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Referència: 2018/00004092M

Procediment: Actes de l'Ajuntament Ple/ Acta Ple Abril 2018

Interessat:  

Representant:  

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 05/18
Caràcter: Ordinària
Data: 24 d’abril de 2018
Horari: de 20.00 a 21.00 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.

Economia i Hisenda:
2. Reconeixement de crèdits 04/18
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3. Proposta d’acord de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Urbanisme i Habitage:
4. Bonificació ICIO Exp. Llicència d’obres i activitats núm. 468T/2017 (99/17)
5. Bonificació ICIO Exp. Llicència d’obres i activitats núm. 1345H/18

Interior i Recursos Humans:
6. Aprovació definitiva Conveni personal laboral

Cultura, Fires i Festes i Patrimoni Històric:
7. Designació de dues festes locals per a l’any 2019

Mocions per via d’urgència: 
- Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per ampliar l’horari de les 

biblioteques municipals en període d’examens, prèvia declaració d’urgència

B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre sessions

Contractació:
2. Donar compte de la proposta de transacció entre els arquitectes senyors Gabriel 

Llabrés Comamala i Alfons Romero Amengual i aquest Ajuntament.

Economia i Hisenda:
3. Dació de compte de les subvencions per xips de cans i per ajudes puntuals del 1r 

trimestre 2018

Interior i Recursos Humans:
4. Donar compte Sentència nº 60/2018 JC3 PA57/2017
5. Donar compte del nomenament de vocals (Titular i suplent) a la Plataforma d’Oci de 

Qualitat de les Illes Balears

- Precs i preguntes

A continuació pren la paraula el Batle: “Bones tardes a totes i a tots. Benvinguts en aquest 
plenari corresponent al mes d’abril. Sense més preàmbuls si la senyora Secretària ho troba 
adient començam la sessió, començam amb el primer punt de 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 27-03-18, que 
s’aprova i autoritza per unanimitat.

2. Reconeixement de crèdits 04/18
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Vist l’expedient 4/18 relatiu al reconeixement de crèdit corresponents als exercicis 
pressupostaris anteriors.

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.

Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23 1.e) del TRRL i 60.2 del RD 
500/90, correspon al Ple el Reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi 
dotació pressupostària.

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 de crèdit 4/2018 corresponent a les despeses que 
després es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura 
en l’expedient.

RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 04/18

ANY NOM
DATA 

FACTURA NÚM.REGISTRE TOTAL
1

2017 ENDESA ENERGIA S.A 17/01/2018
2018000785

381,71
2

2017 ENDESA ENERGIA XXI 08/01/2018
2018000793

526,37
3

2017 BOXI BALEARS S.L 30/11/2017
2018001103

496,54
4

2018 ALFONS ROMERO AMENGUAL 05/01/2018
2018000654

5649,15
5

2018 GABRIEL LLABRES COMAMALA 05/01/2018
2018001190

5649,15
6

2017 DE SALABERT E HIJOS S.L 01/11/2017
2017005095

257,32
7

2017 ENDESA ENERGIA XXI 06/02/2018
2018001132

582,58
8

2017 CARMEN RIVERA FERNANDEZ 06/04/2017
2018001436

400
9

2017 CARMEN RIVERA FERNANDEZ 06/04/2017
20180101435

400
10

2017 CARROCERIAS FRANCISCO HIJOS SL 30/11/2017
2018000877

1451,40
11

2017 HORA NOVA SA 31/12/2017
2018000310

1089
12

2017 LEONOR FONT BALDUQUE 22/12/2017
2018001101

580,32
13

2017 CONSTRUCCIONES QUEIXAL S.L 23/10/2017
2018000824

2991,34
14

2017 FUNDACIO ES BALUARD 22/08/2017
2017003988

3000
15

2017 ASSOCIACIO AMES 22/12/2017
2018001069

6007
16

2017 ASSOCIACIO AMES 22/12/2017
2018001070

4285
TOTAL 33.746,88

Segon. Acordar la corresponent imputació dels crèdits al pressupost actualment en vigor.
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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 pren la paraula la portaveu d’IDMA-El Pi, senyora Neus 
Serra Cañellas: “Hola, bones tardes a tots i a totes, gràcies senyor Batle. Una vegada 
revisat la relació canviaré el vot de les comissions i hi votaré a favor”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, de data 19 d’abril 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.

3. Proposta d’acord de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Vista la memòria justificativa del Batle de dia 5/4/2018 sobre la necessitat d’incloure una 
bonificació a l’ICIO en relació a les obres derivades de l’informe d’avaluació d’edificis.

Vist l’informe econòmic del director de Recursos Econòmics de dia 10/4/2018 sobre les 
repercussions i efectes econòmics que tindrà la modificació d’aquesta Ordenança fiscal.

