anticipada de préstecs
Interior i Recursos Humans:
5. Revisió anual del Padró Municipal d’habitants
6. Aprovació inicial pacte personal funcionari
7. Aprovació inicial conveni personal laboral
8. Elecció Defensor de la Ciutadania
Mocions:
- Moció presentada per Independents de Marratxí-El Pi “A favor d’un canvi legal que
permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic”, prèvia declaració d’urgència.
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre sessions
Economia i Hisenda:
2. Dació de compte de Subvencions xips de cans i ajudes puntuals de serveis socials del
4t trimestre 2017
3. Donar compte Sentència 259/2017
Interior i Recursos Humans:
4. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de cessament de personal eventual - Cap de
Gabinet
5. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de nomenament personal eventual- Cap de
Gabinet
-

Precs i preguntes

A continuació pren la paraula el Batle: “Bon vespre a totes i a tots. Si vos sembla
començarem aquest plenari corresponent al mes de gener del 2018. Encetam aquest any,
2018, en relació als plenaris, no a l’any, que ja en duim vint i pico de dies. Si els hi sembla
bé, senyora Secretària podríem començar amb l’ordre del dia”
Desenvolupament de la sessió:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior
Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 28-12-17, que
s’aprova i autoritza per unanimitat.
2. Proposta d’autorització de modificació de la concessió del nou poliesportiu Sa
Cabana
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Atès que en data de 2 de març de 2011 es va signar contracte entre l’Ajuntament de
Marratxí i l’empresa Nou Poliesportiu Sa Cabana per a dur a terme la reforma i posterior
gestió del Poliesportiu de Sa Cabana, iniciant-se l’explotació efectiva de les
instal·lacions en data d’1 de setembre de 2011.
En data 29 de març de 2017 (RGE 4403) el concessionari sol·licita la modificació de la
concessió i aporta memòria descriptiva de la modificació sol·licitada així com justificació
econòmica, plànols actuals i plànols de la nova reforma (substitució per 3 pistes de
pàdel cobertes de la pista de tennis/fubito i la adequació de nous espais per
aparcament).
Atès que en data 19 de juny de 2017 (RGE 8174) i 10 de juliol de 2017 a requeriment de
l’Ajuntament de Marratxí el concessionari presenta plànols, pressupost detallat de la
inversió i memòria (estudi de viabilitat).
Vistos els informes emesos en dates 23 de maig de 2017 i 21 de juliol de 2017 pels
serveis tècnics municipals en quant a la viabilitat urbanística de la modificació.
Vist l’informe de l’interventor municipal de data 7 de novembre de 2017.
Vist l’informe del regidor d’esports de data 27 de novembre de 2017.
Vist l’informe emès per la Secretaria municipal en data 22 de gener de 2018.
Conseqüentment, aquest Regidoria eleva a l’Ajuntament Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Autoritzar la modificació de les instal·lacions del Poliesportiu Sa Cabana sol·licitada
pel concessionari Nou Poliesportiu Sa Cabana SA consistents en substitució per 3
pistes de pàdel cobertes de la pista de tennis/fubito i l’adequació de nous espais per
aparcament amb subjecció a les consideracions i condicions contingudes als informes
emesos pels serveis tècnics, Intervenció i Secretaria municipal, significant-se
especialment que:
En quant a les obres, aquestes no es podran iniciar fins que no s’hagin acomplert els
següents requisits:
- Presentació, informes corresponents i aprovació del projecte d’obra i activitat per la
Junta de Govern Local (cl. 4 PCAP).
- Obtenció de la corresponent llicència d’obra i activitat.
- Direcció facultativa de les obres i Coordinació de seguretat i salut, d’acord amb el
previst a les clàusules 24 i 25 PCAP.
En quant a la posada en funcionament de les noves instal·lacions sorgides de la
modificació, aquestes no podran posar-se en funcionament fins que no s’hagin
acomplert els següents requisits:
- Finalització de les obres i posada en funcionament d’acord amb el previst a la
clàusula 33 PCAP.
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2. S’ha de procedir a signar l’acta de recepció de les instal·lacions de la modificació
número 1 del present contracte, segons acord plenari de data 28 de desembre de 2017,
ja que no consta a l’expedient la seva signatura.
3. Ressenyar que la present modificació d’instal·lacions del Poliesportiu Sa Cabana
(substitució per 3 pistes de pàdel cobertes de la pista de tennis/fubito i la adequació de
nous espais per aparcament), tota vegada que s’ha tramitat prèvia petició del
concessionari Nou Poliesportiu Sa Cabana SA, no es podrà invocar per aquest en el
futur com a causa de la ruptura econòmica de la concessió.
4. Notificar el present acord al concessionari Nou Poliesportiu Sa Cabana SA per a que
en tingui coneixement i assoleixi els efectes adients.
5. Comunicar aquest acord a les Àrees d’Economia, Esports i Urbanisme (Negociats
d’Obres particulars i d’Activitats pels seu coneixement).
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al Regidor d’Esports, senyor
Josep Ramis: “Moltes gràcies senyor Batle i bon vespre a tothom. Com bé saben a
l’anterior ple es va aprovar la primera modificació i tancament d’aquesta primera fase.
Ara iniciam una segona fase que se basa en la reordenació interior dels serveis
esportius d’aquesta instal·lació. Aquesta reordenació bàsicament se centra en dos
aspectes. Un, és que dues pistes de pàdel que estan a la banda del carrer Sol·lera
d’aquesta instal·lació s’eliminen i passen a ser pàrking. Això de segur creem que
contribuirà tant a la pacificació del trànsit com a la millora dels aparcaments de la zona. I
desprès també, l’altre aspecte és que la pista de fubito que està a la banda del carrer
Tord passa a ser de pàdel, concretament tres pistes de pàdel, amb la possibilitat de que
siguin cobertes. Una coberta que segons els informes tècnics que s’han fet per aquest
expedient no podrà superar en cap cas els 9 metres d’altura. Amb això que fem? La
conseqüència és que els serveis esportius d’aquesta instal·lació quedaran concentrats a
una banda, a la banda del carrer Tord, que és el carrer més ample i que és el que se
troba més allunyat de cases i instal·lació i creem que així se resol també el tema del
renou que tenien els veïnats i a l’hora també se millora una instal·lació que tenint en
compte que la majoria de pàdels, no només de Marratxí sinó de tota Mallorca, tenen
pistes cobertes ara un públic de Marratxí també les tendra. I res més a afegir. Moltes
gràcies”
A continuació parla el regidor del PP, senyor Ferrá:”Bon vespre a tots. Nosaltres varem
votar a favor a la comissió i seguirem amb el vot a favor. Ho vegem positiu ja que com
ha dit el Regidor llevam les dues pistes més problemàtiques pels veïnats i on fem les
noves és on menys molesten perquè no en tenen, per tant, continuarem amb el vot a
favor d’aquest projecte”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Contractació, de data 25 de gener de 2018, abans transcrit, els senyors assistents
acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.
3. Reconeixement de crèdits 01/18
Vist l’expedient 1/18 relatiu al reconeixement de crèdits corresponents als exercicis
pressupostaris anteriors.
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Atès que s’han realitzat, durant els passats exercicis, despeses que excedeixen a
l’import compromès i d’altres on aquest no s’ha compromès en la seva totalitat i que es
descriuen a l’Annex I.
Vist l’informe del Sr. Interventor acctal incorporat a l’expedient.
Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial
de Comptes la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Aprovar el reconeixement del crèdit 1/2018 corresponent a les despeses que
després es relacionen de conformitat amb el que disposa l’article 23.1.e del RDL 781/86
de 18 d’abril.

ANY

NOM

RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 01/18
DATA
FACTURA

2017 BALEARES ECOMON, SLU
2017 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS
2017 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
2017 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
2017 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
2017 EDITORA BALEAR, SA (FACT ELECTRÒNICA)
2017 JOSE JAVIER FELICES LÓPEZ
2017 RAFAEL JESUS DE LEÓN CLAR
2017 JOAN FRANCESC OLIVER GARCIA
2017 ESTEBAN GARÍ MORRO
2017 CERÀMIQUES L’ALBELLÓ
2017 NOVELEC PALMA
2017 EDITORA BALEAR, SA
2017 DIELECTRO BALEAR, SAU
2017 JOAN COMPANY ABRINES
2017 TRANSPORTS I EXCAVACIONES GERMANS MULET
2017 MAC INSULAR, SL
2017 ANTONI GOÑALONS SINTES
2016 NEUMATICOS SOLEDAD, S.L
2017 MARRATXI XXI,SAU
2017 MARRATXI XXI,SAU
2017 MARRATXI XXI,SAU
2017 MARRATXI XXI,SAU
2017 MARRATXI XXI,SAU
2017 MARRATXI XXI,SAU

20/11/2017
31/12/2017
30/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
20/11/2017
20/11/2017
22/11/2017
20/11/2017
29/12/2017
31/12/2017
16/12/2017
31/12/2017
22/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
13/12/2017
15/07/2016
30/11/2017
15/12/2017
15/11/2017
31/08/2017
30/09/2017
30/09/2017

NÚM.REGISTRE
2017005310
2017005493
2017005502
2017005506
2017005509
2017005511
2017005632
2017005633
2017005634
2017005635
2017005962
2018000019
2018000032
2018000033
2018000045
2018000048
2018000054
2018000067
2017005134
2017005880
2017005951
2017005431
2017004951
2017004952
2017004953