Atès que correspon a l’Ajuntament Ple la competència per a l’aprovació de les 
ordenances, en virtut del que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.

Aquesta Regidoria eleva a l’Ajuntament Ple la següent

Proposta d'acord

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, consistent en afegir a l’article 4.2 el 
paràgraf següent: “f) Quan les construccions, instal·lacions o obres es derivin de la 
realització de l’informe d’avaluació d’edificis. En aquests supòsits la bonificació serà 
d’un 95% de l’import equivalent al cost de l’impost de construcció, instal·lació o obra”.

Segon. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies 
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB 
i en un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma. 

Tercer. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat 
aquest acord, fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari. En cas contrari, 
s’adoptarà l’acord definitiu que pertoqui, resolent les reclamacions presentades i aprovant 
la redacció definitiva de la modificació de l’Ordenança.

Sotmès l’assumpte a deliberació intervé el portaveu del PP, senyor X. Ferrá Pizá: 
“Gràcies, bon vespre a tots. Nosaltres dir que és un impost que és per garantir la 
seguretats dels qui viuen en els edificis i votarem a favor d’aquesta mesura perquè si a 
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l’ITE devenga haver de fer una actuació al menys que tenguin la bonificació i no paguin 
aquest impost”

El Batle agafa la paraula: “Dir-li a la ciutadania en general que la inspecció tècnica dels 
edificis és un imperatiu legal que ens correspon i la responsabilitat és dels ajuntaments, 
la qual cosa hem posat en marxa aquest any i que no té cap tipus d’afan recaptatori i ho 
demostram fent aquesta bonificació del 95% de l’impost. És evident que desprès si a un 
determinat edifici s’han de fer determinades actuacions quan se demani la llicència 
d’obres és evident que la llicència d’obres haurà de tenir la seva taxa”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, de data 19 d’abril de 2018, abans transcrit, 
els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

4. Bonificació ICIO Exp. Llicència d’obres i activitats núm. 468T/2017 (99/17)

En data 03/02/2017 es va signar conveni entre el Consorci de Recursos Sociosanitaris i 
Assistencials de les Illes Balears i l’Ajuntament de Marratxí per construir una residència 
per a persones gran dependents que formarà part de la xarxa pública d’Atenció a la 
Dependència, situat al c/. Costa i Llobera, c/. Mallorca i c/. Josep Verd Metge, ref. 
Cadastral: 9752302DD7895S0001QO, 9752302DD7895S0001PO, 
9752302DD7895S0001LO. 

En el mateix conveni clàusula núm. 4 diu el següent: “........ Així mateix, l’Ajuntament de 
Marratxí aplicarà les bonificacions fiscals previstes en les lleis o les ordenances fiscals 
corresponents”.

A la vista del conveni esmentat procedeix la bonificació corresponent a l’impost de 
construccions segons l’article 4.2 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
instal·lacions, construccions i obres i conseqüentment obtenir la bonificació del 95%.

Aquesta Regidoria procedeix elevar l’expedient a la Comissió Informativa la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Acollir a la bonificació del 95% de l’impost de construccions corresponent a la 
llicència d’obres i activitats expedient núm. 468T/17 (99/17), al Consorci de Recursos 
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.

2. Notificar el present  acord a l’interessat.

3. Notificar el present acord a Intervenció als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a deliberació intervé el Batle dient: “Aquesta bonificació correspon a 
la futura residència que ens ha demanat la llicència d’obres i està informat 
favorablement, està aprovat també pel Consell de Govern de les Illes Balears i ara 
sortirà a licitació, sortirà publicat i a licitació i com que és un equipament sociosanitari 
que és pel bé comunitari té aquesta bonificació del 95%. També és uns dels punts que 
durant aquesta legislatura hem millorat en el sentit de que abans només eren els 
educatius, ara també són els sociosanitaris que és pel bé de la comunitat que també 
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tenen la bonificació del 95% perquè trobam que no té gaire sentit el que entre les 
administracions anem pagant els diferents impostos quan és una cosa que és pel bé 
comunitari”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme i Habitatge, de data 19 d’abril de 2018, abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

5. Bonificació ICIO Exp. Llicència d’obres i activitats núm. 1345H/18

En data 6 de febrer de 2018 es va sol·licitar una llicència d’obres i activitats a nom del 
Sr. Miquel Coll Cañellas, gerent de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis educatius 
(IBISEC), sobre la construcció d’un gimnàs al CEIP Nova Cabana al carrer Gladiol, s/n 
cantonada Av. De les Flors, ref. Cadastral: 3250601DD7835S00001WI. 

En data 21/03/18, l’interessat va sol·licitar la bonificació corresponent a l’impost de 
construccions segons l’article 4.2 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
instal·lacions, construccions i obres i conseqüentment obtenir la bonificació del 95%.