TOTAL
2032,80
2524,57
464,60
2607,55
1089,00
522,72
360,00
360,00
1500,00
360,00
1912,47
33,83
907,50
145,93
25,25
1318,90
919,35
217,80
30,89
11480,52
1966,80
1738
11480,52
3370,40
11480,52
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2017 MARRATXI XXI,SAU
2017 MARRATXI XXI,SAU
2017 MARRATXI XXI,SAU
2017 MARRATXI XXI,SAU
2017 MARRATXI XXI,SAU
2017 MARRATXI XXI,SAU
2017 MARRATXI XXI,SAU
2017 ACUSTIC LIVE S.L
2016 M. ANGELES MARTINEZ ORTEGA
2017 EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A
2017 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
2017 BOXI BALEARS S.L
2017 NEUMATICOS SOLEDAD S.L
2017 LA HERRAMIENTA BALEAR
2017 LA HERRAMIENTA BALEAR
2017 LA HERRAMIENTA BALEAR
2017 LA HERRAMIENTA BALEAR
2017 LA HERRAMIENTA BALEAR
2017 LA HERRAMIENTA BALEAR
2017 LA HERRAMIENTA BALEAR
2017 LA HERRAMIENTA BALEAR

30/09/2017
31/07/2017
31/08/2017
14/06/2017
30/06/2017
27/07/2017
31/10/2017
31/12/2017
29/12/2017
31/12/2017
19/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

2017004954
2017004500
2017004519
2017003253
207003504
2017003505
2017005867
20018000195
2017005984
2018000062
2017005714
2018000120
2018000081
2018000193
2018000192
2018000191
2018000190
2018000188
2018000187
2018000186
2018000178
TOTAL

2499,20
5056,08
3313,20
1329,77
3405,60
11480,52
11480,52
968
45,90
726
65,40
496,54
409,75
29,31
22,68
13,83
4,73
10,45
24,16
48,67
2,71
100.282,94

Segon. Acordar la corresponent imputació dels crèdits al pressupost actualment en
vigor.
Tercer. Que prossegueixi l’expedient la tramitació reglamentària corresponent, es
prengui nota per la Intervenció municipal i es notifiqui als interessats.
Sotmès l’assumpte a deliberació intervé la portaveu d’IDMA-El Pi, senyora Neus Serra
Cañellas: “Moltes gràcies senyor Batle, bones tardes a tots i a totes. A les comissions
ens varem abstendre perquè no havíem tingut temps de revisar-ho i una vegada revisat
hi votarem a favor”
Segueix amb la paraula el portaveu del PP, senyor Ferrá: “Nosaltres mantindrem el vot
d’abstenció de les comissions”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, de data 25 de gener de 2018, abans
transcrit, els senyors assistents acorden per majoria, amb els vots a favor dels cinc
regidors de MÉS, dels quatre regidors del PSOE, dels dos regidors de Som Guanyem,
de la regidora d’IDMA-El Pi i de la regidora No Adscrita; i amb l’ abstenció dels vuit
regidors del PP, aprovar els acords esmentats.
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4. Modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 1/2018 per a amortització
anticipada de préstecs
Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 1/2018
corresponent al vigent pressupost de la Corporació.
Considerant que segons informe de l’Interventor acctal de data 21/01/2018, l’expedient
està ajustat als requisits exigits per l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, i allò que es disposa a la
Base novena d’execució del vigent pressupost corporatiu.
Aquesta Regidoria d’Economia i Hisenda es complau en elevar a l’Ajuntament Ple la
següent:
PROPOSTA D’ACORD
1r. Aprovar la modificació de crèdit per suplement de crèdit 1/2018 a l’aplicació
pressupostària i per l’import que es detallen a continuació:
Aplicació
pressupostària
01100.913.00

Concepte
Amortització de préstecs a llarg termini d’ens de fora del sector públic

Import
6.260.000 €

El finançament del suplement de crèdit procedeix del romanent de tresoreria per a
despeses amb finançament afectat; en concret, de l’excés de finançament derivat de les
operacions de préstecs excepcionals del RDL 4/2012.
2n. Que se sotmeti a informació pública i prossegueixi la tramitació reglamentària
corresponent, prenent-se nota per la Intervenció municipal.
Sotmès l’asumpte a deliberació el Batle dona la paraula al Regidor d’Economia i
Hisenda, senyor Miquel Cabot Rodríguez: “Bon vespre a tots. Com varem explicar a les
comissions, va ser una errada que va tenir el BOIB a l’hora de publicar l’amortització de
deute que ja varem aprovar en el ple de desembre i simplement ho hem de tornar dur
aquest any perquè ja està a un any diferent, el 2018. I és el mateix expedient,
exactament igual al que ja varem aprovar a favor amb tots aquests grups el 2017”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, de data 25 de gener de 2018, abans
transcrit, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
5. Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants
Atès que durant el mes de març passat l’Institut Nacional d’Estadística va remetre a
aquest Ajuntament la Proposta de xifres de població a 1 de gener de 2017: 36.382
habitants, resultat de les variacions mensuals del Padró Municipal d’Habitants de 2016
remeses per l’Ajuntament, segons disposa l’art.17.3 de la Llei 4/1996, de 10 de gener,
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per a poder obtenir les dades oficials de la revisió del Padró Municipal d’Habitants de
Marratxí amb referència a l’1 de gener de 2017.
Atès que segons estableix la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de
l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local per la qual es
dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal
i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població;
l’Ajuntament, una vegada confrontades aquestes, va procedir a la presentació
d’al·legacions, tota vegada que existia una discrepància de xifres. Una vegada resoltes
part de les al·legacions presentades, i desestimades unes altres (les quals varen ser
sotmeses al Consell d’Empadronament pel seu informe); el President de l’I.N.E. va
elevar al Govern les xifres oficials de població a 1 de gener de 2017.
Atès que, correspon a l’Ajuntament l’aprovació de la Revisió anual, conformement amb
el que disposa l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les
Entitats Locals.
Aquesta Regidoria, es complau en elevar a l’Ajuntament Ple, la següent:
PROPOSTA D’ACORD
1.- Aprovar la Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants proposta per I.N.E. referida
a l’1 de gener de 2017 amb el següent detall:
- Homes:
18.294
- Dones:
18.089
- Total a 1/01/2017: 36.383
2.- Que se comuniqui a l’Institut Nacional d’Estadística als efectes adients.
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle, senyor J. F. Canyelles diu: ”Dir que el 2017 el
padró estava en 36.001 i ara hem augmentat en 382 habitants. Dir també, fer-ho públic
que això són els habitants que tenim empadronats, que estan registrats en aquest
ajuntament com empadronats però que donam cobertura a bastant més gent perquè
com és notori i ho tenim detectat tenim una sèrie d’habitants, un parell de mils, que no
estan empadronats en aquest municipi i per conveniència estan empadronats
normalment a Palma. Vol dir, que som un dels municipis dels quals donam més serveis
a més ciutadans dels que realment tenim empadronats. Això ens dificulta que en
determinats serveis només ens compten aquests habitants i no ens conten més a l’hora
de rebre determinades ajudes i determinades subvencions per donar servei als nostres
ciutadans. Una cosa que ens ha ajudat en relació això és que el Consell de Mallorca per
primera vegada a la història ha posat en marxa que els Ajuntaments no els contemplen
només per habitants sinó que els contemplen per habitants i per nuclis de població. En
aquest cas a Marratxí, com tots sabeu tenim molts de nuclis de població, en aquest cas
sí que se contempla la dispersió i les dificultats que tenim per donar servei als
ciutadans. Com que no els podem contar passam a votació”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Interior i Recursos Humans, de data 25 de gener de 2018, abans transcrit, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
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6. Aprovació inicial pacte personal funcionari
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data de 14 de desembre de 2016, una
vegada finalitzat el període de vigència pactat, l’Ajuntament va procedir a la denúncia
del Pacte regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament
de Marratxí.
Considerant que la potestat, procediment i límits de la Negociació col·lectiva dels
empleats públics es regula al Capítol IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, que aprova el Text refús de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
(EBEP), establint-se expressament que la negociació col·lectiva es durà a terme a
través de la Mesa general de negociació, Mesa a la qual estaran legitimats per a estar
present les organitzacions sindicals més representatives a l’empara de l’article 33
EBEP.
Considerant que la Mesa general de Negociació, constituïda a l’efecte en data de 18 de
maig de 2017, ha estat negociant el contingut d’un nou Pacte regulador de les
condicions de treball del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Marratxí,
arribant-se a un acord definitiu en data de 19 de desembre de 2017.
Vist l’informe emès en data 15 de gener de 2018 pel Tècnic de l’Administració General
adscrit al Negociat de Recursos Humans i que s’ha incorporat a l’expedient.
Considerant l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
bases del règim local (LRBRL) aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga
la normativa vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la
següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Aprovar inicialment el Pacte regulador de les condicions de treball del personal
funcionari al servei de l’Ajuntament de Marratxí pel període de 2017-2020.
2. Establir un període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
significant-se que en el supòsit de que no es presentessin reclamacions l’acord fins a
les hores provisional es considerarà definitivament aprovat.
3. Ordenar, una vegada aprovat definitivament, que es procedeixi a la publicació íntegra
del present Pacte al BOIB.
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula a la Regidora d’Interior i
Recursos Humans, senyora Mª Magdalena Moreno Frontera: “Bon vespre a tothom. Jo
volia començar explicant el conveni i el pacte, l’acord al què hem arribat amb els
funcionaris, recordant que la darrera vegada que en varem parlar d’aquest tema en
aquest plenari ho varem fer amb un aire d’incertesa i desconfiança per part dels
treballadors. Crec que està bé recordar d’on partíem. Una part de la plantilla va venir a
manifestar en aquest plenari del mes de desembre d’ara fa un any la seva desconfiança
a l’hora de començar la negociació. Un any desprès, desprès de nou mesos de
negociació jo crec que estam davant un bon document, un bon pacte i un bon acord. La
prova d’això és que els quatre sindicats que han participat en la negociació l’han votat
per unanimitat per tant hem demostrat les dues parts la voluntat d’entendre-nos,
d’arribar a acords i d’arribar a consens i de la capacitat de cedir i de posar per damunt
de tot els interessos del conjunt dels treballadors d’aquest Ajuntament. Vull també
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començar amb una sèrie d’agraïments, el primer és als quatre sindicats que han
negociat cada setmana durant nou mesos amb nosaltres, per aquesta capacitat d’arribar
a acords i per superar aquesta desconfiança inicial i arribar a bon port aquesta
negociació. En segon lloc, volia agrair si me permeteu, a tot el personal de l’àrea de
Recursos Humans però molt especialment al tècnic de Recursos Humans, en Jaume
Canyelles, que ha liderat juntament amb jo la negociació i que ha posat un gran esforç i
tota la bona feina al servei de que aquest pacte fos una realitat. I en tercer lloc també
vull agrair als meus companys de l’equip de govern per la confiança perquè en cap
moment hi ha hagut cap tipus d’ingerència i des del primer moment va ser carta blanca i
la confiança plena en que la negociació la duríem des de Recursos Humans i que seria
un èxit. Moltes gràcies a tots. El pacte és un bon pacte jo crec que per quatre coses. La
primera, perquè iguala a tots els funcionaris d’aquest Ajuntament. Hi havia una certa
desconfiança entre àrees de que uns tenien més privilegis que uns altres, això ara ja no
passa; i ademés la gent, totes les àrees reconeixen la seva feina vista en aquest
document i no veuen que hi hagi funcionaris de primera ni funcionaris de segona.
Desprès perquè incrementa considerablement les ajudes socials. L’Ajuntament de
Marratxí vetlla per aquests treballadors que més ho necessiten en forma d’incrementar
la part d’ajudes socials, augmentant les quanties i també augmentant el llistat d’ajudes
al que se poden acollir. També clarifica conceptes; conceptes com hores
extraordinàries, hores urgents que abans quedaven una mica a l’aire. S’ha fet l’esforç de
posar-ho tot per escrit perquè no hi ha hagi cap tipus de desconfiança. I desprès, crec
que s’ha aconseguit posar una mica d’ordre dins la plantilla de la policia local amb dues
coses. Canviant el quadrant, el nostre objectiu era que els agents poguessin estar més
hores al carrer. Amb el nou quadrant de policia cada agent fa una mitjana de nou
jornades més a l’any, per tant s’haurà de veure més presència policial i les patrulles
estiran més ben dotades. I desprès se creen unes àrees a la policia amb l’objectiu de
que els nostres policies se puguin especialitzar. Se puguin especialitzar en educació
viària, se puguin especialitzar en policia tutor, en ajuda a menors, en judicial, en atestat,
que cadascú faci el que més li agrada i que se pugui anar formant per aquesta feina.
Aquesta és una reivindicació històrica de la policia. Ha estat complicat perquè no és la
seva proposta ni és la nostra, és un acord. A vegades ens han acusat de que fer-ho per
àrees, dividir la policia per àrees dificultava la gestió però jo crec que el que aconseguirà
és que els agents estiguin més còmodes amb la seva feina, més especialitzats i que
estiguin sobre tot més segurs en les seves condicions laborals perquè la mobilitat un
poc aleatòria ja no serà possible sinó que tot se farà com se fa a la resta de
l’ajuntament, per concurs i en base a unes regles de joc escrites; que la policia en
aquests moments se podien canviar d’àrea un poc discrecionalment, ara ja no podrà
passar. En definitiva, crec que és un bon pacte i la prova d’això és que tots els sindicats
l’han votat a favor. Gràcies”
El Batle comenta: “Moltes gràcies senyora Moreno. Moltes gràcies també per la feina
feta, aquesta llarga negociació i que estàvem ben segurs, des dels companys de l’equip
de govern que la duríeu a bon port. Així ha estat. Els sindicats i els treballadors en
general crec que estan d’enhorabona, nosaltres també, com a institució també hi hem
d’estar. I en fi, donar-li les gràcies reiterades”
La regidora d’IDMA-El Pi agafa la paraula: “Com diu la senyora Moreno a nosaltres
també ens preocupava que arribàs a bon port aquest pacte però vista la conformitat per
les parts i vegem que el fruit de les negociacions ha estat positiu hi votarem a favor tal i
com varem fer a la comissió”
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Seguidament agafa la paraula el portaveu del Partit Popular, senyor Xisco Ferrá:
“Nosaltres igualment. Ens alegram de que hagin arribat a un consens i a un
entendiment. Hem parlat amb qualcuns sindicalistes i ens han dit que les dues parts han
hagut de cedir per arribar a un pacte intermig de tots i també hi votarem a favor”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Interior i Recursos Humans, de data 25 de gener de 2018, abans transcrit, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
7. Aprovació inicial conveni personal laboral
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data de 14 de desembre de 2016, una
vegada finalitzat el període de vigència pactat, l’Ajuntament va procedir a la denúncia
del Conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament
de Marratxí.
Considerant que la potestat, procediment i límits de la Negociació col·lectiva dels
empleats públics es regula al Capítol IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, que aprova el Text refús de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
(EBEP), establint-se expressament que la negociació col·lectiva es durà a terme a
través de la Mesa general de negociació, Mesa a la qual estaran legitimats per a estar
present les organitzacions sindicals més representatives a l’empara de l’article 33
EBEP.
Considerant que la Mesa general de Negociació, constituïda a l’efecte en data de 18 de
maig de 2017, ha estat negociat el contingut d’un nou Conveni regulador de les
condicions de treball del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Marratxí, arribantse a un acord definitiu en data de 19 de desembre de 2017.
Vist l’informe emès en data 15 de gener de 2018 pel Tècnic de l’Administració General
adscrit al Negociat de Recursos Humans i que s’ha incorporat a l’expedient.
Considerant l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
bases del règim local (LRBRL) aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga
la normativa vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la
següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Aprovar inicialment el Conveni regulador de les condicions de treball del personal
laboral al servei de l’Ajuntament de Marratxí pel període de 2017-2020.
2. Establir un període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
significant-se que en el supòsit de que no es presentessin reclamacions l’acord fins a
les hores provisional es considerarà definitivament aprovat.
3. Ordenar, una vegada aprovat definitivament, que es procedeixi a la publicació íntegra
del present Conveni al BOIB.
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Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Interior i Recursos Humans, de data 25 de gener de 2018, abans transcrit, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
8. Elecció Defensor Ciutadania
Atès que per Decret de Batlia de data 16 de novembre de 2017 es va iniciar l’expedient
per a l’elecció del Defensor de la Ciutadania de Marratxí.
Atès que l’anunci per aquesta elecció va ser publicat en el BOIB núm.143 de 23 de
novembre de 2017 i que, amb la mateixa data, va ser publicat en la pàgina web de
l’Ajuntament i exposat al tauler d’anuncis de la Corporació.
Atès que com a conseqüència d’aquesta informació pública s’han presentat nou
instàncies per a participar en el procés de selecció a nom dels senyors i senyores
següents:
Claudio Klynhout Barrera, Dámaso Juan Simal Florindo, Antoni Ramis Bestard, Mª del
Mar Ribas Espluga, Juan Fco.Planas Juan, Rafael Mesquida Oliver, Ernesto Alfredo
Baletto Espínola, Eusebia Rayo Ferrer i Antoni Morey Gual.
Atès que dos representats de l’equip de Govern juntament amb representants de cada
Grup Municipal han realitzat les adients entrevistes personals a tots els candidats i han
analitzat els seus currículums, proposen de mutu acord, al senyor Claudio Klynhout
Barrera com a candidat per a exercir el càrrec de Defensor de la Ciutadania.
Per tant, aquesta Regidoria eleva a la Comissió Informativa d’Interior la següent
PROPOSTA D’ACORD
1.- Que per l’Ajuntament Ple es procedeixi a l’elecció, en forma reglamentària, del
senyor Claudio Klynhout Barrera com a Defensor de la Ciutadania de Marratxí.
2.- Que del present acord es doni compte en la propera sessió de la Comissió del
Defensor de la Ciutadania.
3.- Que prossegueixi l’expedient els tràmits reglamentaris corresponents per a la seva
conclusió.
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al Regidor de Transparència i
Defensor de la Ciutania, senyor Sion Matas: “Bon vespre a tots. La setmana passada
varem tenir les entrevistes amb els candidats. Fer menció que hi va haver nou candidats
que se varen presentar pel lloc de Defensor de la Ciutadania. En aquestes entrevistes,
també fer constar, que se va convidar a tots els partits polítics que representen aquest
Ajuntament i també se va fer extensiva aquesta convidada al Jutge de Pau, per tenir
més consens. Una vegada fetes les entrevistes se va elegir al senyor Claudio i hi va
haver consens entre tots els que varem estar a la taula per elegir al senyor Claudio. La
veritat és que va ser una feina conjunta i que va ser la primera vegada en aquest
Ajuntament que per un procés d’aquests se convida tant a l’oposició com al Jutge de
Pau. La veritat és que va ser una feina engrescadora i no dir massa cosa més perquè hi
varem ésser tots“
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El Batle segueix parlant: “Primer de tot donar l’enhorabona al senyor Claudio Klynhout i
dir un poc en la línea que anava el regidor, dir que els diferents membres que varen
composar aquesta sèrie d’entrevistes, aquestes nou entrevistes, les varen fer d’una
manera ordenada en el sentit de que teníem uns temes a tractar que sempre eren
exactament els mateixos a tots els entrevistats; venc a dir, no era a “boleo” sinó que era
per fer que tothom fos igual i fos de justícia. Evidentment un s’expressa d’una manera i
l’altre s’expressa d’una altra però que tothom tengués els mateixos temes a plantejar o a
posar damunt la taula els mateixos temes i des de l’equip de govern, especialment des
de Batlia vull donar les gràcies a tothom que hi va participar, a tots els diferents
membres que varen participar dels diferents grups municipals i també al Jutge de Pau i
hi va haver unanimitat absoluta en elegir el Defensor de la Ciutadania. Hem de dir que
aquest senyor, ara té un repte, també el tenim nosaltres com ajuntament i com equip de
govern, tenim el repte de començar una etapa nova en aquest sentit. En aquest municipi
no hi ha hagut mai un Defensor de la Ciutadania, una persona que intercedeixi entre el
ciutadà i l’administració. I en aquest cas és evident que tendrà un procés d’adaptació,
també és evident que necessitarem un temps d’adequació de les necessitats que
tendrem. Actualment varem posar un mínim de quatre hores setmanals, això se farà
també per hores concertades i en el pròxim plenari hi haurà la presa de possessió del
Defensor de la Ciutadania”
La senyora Serra, portaveu d’IDMA-El Pi expressa: “Agrair a l’equip de govern que
comptàs amb els altres partits de l’oposició ja que aquesta és una figura que no pot ser
partidista, tots ho tenim molt clar. I llavors agrair també als nou candidats que se varen
presentar perquè crec que hi han de posar valor per fer aquesta tasca i a més a un
municipi que és dels primers en el que se crea aquesta figura. I llavors donar
l’enhorabona i molt de coratge a n’en Claudio i endavant. Gràcies”
Segueix parlant el portaveu del Partit Popular: “També congratular-nos de que hagi
estat per unanimitat, havia d’ésser per quatre quintes parts i hem aconseguit que
tothom, bé, crec que tothom votarà a favor. Va ser un encert també convocar al Jutge
de Pau i crec que només va faltar, malgrat no ho hagi dit ella, convocar a la Regidora
No Adscrita, que també podria haver estat representada i així haguéssim estat tots els
regidors de l’Ajuntament. Com ha dit na Neus, agrair als vuit candidats que se varen
presentar, agrair-los perquè hi havia molt bon nivell, qualsevol dels altres, o segons
m’ha dit en Jaume, que és el que va venir podria haver fet bé aquesta tasca i hi havia un
senyor que era en Claudio Klynhout Barrera que destacava un poc per damunt els altres
i li volem desitjar sort i encert en aquesta tasca nova que ha de començar”
Torna parlar el Batle, senyor J. F. Canyelles: “Evidentment nosaltres també li desitjam
sort i encert que l’haurà de menester com tots nosaltres”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Interior i Recursos Humans, de data 25 de gener de 2018, abans transcrit, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
9. Declaració d’urgència de la Moció presentada pel grup municipal dels
Independents de Marratxí-El Pi, a favor d’un canvi legal que permeti ampliar els
habitatges legals en sòl rústic
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De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de
Règim Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden
per unanimitat, aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia
de l’assumpte: “Moció presentada pel grup municipal dels Independents de Marratxí-El
Pi, a favor d’un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic”

10. Moció presentada pel grup municipal dels Independents de Marratxí-El Pi, a
favor d’un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic
A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu d’IDMA-El Pi, senyora
Neus Serra Cañellas, de la Moció presentada per IDMA-El Pi, en data 25 de gener de
2018: “A favor d’un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic”,
que diu textualment:
“La Disposició Transitòria Segona de la Llei 6/1997 de Sòl Rústic a la seva versió
original establia:
2. Els habitatges unifamiliars existents en sòl rústic, construïts legalment a l’empara
d’autorització que no haguessin esgotat els paràmetres de superficie construible
aplicables en el momento de la concessió de la llicència, podran ser objecte
d’ampliacions les quals, respectant la resta de condicions establertes en el títol V de la
llei present, superin els límits establerts als punts 1 i 2 de l’article 28 d’aquesta llei. En
aquests casos, la superficie total construïda resultant no podrá superar la que s’hauria
derivat si s’haguessin esgotat els paràmetres esmentats, amb un màxim de 450 m2.
Aquesta Disposició ha estat modificada per la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme quedant el precepte amb la redacció següent:
2. Els habitatges existents en sòl rústic, implantats legalment d’acord amb el
planejament urbanístic aplicable en el moment de l’autorització, però que no s’ajustin a
les determinacions sobre el paràmetre de parcel·la mínima d’acord amb la legislació i el
planejament d’ordenació territorial i urbanístic en vigor, no poden ser objecte
d’actuacions que en comportin l’ampliació.
Així, hem passat d’un règim jurídic que permetia fer ampliacions dels habitatges legals
existents a sòl rústic a un règim que en que es prohibeix ampliar aquells que es troben a
parcel·les inferiors a la mínima (en general 14.000 metres quadrats i 50.000 metres
quadrats als municipis de la Serra). La prohibició s’ha implantat sense establir un règim
transitori específic que evitàs que les sol·licituds ja presentades es veiessin afectades
pel canvi legal.
Entenem que la prohibició de tota nova ampliació no té justificació territorial, ni
econònima, ni social, sinó que és una decisió que perjudica a molts petits propietaris
d’una forma injusta i desproporcionada.
A L’AJUNTAMENT ES PROPOSA QUE ACORDI:
Primer. Rebutjar la modificació de la Disposició Transitòria Segona de la LLei 6/1997 de
Sòl Rústic operada per la Llei 12/2017 d’Urbanisme, que prohibeix quasevol tipus
d’ampliació als habitatges legals existents en sòl rústic que estiguin implantats en
parcel·les inferiors a la mínima exigible per un nou habitatge.
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Segon. Instar al Govern Balear i al Parlament de les Illes Balears a impulsar les
reformes legals perquè s’introdueixi un nou règim legal, que permeti les ampliacions
dels habitatges legals existents en sòl rústic sempre que es compleixin a la vegada les
dues condicions següents:
a) es respectin els paràmetres urbanístics (edificabilitat i ocupació) vigents en el
momento de la sol·licitud de la llicència d’ampliació
b) l’ampliació no superi bé el límit del 50% de la superficie ja realitzada legalment en el
momento que la parcel·la va quedar per davall de la mínima exigible sempre amb el
màxim del 450 metres quadrats, o bé l’ampliació no doni lloc a edificacions superi els
250 metres quadrats”
Sotmès l’assumpte a deliberació la regidora d’IDMA-El Pi, senyora Serra agafa la
paraula: “Nosaltres presentam aquesta moció perquè com bé diu, no hi ha un règim
transitori per tant totes aquelles llicències que s’havien demanat abans de que s’apliqui
la nova llei, que és a partir de dia 1 de desembre, no se podran fer ampliacions. Per tant
això implica que tots aquells propietaris, això desfavoreix al petit propietari i jo crec que
a Marratxí contam amb bastants terrenys que tenen una casa que en el seu moment era
legal, abans d’aquesta modificació i sí tenien permís per ampliar i una vegada han
demanat la llicència ara no ho poden fer i a n’aquesta gent se li haurà de tornar els
doblers i apart coneixem o jo conec gent que per ventura té una caseta, que és l’únic
que podrà deixar als seus fills i se limitarà allò. No vol dir aquí els metres dels que
parlam, no vol dir que facin una “mansión”, no la podran fer però sí que puguin ampliar
un mínim; al manco la gent que ja tenia demanada la llicència”
Seguidament el Batle comenta: “Primer de tot a dir és que vostè parlava en el darrer
punt, parlen d’un màxim de 450 m2, venc a dir, això són molts de metres quadrats
edificats, moltíssims, qualsevol casa en té 100 i pico, les cases que són grossetes, això
són molts de metres quadrats i desprès també parla de 250 m2, una ampliació que no
superi els 250 m2, l’ampliació. També no parlam de fer un bany, aquí parlam de
convertir una casa que només tengui una habitació, convertir-la en una casa molt gran
perquè 450 m2 hem de dir que són habitatges molt grossos i 250 m2 també; 250 m2 com
una ampliació màxima a un habitatge normal i corrent que tenim en aquesta zona, que
no són mansions, que són habitatges, costa molt tenir 250 m2, no sé si s’han fixat o no.
M’ha sorprès aquesta moció perquè aquesta llei se aprovar en el Parlament, se va
aprovar dia 27 de desembre i va entrar en vigor dia 1 de gener del 2018 i ara demanen
a través d’una moció als ajuntaments, en aquest cas, al nostre ajuntament, demanen
una rectificació de la llei que se va aprovar fa, avui som dia 30, fa exactament un mes
complet, sencer. És de les primeres vegades que ho veig, sincerament però bé això és
un altre debat. Desprès, dir que la moció no està enfocada als petits propietaris, això
més bé baix els ulls de qualcú que en sàpiga un poc i vegi la intencionalitat o la possible
intencionalitat. Evidentment hi pot haver propietaris de petites parcel·les que sí, que
tenguin un habitatge que sigui petit, una caseta que sigui petita, però de les dimensions
que parlam, parlam dels grans propietaris no parlam dels petits propietaris. Hem de tenir
en compte que són parcel·les que no tenen 14.000 m2, vol dir que són parcel·les petites
a les quals l’habitatge amb aquests paràmetres els trobam un poc exagerats. Desprès
també dir que és evident que parlam d’una mesura que en tot ha de plantejar la
modificació al Consell de Mallorca, que és el qui té l’ordenació territorial d’aquesta terra,
de Mallorca. L’ordenació territorial la té el Consell de Mallorca i que en aquest cas està
revisant el pla territorial de Mallorca on s’hauria d’incloure aquesta modificació. Per tant,
és evident que amb una llei que ha passat tots els tràmits, que ha passat pel Parlament,
que s’ha debatut extraordinàriament en el Parlament, que n’han parlat durant tota la
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legislatura; quan fa un mes que està aprovada vostès ja demanen una modificació
respecte això. I desprès dir que a Mallorca tenim un sòl rústic que el tenim molt
urbanitzat perquè pràcticament no pots anar enlloc del sòl rústic, llevat de la Serra de
Tramuntana, no pots anar enlloc del sòl rústic on no estigui ple de cases i moltíssimes
són legals, amb això no hi ha res a dir. Aquestes seguiran sent legals exactament igual
com són però així com ho plantegen nosaltres el que vegem és que això està destinat
més a grans propietaris o a propietaris molt més potents que no al petit propietari
perquè si fos al petit propietari senzillament demanaríem l’ampliació d’una habitació o
d’una sala de bany o de qualsevol cosa d’aquestes o una cuina però no demanarien 450
m2 ni 250 m2 d’ampliació quan realment els habitatges pràcticament no les fan, no fan
aquestes dimensions. Això és la postura que tenim des de l’equip de govern”
El senyor Ferrá, portaveu del PP agafa la paraula: “Nosaltres també vegem un poc
exagerat el tema d’aquests metres perquè si les parcel·les normals on se feien aquestes
actuacions eren de 14.000 metres i podies construir un 3% mai podria arribar a
n’aquesta quantitat. No ens pareix bé el títol de “Permetre ampliar habitatges legals en
sòl rústic” Ara, hem de dir dues coses. La primera és que les casetes no són habitatges
i no entrarien tampoc amb aquesta consideració. La segona que sí que estaríem d’acord
si proposassin fer una moratòria de x anys per no discriminar veïnats, veïnats de
primera i veïnats de segona. O sigui, si jo tenc una caseta de 100 metres i volia fer un
porxo i no tenia doblers i no l’he fet, ara ja no el podré fer o no podré fer la segona
habitació. Això és diferent, això ens pareixeria correcte. O sigui, fer una moratòria, que
com vostè diu no se superi el 50% del que tenim construït o sigui, per fer un
complement a la casa, no per fer una casa nova, ens pareixeria correcte. Per què?
Perquè hi ha gent que té una caseta de 150 metres, el veïnat l’ha feta de 70 perquè
només la podia fer i ara s’haurà de quedar sempre en 70 quan ell va comprar va pagar
el terreny a preu de poder fer aquests 150 o aquests 200 metres. O sigui, jo trobo que
no és aquesta moció però per ventura la moció que s’hauria de presentar és dir, anam a
fer una moratòria de 5 anys, de 10 anys perquè tota aquesta gent que ja ha comprat i ja
té aquests drets i té la caseta feta i té previst fer una ampliació pugui presentar al manco
el projecte d’aquesta ampliació i fer-la en aquests anys en concret però la moció així
com l’han presentada nosaltres no la votarem a favor, ens abstendrem”
Contesta la regidora d’IDMA-El Pi, senyora Serra. “Jo li vull dir senyor Batle que ara
presentam aquesa moció però que el PI va presentar una esmena a la totalitat a
n’aquesta llei. Vull dir, no és que ara se desperti. I se va aprovar perquè en el Parlament
hi ha majoria. Llavors, vostè diu que el planejament se fa des del Consell però això surt
d’una llei que s’aprova en el Parlament. I me ve un poc denou, sí que entenc el que diu
el Partit Popular i entenc perfectament que vostès hi votin a favor perquè realment l’han
redactada i l’han aprovada en el Parlament els seus partits. Res més”
I el Batle, senyor J. F. Canyelles segueix amb la paraula: “De totes maneres el que
platejàvem i que coincidim amb les possibles ampliacions. El senyor Ferrá ha dit una
cosa que crec que senzillament no ha parat esment, qualque vegada ens passa; que
són les que no tenen 14.000 metres. Vostè ha dit que en 14.000 metres no, en menys”
El portaveu del PP, senyor Ferrá contesta: “Amb 14.000 només arribaria a 300 imagina’t
amb menys"
I el Batle segueix: ”Exacte. Per tant encara són menys metres quadrats de parcel·la
mínima que tenia en aquell moment per construir. És evident que una proposta
d’aquests tipus, no amb aquests termes perquè aquests termes són molt exagerats i
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que només van, crec que s’ha de mirar amb uns ulls que pareix que només van a les
grans ampliacions o habitatges descomunals, sí que se pot plantejar al Pla Territorial de
Mallorca. Hem de recordar que això és la llei UIB, és la Llei d’Urbanisme de les Illes
Balears però que el Pla Territorial de Mallorca és el qui posarà les delimitacions i el qui
farà l’ordenament urbanístic, per tant perfectament hi cap aquesta modificació, aquesta
proposta de modificació. Crec que amb uns altres termes perquè amb aquests termes
no crec que se vegi el vistiplau de fer, com deia el senyor Ferrá, o amb una moratòria o
amb uns determinats m2. Per tant, això és la nostra postura i evidentment hi votarem en
contra”
Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a
favor de la regidora d’IDMA-El Pi, amb els vots en contra dels cinc regidors de MÉS, dels
quatre regidors del PSOE, dels dos regidors de Som Guanyem i de la regidora No Adscrita
i amb l’abstenció dels vuit regidors del PP rebutjar la moció abans transcrita.
B) PART DE CONTROL
1. Donar compte dels decrets del període entre sessions
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia del període comprès entre sessions
(desembre 2017 – gener 2018).
Els senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia abans
esmentats.
2. Dació de compte al plenari de la Corporació Gener 2018
Atès que, s’han realitzat, al 4 trimestre de l’any 2017, despeses en relació a
subvencions de xips de cans i per altra banda, ajudes puntuals de serveis socials.
Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial
de Comptes la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Donar compte de les despeses del 4 trimestre 2017 derivades de les
subvencions de xips de cans i les ajudes puntuals de serveis socials
Els senyors assistents es donen per assabentats de les subvencions de xips de cans i
de les ajudes puntuals de serveis socials relatives al 4t trimestre del 2017.
3. Donar compte Sentència nº 259/2017
Escrit del Lletrat de l’Administració de Justícia, de data 04 de desembre de 2017,
adjuntant còpia de la Sentencia núm. 259/2017, del Jutjat Contencios-administratiu núm.
3 de Palma, del contenciós administratiu interposat per l'entitat mercantil RECOMAR
SA, contra resolució de l'Alcaldia de data 04 de juny de 2015, pel que es desestima el
recurs de reposició contra liquidació de l'IVTNU.
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Vista la Sentència núm. 259/2017, remesa pel Jutjat Contencios-administratiu núm. 3 de
Palma, en relació al procediment ordinari núm. 80/2015, pel que s’estima parcialment el
recurs contencios-administratiu interpossat per l’entitat mercantil RECOMAR SA, contra
resolució de l'Alcaldia de data 04 de juny de 2015, pel que es desestimar el recurs de
reposició presentat en data 20 de febrer de 2015, contra la liquidació tributaria
corresponent a l'IVTNU.
Aquesta Regidoria, elevar a la Comissió Informativa d’Economía, Hisenda i Especial de
Comptes la següent proposta d’acord:
Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 259/2017, del Jutjat
Contenciosadministratiu núm. 3 de Palma, en relació al procediment ordinari núm.
80/2015, interposat per l'entitat mercantil RECOMAR SA, contra resolució de l'Alcaldia
de data 04 de juny de 2015, pel que es desestima el recurs de reposició contra
liquidació de l'IVTNU.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada.

4. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de cessament de personal eventual - Cap de
Gabinet
Atès que mitjançant Decrets de l’Alcaldia de dates de 18 i 29 de desembre de 2017
s’han efectuat cessaments/nomenaments de personal eventual de la Corporació.
Considerant que l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local (LRBRL), estableix que el personal eventual es anomenat i cessat
lliurement pel Batle de l’Ajuntament.
Considerant que els esmentats Decrets estableixen l’obligació de donar compte a la
Comissió informativa d’Interior i Recursos Humans del contingut dels mateixos.
En conseqüència, aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la normativa
vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent
PROPOSTA D’ACORD
Donar compte del Decret de l’Alcaldia de data 18 de desembre de 2017 mitjançant el
qua s’acorda el cessament del Sr. Gabriel Duran Salom com a Cap de Gabinet,
funcionari eventual amb funcions d’assessorament especial.
Els senyors assistents es donen per assabentats del Decret de l’Alcaldia abans
esmentat.
5. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de nomenament de personal eventual – Cap
de Gabinet
Atès que mitjançant Decrets de l’Alcaldia de dates de 18 i 29 de desembre de 2017
s’han efectuat cessaments/nomenaments de personal eventual de la Corporació.
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Considerant que l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local (LRBRL), estableix que el personal eventual es anomenat i cessat
lliurement pel Batle de l’Ajuntament.
Considerant que els esmentats Decrets estableixen l’obligació de donar compte a la
Comissió informativa d’Interior i Recursos Humans del contingut dels mateixos.
En conseqüència, aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la normativa
vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent
PROPOSTA D’ACORD
Donar compte del Decret de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 2017 mitjançant el
qual s’acorda el nomenament del Sr. Jaume Palou Garau com a Cap de Gabinet,
funcionari eventual amb funcions d’assessorament especial
Els senyors assistents es donen per assabentats del Decret de l’Alcaldia abans
esmentat.
A continuació el Batle diu: “Abans d’entrar en els precs i preguntes dir que aquest
diumenge tenim la Rua de Marratxí que sempre és la primera, el primer esdeveniment,
una setmana abans que la de Palma. Convidar a tothom a participar a la Rua, esperem
que el temps ens acompany. Aquest any ve molt prest, no hem tingut temps
pràcticament de despedir els torrons i ja ens hem de posar les disfresses per anar a la
Rua. Això està marcat per diferents factors, un d’ells és la celebració de la Pasqua i en
relació això venen els altres esdeveniments. Dit això, dia 13 de febrer hi ha l’enterro de
Sa Sardina a Pòrtol, el tradicional enterro de Sa Sardina que també des d’aquí
convidam a tothom. És a les sis de l’horabaixa, per tant tothom queda convidat”
Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula la portaveu d’IDMA-El Pi, senyora
Neus Serra Cañellas dient: ”Primer de tot dir que ens adherim a la iniciativa del senyor
Batle en front al tancament de les oficines de BMN perquè nosaltres també coincidim
totalment que tancar aquestes oficines no és bo pels nostres ciutadans.
Llavors, de la mateixa manera, volem donar el nostre suport als 27 treballadors de la
planta embotelladora de Pepsico del Pont d’Inca. Que avui hem tornat veure que les
negociacions no van gaire bé.
I llavors volia fer dos precs, un és que en el carrer que surt de l’estació del tren amb
accés a Marqués de Mondéjar, en Es Figueral, a l’hora de sortir hi ha unes herbes que
han crescut bastant. Si les poden retallar perquè la visibilitat és pràcticament nul·la.
I llavors degut als robatoris que s’han produït tant al camp de futbol de Pòrtol com en el
del Pla de Na Tesa, volíem mirar si podien preveure la possibilitat de posar unes
alarmes o qualque cosa ja que posar seguretat, una persona física, tendria un cost molt
elevat i no crec que sigui viable però sí que estaria bé perquè ja hem vist la
problemàtica de robatoris que hi ha arreu del municipi però aquí, que ho podem controla
més. Si ho poguessin mirar. I res més, moltes gràcies”
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El Batle contesta: “Referent el que plantejava sobre les alarmes en els camps d’esports i
altres. És vera que en aquest mes han entrat a diferents camps esportius, tant a Sa
Nova Cabana, com a Son Caulelles, com al Pla de Na Tesa. I en aquest sentit també,
perquè clar, els mitjans de comunicació a vegades el que fan és fer d’altaveu d’una
situació que a vegades no és real, com ara explicaré. Dilluns passat, aquest dilluns no,
el de la setmana anterior, ens varem reunir la Prefectura, la Policia Local, conjuntament
amb la Guàrdia Civil i els tres portaveus d’aquest equip de govern. Ens varen reunir per
tema de coordinació i per posar damunt la taula quins temes hi havia de mesures que
podíem anar posant per tal de donar més seguretat en el nostre terme. I el primer de tot
que va sortir és que en el període del 2017 els robatoris varen disminuir en el terme
municipal en un 4% i que en el conjunt del nostre municipi és dels que tenen menys
sinistralitat de les Illes Balears. Això és el primer que se va posar damunt la taula, que
ho va posar la Guàrdia Civil que té totes les dades, i a partir d’aquí desprès varem tocar
diferents temes de coordinació i de presència policial per tal d’assegurar la presència
policial en el carrer. En aquest sentit dir que estam a l’aguait, venc a dir, que no estam
adormits i és evident que des de l’àrea d’Esports també ja s’havien preocupat de
demanar pressuposts per a la instal·lació de diferents alarmes. En realitat als camps
esportius no varen prendre res tampoc, és més el mal que fan que el que realment se’n
duen perquè realment no hi ha res per endur-sen. En aquest sentit dir-li que hi estam
fent feina”
Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula el portaveu del Partit Popular,
senyor Xisco Ferrá: “Nosaltres també donarem suport, si com vostè ha dit als mitjans de
comunicació, lleva les comptes de l’antiga Sa Nostra; perquè ara ja no serà ni BMN ni
Sa Nostra. Trobam que en un poble per exemple com el Pla de Na Tesa, on la gent està
acostumada anar al seu banc, per molta gent major és un trastorn i igualment hem vist
que vostè s’ha oferit per mediar o per fer el que pugui amb els treballadors del Kas.
També he vist que n’hi ha un parell que ja han arribat a uns acords però hi ha una franja
d’edat que crec que no arribarà a cap acord i per aquesta franja hauríem de vetllar.
Desprès, ens varen cridar de Ultima Hora dient que havien rebut unes queixes d’usuaris
de Serveis Socials. Nosaltres varem parlar amb qualque usuari, ens varen dir que no
volien dir res, i ens varen confirmar un retard amb la càrrega de la targeta moneder.
Nosaltres no discutim el sistema que han fet, si s’han arreglat els problemes que
suposam que són informàtics perfecte però sino li demanaria que mentres no s’arreglin
aquests problemes, tornin al que han fet els dos primers anys. Si estan arreglats,
perfecte perquè és un col·lectiu molt sensible que no pot esperar un mes o no pot
esperar un temps i hauríem de vetllar perquè surti. També varem llegir a premsa que
s’ha fet entrega de doblers en efectiu als usuaris dels serveis socials que ho requerien.
Ens agradaria que ens explicassin en quin casos ho han fet i quin sistema han empleat.
I el segon, és que també uns usuaris ens varen dir que havien demanat el servei
d’assistència domiciliària tota la setmana i els han dit que s’ha de limitar a dos o tres
dies, que no hi poden anar cada dia perquè tenen llista d’espera. No sabem si això és
de la persona que va agafar el telèfon o un problema.
També ens agradaria saber si l’àrea de Participació Ciutadana tenia el recorregut dels
Reis del Pont d’Inca i per quin motiu es va anul·lar a darrera hora part del mateix.
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I el tema darrer és que el mes de desembre varem veure a premsa el compromís del
Consell Insular de pagar abans de final d’any les subvencions que als ajuntaments
s’havien executat i justificat referents al pla especial de finançament sostenible, millora i
manteniment d’instal·lacions esportives, adquisició de vehicles elèctrics i activitats
culturals, entre altres. Hi havia un llistat de molts de municipis i no varem veure el nom
de Marratxí entre els ajuntaments que rebrien pagaments. Voldríem saber si és que ja
ho havíem cobrat o si encara no hem justificat. En definitiva, voldríem també que ens
donassin una relació de les subvencions que l’Ajuntament va sol·licitar per aquests
conceptes perquè ens va estranyar”
El Batle li comenta: “La darrera pregunta no l’hem entesa, senyor Ferrá. Ens sap greu”
I segueix parlant el senyor X. Ferrá: “Varem veure que el Consell Insular pagaria als
ajuntament unes subvencions que havien demanat i encara no havien cobrat. Hi havia
una relació d’ajuntaments, li puc dir la fulla del diari, de 20, 30 ajuntaments i la quantitat
que cobrarien i en aquesta relació no hi havia l’Ajuntament de Marratxí.
El Batle contesta:”No tenim res pendent del Consell”
I el senyor Ferrá segueix amb el torn de paraula: “Així demanaríem del que hem dit que
quedarà escrit en el ple, la relació de les subvencions que l’Ajuntament va sol·licitar per
aquests conceptes, simplement. Suposava que per ventura ja ho havien justificat i ho
havien cobrat i els altres no”
A continuació el Batle diu: “Dir-li que només de sostenibles del Consell l’Ajuntament de
Marratxí va rebre un milió d’euros, només d’això. Desprès hi ha el Pla d’Obres i Serveis,
l’antic Pla d’Obres i Serveis i desprès diferents partides per diferents conceptes. Igual
com subvencions que també ja les tenim atorgades, no les tenim ingressades perquè
senzillament s’ingressen quan s’executa, quan està fet però vos passarem el llistat. El
tema del tancament de la sucursal del Pla de Na Tesa, del BMN i del Polígon. Ho pot
explicar en Miquel, des de l’àrea d’economia varen prendre accions”
I el senyor M. Cabot, regidor d’Economia comenta: “Varem enviar la carta, com sabeu,
va sortir als mitjans, explicant-li que nosaltres vetllaríem pels interessos dels
marratxiners i així ho faríem llevant els doblers que tenim en els seus comptes i ells se
varen posar en contacte amb nosaltres i varem mantenir una reunió. En aquesta reunió,
la dificultat és la mateixa que per exemple ens passa amb Pepsico, que és que des del
moment que ja no existeix Sa Nostra ja no tens un interlocutor vàlid que te pugui dir sí o
no i que pugui tenir decisió. Tot el que se va parlar en aquella reunió va passar a ser,
“ho comentarem a Madrid i a veure Madrid que ens diuen” I nosaltres varem oferir un
parell de solucions o els hi varem ofertar a ells, els hi varem fer oferta, una era mantenir
l’oficina un parell de dies a la setmana al que no ens varen dir que no, impossible. I
l’altra era com a mínim mantenir un caixer automàtic, que al menys dona uns serveis als
ciutadans, que ja sabem que no és l’oficina però almanco mantenir uns mínims. I
aquesta solució, aquesta opció és la que miraran a Madrid i ens comunicaran que
opinen o sigui estam en espera. Ja vos digo, quan parlam amb multinacionals
d’aquestes és complicadíssim perquè mai parles en qualcú que té poder de decisió i
estam a l’espera”
Segueix el Batle: “En relació això és evident que com molt bé sabem tots, sobre tot per
les persones majors el tema de la proximitat és un tema important. S’ha de tenir que les
antigues oficines de Sa Nostra varen ser les primeres que se varen posar en els
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diferents nuclis, per tant, la gent major, preferentment, hi té compte en aquest banc que
ha passat per diferents mans però com molt bé explicava el senyor Cabot, nosaltres
hem fet les passes que podíem fer i estam a l’espera que des d’aquest cas, Bankia, el
coordinador de relacions institucionals ens contesti a veure si hi ha la possibilitat de
deixar un caixer automàtic com a mínim, en el Pla de Na Tesa, per donar cobertura a
n’aquests veïnats. Desprès en relació al tancament de la planta embotelladora de
Pepsico; avui hi havia una sèrie de negociacions a un hotel de Palma, també veure
exactament els qui se recoloquen. Sabem que n’hi ha 9 com a mínim que se recoloquen
a altres plantes, a la Península. Això s’acabava de perfilar exactament com se feria el
trasllat i quins tipus d’ajudes tendrien per fer aquest trasllat i desprès és evident que ens
queda una franja d’edat entremig que és la que té més dificultats a l’hora de recolocar.
Nosaltres, des de l’equip de govern, des del primer moment donam suport als
treballadors. Hem de dir que l’empresa el mateix dia que ho comunicava als treballador
va venir d’urgència a veure-nos en aquest Ajuntament. Va venir a Batlia i els varem
rebre conjuntament amb el Primer Tinent de Batle, els quals ens varen explicar els
motius que tenien per tancar la planta embotelladora. Nosaltres els hi varen dir que a
nosaltres el que ens preocupava era el tema dels 27 treballadors i que també els varem
plantejar si ells s’havien fet un planning per veure si canviaven d’ubicació la planta, no
que la tancassin sino que la canviassin d’ubicació, si aquella ubicació no els hi pareixia
encertada. Pel que vegem és un tema que duen des de la Central, des de Barcelona i
que ja ho tenien molt pensat. Jo crec que això és qüestió de costos, crec però bé, la
veritat és que ens sap molt de greu que tanquin aquesta planta embotelladora. Deixen
la distribució, que en total té devers 70 empleats, deixen la distribució de Pepsico-Kas i
estam a l’espera de veure si també podem fer qualque mediació o qualque cosa que
pugui afavorir als treballadors, a la seva recol·locació o a la seva pre jubilació. I desprès
pel que deia, comentava vostè de les targetes moneders dir-li que les targetes
moneders operen amb tota normalitat i per acabar de completar pas la paraula a la
regidora de Serveis Socials, la senyora Amengual”
Ara parla la regidora de Serveis Socials: “Hola, bon vespre a tothom. Simplement dir
que ja des d’un principi, abans de que se poguessin donar físicament aquestes targetes
moneder se va fer una reunió amb totes les treballadores socials i se varen acordar
dues coses. Una, que se donarien ajudes extres per compensar el fet de que no hi
hagués la targeta moneder en funcionament. Aquests ajudes extres anaven referides a
ajudes per llum i aigua, que anirien a compte de la recàrrega que estava pendent de la
targeta moneder. I la segona, a la que vostè també fa referència, era que donàvem
doblers en metàl·lic únicament a les famílies que tenien fills al seu càrrec. Això estava
pactat evidentment amb l’Interventor de l’Ajuntament i se va decidir que era únicament
als perfils de famílies que tenien fills al seu càrrec perquè nosaltres disposam d’una
caixa fixa de 600 euros i és evident que no podíem donar ajuda amb doblers en
metàl·lic a tothom, per tant, se va decidir en primera donar els doblers a n’aquestes
famílies i a les famílies que no tenien fills al seu càrrec se substituïa per unes ajudes de
llum o aigua, amb rebuts que evidentment ja tenguessin en el seu poder. El que no
farem, senyor Ferrá, és tornar a l’antic. L’antic anava amb un conveni que just afavoria a
un sol establiment de Sa Cabana, firmat el 2009 pel senyor Bauzá i com ja digo, en
primera afavoria a un sol establiment, no se va fer de manera oberta ni se va treure a
concurs perquè poguessin optar els diferents empresaris de Marratxí i desprès també
que va arribar un moment que se facturaven més de 15.000 euros, per tant era una
irregularitat total ademés de que els usuaris de tot Marratxí s’havien de desplaçar a Sa
Cabana per fer ús d’aquests txecs. Això li puc assegurar que tal i com va dir vostè a
Ultima Hora, no tornarà passar. Gràcies”
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A continuació intervé el Batle: “També dir que d’aquests txecs també hi havia usuaris
que en feien un mal ús per tant no podíem estar més amb aquesta situació. Llavors, en
relació al que vostè deia del Servei d’ajuda a domicili, dir-li que hem tingut, en aquest
mes, hem tingut quatre treballadores de baixa”
La senyora Amengual torna parlar: “Convendria aclarir si aquests usuaris són de
dependència o no dependència perquè el reglament estableix que si és per ús del servei
d’ajuda a domicili municipal no se’ls hi donarà més que això. És a dir, el reglament que
varem aprovar estableix dues castes d’usuaris. Als usuaris que tenen dependència
reconeguda, se’ls hi respectarà el que està establert per llei, segons el seu grau tendran
una atenció o una altra però independentment d’això si aquesta persona, pel que sigui,
encara està en procés de que li acceptin el seu grau de dependència o no en tendrà,
està dins el servei de la normalitat. Vull dir, no en tendrà més a no ser que presenti el
seu grau de dependència. Així ho varem establir en el reglament”
I el Batle diu: “El que li anava a explicar, senyor Ferrá, és que hem tingut quatre
treballadores familiars de baixa, per la qual cosa el que hem fet és agafar un servei
extern, que com vostè molt bé sap no pot passar de 3000 euros; per tant nomès hem
agafat una persona per suplir aquestes baixes. Esperam que en els pròxim dies se
tornin incorporar. Al borsí que varem fer, que varem fer un borsí de treballadores
familiars, està exhaurit completament perquè se va presentar molt poca gent i només
n’hi havia 10; per tant se va exhaurir pràcticament tot d’una. Hem telefonat a tothom un
parell de vegades per veure si hi havia qualcú que li interessàs incorporar-se, tothom té
un lloc de feina a una banda o a l’altra, per tant, el que hem fet ha estat agafar un servei
extern per cobrir aquestes necessitats que tenim, que les trobam de primera necessitat.
Hem agafat un servei extern i no descartam si se prolonga tornar-ho fer en les ocasions
que faci falta. La qüestió és cobrir el servei. Desprès dir a nivell general que han
començat les obres del Centre de dia de Pòrtol, de Ca Ses Monges. Ja han començat a
fer les diferents demolicions que han de fer per la nova construcció. Hi ha la previsió
que a l’agost d’aquest any, del 2018, estigui en funcionament o com a mínim estiguin
acabades les obres del Centre de Dia de Pòrtol que serà una realitat”
Intervenció de la Sra. Bel Mestre Pons en representació de l’ ONG Casal Solidari
Gent del Món
La senyora Bel Mestre Pons, com a Presidenta del Casal Solidari agafa la paraula dient:
“Senyor Batle volia demanar si és possible que tots els meus companys que estan aquí,
avui, en aquest plenari, m’acompanyin perquè no som jo personalment sinó tots els
meus companys del Casal que hem demanat aquesta intervenció. Si se poden posar
drets”
I el Batle li contesta: “Per no col·lapsar si se volen posar drets cap problema ni un”
I a continuació la Sra. Bel Mestre Pons, passa a llegir l’escrit presentat en aquest
Ajuntament dia 25 de gener de 2018, el qual es transcriu literalment:
“Sr. Batle, regidores, regidors, ciutadans i ciutadanes, bon vespre a tothom
Por ejemplo, el reparto de alimentos siempre había estado supervisado y entregado a
las personas necesitadas por los técnicos del área.
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Ustedes ahora reparten los alimentos i las comidas a domicilio en base a la opinión de
los voluntarios del casal solidario, casal fundado por ustedes, MÉS, un año antes de
entrar a gobernar en este Ayuntamiento.
Cabe señalar que estos voluntarios no son personal del Ayuntamiento. Ignoramos que
criterio aplican para la entrega de los alimentos.
Som Bel Mestre, presidenta del Casal Solidari i hem demanat intervenir a aquest Plenari
ja que a la sessió de dia 28 de novembre la que fou regidora de Serveis Socials del
partit popular durant l’anterior legislatura, senyora Petri Galmés va dir literalment les
paraules que abans he llegit.
Pensam que la senyora Galmés amb aquestes paraules va insinuar
1- Que el Casal s’utilitza com a eina política
2- Que els voluntaris realitzam funcions que no són nostres
3- I posa amb dubte el criteri amb què feim la nostra feina
Per tant aquest escrit és per rebatre les seves paraules.
Dirigim la nostra intervenció al grup municipal del Partit Popular, partit al qual pertany la
senyora Galmés ja que donam per suposat va parlar en representació de tots els
regidors i regidores d’aquest grup.
1- El casal Solidari no el va posar en marxa el partit polític MÉS, com va afirmar
clarament la sra. Galmés, sinó que va ser una iniciativa ciutadana i consideram que els
partits polítics haurien de deixar de banda els seus prejudicis quan es parla d’un tema
tant seriós com aquest.
2- El casal solidari no té res a veure amb el servei de menjar a domicili, el que si feim és
repartiment d’aliments. Ens sorprèn molt que la senyora Galmés qüestioni la coordinació
entre els Serveis Socials i la nostra entitat respecte a l’entrega d’aliments, ja que, com a
Casal hem lluitat molt per aconseguir-la.
3- La senyora Galmés qüestiona també els criteris que fa servir el Casal per a l’entrega
d’aliments i ens sorprèn per diverses raons:
1- Perquè les famílies ens arriben valorades per les tècniques de l’ajuntament que ens
indiquen exactament l’ajuda que ha de rebre la unitat familiar i si tenen alguna
necessitat especial.
2- Perquè ja no és la primera vegada que ho explicam en aquesta sala.
3- Perquè el programa d’entrega d’aliments del “Ministerio de Agricultura i Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente” dins el marc del Programa d’Ajuda Alimentària marca
clarament quins són els aliments i terminis de distribució.
Per la seva tranquil·litat els volem informar que ja hem passat dues inspeccions. Una
del Ministeri abans mencionat i l’altra de la Creu Roja, ambdues amb nota final
d’excel·lent. Per tant, entenem que els nostres criteris deuen ser prou adequats.
Per complementar el programa d’ajuda alimentària, cada setmana, voluntaris del casal,
amb els seus cotxes particulars, van al Banc d’Aliments a recollir producte fresc
(verdures, proteïnes, fruita, etc...)
A més gràcies a les campanyes que feim amb altres col·lectius del municipi (clubs
d’esport, centres educatius, Associacions de Pares i Mares, Càritas Marratxí, artistes del
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municipi, empreses privades, etc) podem adquirir ous, productes d’higiene per a la llar,
d’higiene personal, producte nadalenc, bolquers i llet per a nadons.
En respecte a la coordinació amb l’Ajuntament, com vostès saben vàrem signar un
conveni de cessi´d’un espai al Casal d’entitats de Sa Cabana on tenim obert el segon
Casal així com un espai a la Deixalleria que ens permet emmagatzemar els productes
que ens arriben del programa d’Ajuda Alimentària. Volem manifestar el nostre agraïment
a les persones que treballen a la Deixalleria i a la Brigada per la seva extraordinària
disponibilitat i actitud envers el Casal i, esperam que aquest conveni es mantengui en el
temps mani qui mani.
Comptam amb un grup de persones voluntàries que fan possible que cada setmana
poguem arribar a més de 500 persones. Col·laboren amb nosaltres alumnes del Grau
de Formació Professional i d’ESO d’Es Liceu, acompanyats dels seus tutors.
Cap d’aquestes persones mereixen que la senyora Galmés qüestioni la seva feina
Dit això, demanam al Partit Popular una rectificació pública, i els convidam a visitar el
Casal de Pòrtol i el Casal de Sa Cabana en voler, i estam a la disposició de tothom per
aclarir qualsevol dubte que se’ls hi plantegi que se’ls hi plantegi i els hi demanam, per
favor, que no ens utilitzin per fer política.
Moltes gràcies”
Seguidament interve el portaveu del PP, senyor Xisco Ferrá Pizá: “Senyora Mestre, jo
he dit sempre que no tenim cap problema amb el Casal Solidari. De fet, ara me convida
a visitar-lo, jo vendré gustós si és vera que volen que el visiti, a visitar-lo; m’ha convidat
a altres coses i he vengut i he assistit als actes que m’han convidat i no tenim cap
problema amb el Casal Solidari i no ens ficam. Per ventura com que vostès fan aquesta
feina se senten afectats. El nostre problema és amb l’Ajuntament. I diré perquè el nostre
problema és amb l’Ajuntament i no amb el Casal. Nosaltres trobam que hi ha una falta
de control per part de l’Ajuntament. Vostè ha dit que tenen un conveni de dos espais i la
seva feina la fan d’una manera que no dubtam, excel·lent, com vostè ha dit que tenen
dues inspeccions. Ara bé, nosaltres ens varem reunir amb la coordinadora de Serveis
Socials i li varem demanar sobre aquest tema, li varem demanar quina relació tenen els
tècnics de Serveis Social amb el Casal. La resposta va ser, la gent del Casal me
demana per favor que els tècnic venguin a veure el que fem però els tècnics no hi volen
anar. Això és el que me va dir la seva coordinadora, hi havia dues regidores amb jo;
més o manco és el que me va dir. Jo trobo, jo trobo que ja que fan tant bona feina i els
tècnics no són els qui han de decidir si hi ha d’anar, la regidora ha de dir quin tècnic ha
de venir a veure això, igual que me conviden a visitar el Casal a jo, que vengui a visitar
un tècnic de Serveis Socials. Això és el que me va dir la coordinadora. Me va dir
“precisament aquesta setmana he anat a veure el Casal però les tècniques no estan
molt per coordinar això” Trobam que com que vostès han assumit una feina que feia
l’Ajuntament, no malament, vostès la seva feina la feien bé suposo i suposo que ara han
ampliat i ho tenen bé; l’Ajuntament que feia aquesta feina hauria de coordinar-se amb
vostès. L’Ajuntament en quan als tècnics de Serveis Socials. I jo, quan varem visitar,
desprès d’aquesta reunió, la coordinadora de Serveis Socials ens va dir en aquest punt
aquestes paraules. Jo li digo, no tenc personalment cap problema ni com a partit amb el
Casal, si vostès me volen vendré a veure-lo encantat i si els puc ajudar els ajudaré; si
no me volen naturalment que no podré venir. I digo si no me volen perquè quan la
senyora Galmés va parlar, és vera que els qui hi eren se varen indignar, jo vaig intentar
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no disculpar-me però sí dir que no anavem en contra i bé, va passar una cosa que a jo
no me va agradar i ara no ho diré; no ho diré perquè per ventura va ser una cosa en
calent i no passa res. El que sí diré és que no tenim cap problema amb el Casal i que
ens agrada no perquè trobem res sinó perquè trobam que amb la feina de l’Ajuntament,
que varen dir que feien un pla amb uns protocols, aquests protocols se compleixin.
Simplement això i va ser el que nosaltres ens varen dir”
A continuació tornar parlar la presidenta del Casal Solidari: “Senyor Ferrá si vostè no té
cap problema amb el Casal jo m’alegro però ho traslladi al seu grup perquè hi ha
persones que segurament tenen algun problema; no sabem per què. Segona cosa, en
aquest plenari jo personalment els hem convidat a venir al Casal quan vulguin, quan
vulguin els dijous horabaixa o els dijous dematí amb els voluntaris, que se trobaran gent
preparant els aliments. Els dijous horabaixa s’entreguen. A Pont d’Inca o a Pòrtol, on
vostè vulgui, aquesta setmana i la que ve jo no hi seré perquè som de viatge per
qüestions de feina però hi haurà els meus companys que són molt millors que jo.
Tercera cosa, si les treballadores socials no poden venir els horabaixes o no volen
venir, jo no ho sé i jo amb aquest tema no hi entraré. Jo li diré que el Casal està
totalment coordinat amb els Serveis Socials. Nosaltres mantenim reunions
contínuament amb la coordinadora dels Serveis Socials; nosaltres, si les treballadores
no volen venir jo amb aixo no hi vull entrar. De fet, des dels Serveis Socials són els que
han fet un document on ens deriven les persones, que nosaltres no posam en dubte
quan ens ve una persona dels Serveis Socials, perquè ve dirigida per les tècniques i
l’atenem. Elles mateixes, les tècniques mateixes de l’Ajuntament, cada una d’elles fa un
document i l’usuari ve amb aquest document al Casal. Això també li podem demostrar
quan vostè vulgui, quan tots vostès vulguin. En els Casals els hi mostrarem els
documents. Quan una persona ve als Casals i no ve dels serveis socials, tenim un
document consensuat, consensuat amb les tècniques de l’Ajuntament, per nosaltres
enviar aquesta persona, de tot d’una a n’aquesta persona quan ve se li dona una caixa
d’aliments, kit d’emergència, que nosaltres li deim o primera entrada. Aquesta persona
se la deriva als Serveis Socials amb un document consensuat que nosaltres tenim amb
les tècniques i són les tècniques que desprès ens tornen enviar aquest document dient
les necessitats, el temps que se li ha de donar aliments i si necessita més serveis. Si
això no és coordinar-se amb els Serveis Socials, jo senyor Ferrá, o nosaltres no en
sabem més de coordinar-nos per tant ens ensenyi. Moltes gràcies”
Seguidament el portaveu del PP diu: “Gràcies per l’explicació, senyora Mestre. Per
ventura la reunió que vaig tenir amb la coordinadora va ser massa distendida i massa
bé perquè si m’hagués explicat el que vostè me diu jo no hagués fet la meva intervenció
anterior. El que me va dir és el que li he dit jo abans. Vostè ho té molt clar, suposo que
la regidora ara me dirà que és així i ho sabré però en aquell moment hi devia haver
hagut un problema i va parèixer que havia vengut quasi per primera vegada i diu
“precisament jo la setmana passada vaig anar a veure el Casal i a parlar amb ells” i ens
va dir això altre que li he dit. En cap moment hem dit que vostès no ho facin bé, així com
ho ha explicat “Chapó! El que hem dit és que per part de les explicacions que hem tingut
fins a dia d’avui de l’Ajuntament no dona aquesta sensació”
La senyora Aina Amengual, regidora de Serveis Socials agafa la paraula: “Li podem
mostrar la documentació tant la que va cap al Casal com la que torna, vull dir, no hi ha
cap problema. M’estranya molt que se digui que no hi ha coordinació. Que per ventura
no hi van físicament però hi va la coordinadora, no acab d’entendre el què. I desprès
també afegir el fet que se va decidir fer aquest conveni amb el Casal perquè
l’Ajuntament dedicava dues tècniques, dues treballadores socials dos dematins
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únicament a donar aliments quan deixaven d’atendre la ciutadania per donar-li ajudes
puntuals. Nosaltres, evidentment, prioritzarem el fet de que s’atengui en ajudes puntuals
perquè les úniques persones que poden donar ajudes puntuals són les treballadores
socials, no ho fan els polítics malgrat hi hagi gent que doni per suposat que som els
polítics que decidim si una ajuda puntual se li dona o no se li dona a un ciutadà però
evidentment jo si sé que han d’estar els ciutadans esperant un mes a que una
treballadora social els rebi, jo prioritzaré el fet de que atenguin aquesta ciutadania i
deixin de banda la feina de donar aliments que la pot fer, en aquest cas perfectament
els voluntaris del Casal Solidari, feina que agraírem eternament”
I la senyora Bel Mestre torna parlar: “Senzillament, quan vulgui saber alguna cosa del
Casal Solidari, vengui i ho demani. Nosaltres som els que repartim aliments en els
Casals Solidaris, vengui i ho demani i l’atendrem tot d’una”
A continuació el Batle comenta: “Només per coses a afegir, dir que no se pot comparar
el servei que se feia d’atenció alimentària temps enrera perquè senzillament, com molt
bé ha explicat la regidora, era un pic cada quinze dies i comprovat, només se donava un
tipus d’aliments. Actualment, el Casal, com molt bé ha explicat la Presidenta, fan l’esforç
de, primer de tot un esforç important que és de conscienciar a la població involucrant a
altres associacions i a altres entitats. En el sentit solidari i en el sentit d’ajuda als qui
més ho necessiten. Desprès també el tema de coordinació, que l’ha deixat molt clar tant
la Presidenta com la Regidora, el tema de coordinació amb l’Ajuntament i segona, que
crec que també és prou important, dir que el ventall d’aliments que se donaven i el
ventall d’aliments que se donen des de principi de legislatura no tenen res a veure i molt
bé ho ha explicat la Presidenta, ous, per exemple en tema d’aliment fresc, cercat al
banc d’aliments, quan hi ha taronges, taronges; quan hi ha pomes, pomes però no
només això sinó que cada setmana o cada quinze dies se reforça amb proteïna la bossa
d’aliments bàsics. Venc a dir, no només és aliment en sec sinó que també hi ha tot
aquest ventall que és imprescindible a l’hora de tenir una alimentació. Hem de tenir en
compte una cosa, que crec que és molt important, que és el tema de que l’ajuda en
atenció alimentària és complementar, això és important, perquè no ens hem de quedar
amb l’idea de que només se poden alimentar amb els aliments que se donen en el
Casal a través del conveni sinó que és complementari al demés. I desprès evidentment
donar les gràcies a tots els voluntaris que hi participen perquè crec que entre la
coordinació de tothom però sobre tot amb la vostra feina fem una societat molt més
justa i molt més igualitària. Gràcies”
I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que s’estén la present acta
que signa el batle, amb jo la secretària, que don fe.

Marratxí, 22 de Febrer del 2018
La Secretària,

Marratxí, 26 de Febrer del 2018
El Batle,

Paula Baltasar Cózar

Joan Francesc Canyelles Garau
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