Vist l’ informe jurídic favorable de data 9/04/18 del tècnic d’administració general.

Aquesta Regidoria procedeix elevar l’expedient a la Comissió Informativa la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Acollir a la bonificació del 95% de l’impost de construccions corresponent a la 
llicència d’obres i activitats, expedient núm. 1345H/18, sol·licitada per IBISEC

2. Notificar el present  acord a la interessada.

3. Notificar el present acord a Intervenció als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle agafa la paraula: “Aquesta altra bonificació és 
referent a la construcció d’una reclamació històrica, és la construcció del gimnàs de 
l’escola pública de primària del CEIP Nova Cabana, Nova Cabana-Son Macià. És una 
reclamació, com deia, històrica, fa, la veritat és que fa molta estona que, bé, des de que 
se va fer el col·legi se reivindica el gimnàs. Actualment s’està fent la gimnàstica, 
l’educació física s’està fent entre dins el menjador i el pati de defora i la veritat és que un 
centre de tres línees, com és el de Sa Nova Cabana-Son Macià era imprescindible que 
tengués un gimnàs. Agrair a la Conselleria d’Educació que hagi esta permeable amb les 
reclamacions tant dels pares com del propi Ajuntament de Marratxí i que molt aviat serà 
una realitat, cosa que ens alegra”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme i Habitatge, de data 19 d’abril de 2018, abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

6. Aprovació definitiva Conveni Personal Laboral
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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, arribant-
se a un acord definitiu en data de 19 de desembre de 2017.

Considerant que mitjançant acord plenari de data 30 de gener de 2018 (BOIB núm. 21 
de 15 de febrer de 2018) es va 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.

Considerant que durant el període d’al·legacions obert a l’efecte es va presentar una 
al·legació (Registre general d’entrada núm. 2966/2018 de 2 de març) per la Sra. 
Verónica Arteta Arrúe, al·legació a la qual es manifesta el desacord per la nova redacció 
de l’article 52 del Conveni en relació a les situacions administratives del personal 
laboral, que l’al·legant considera més restrictiva que la redacció que figurava a l’anterior 
Conveni.

Considerant que l’article 33 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
mitjançant el qual s’aprova el Text refús de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, reserva la 
negociació col·lectiva a les organitzacions sindicals que acompleixin determinats 
requisits establerts al propi EBEP i en conseqüència, l’al·legació presentada es realitza 
per una persona mancada de la legitimitat necessària per a exercir la negociació 
col·lectiva.

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. Desestimar l’al·legació presentada per la Sra. Verónica Arteta Arrúe a l’aprovació 
inicial del Conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament de Marratxí per manca de la legitimitat necessària per a exercir la 
negociació col·lectiva que està reservada a les organitzacions sindicals en els termes 
previstos a l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

2. Aprovar definitivament el Conveni regulador de les condicions de treball del personal 
laboral al servei de l’Ajuntament de Marratxí pel període de 2017-2020.
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3. Notificar la desestimació de l’al·legació presentada a la persona interessada.

4. Ordenar la publicació íntegra del present Conveni al BOIB.

Sotmès l’assumpte a deliberació intervé el Batle dient: “Del conveni col·lectiu se va fer 
l’aprovació inicial fa un parell de plenaris, ha estat a informació pública i ara fem 
l’aprovació definitiva”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior i Recursos Humans, de data 19 d’abril de 2018, abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

7. Designació de dues festes locals per a l’any 2019

Atès que el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat 
amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel qual es regula el calendari de festes de 
la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 105, de 15 d’agost), i altra normativa 
d’aplicació, ha aprovat el calendari de festes per a l’any 2019 en l’àmbit de les Illes Balears per 
Acord de dia 16 de març de 2018, publicat en el BOIB núm. 34 de dia 17 de març S’adjunta a 
l’expedient la relació dels dies festius per a l’any 2019 dins l’àmbit autonòmic.

Atès que d’acord amb l'article 46 del Reial Decret 2001/83, de 28 de juliol, de regulació de 
jornades, hores extraordinàries i descansos (BOE de dia 29), els ajuntaments han de determinar 
dues festes locals en l’àmbit municipal.

Atès que, en aquest cas correspon a l'Ajuntament de Marratxí proposar les festes locals que són 
del seu interès i comunicar l’acord que s’adopti a la Direcció General de Treball, Economia 
Social i Salut Laboral depenent de la Conselleria d’e Treball Comerç i Industria del Govern de les 
Illes Balears.

Atès tot l’anterior, s’ha considerat oportú proposar per a l’any 2019 les següents festes d’àmbit 
local a Marratxí:
- Divendres 28 de juny.
- Dijous 31 d’octubre.

Atès que l’escrit de sol·licitud de la Directora General de Treball, Economia Social i Salut 
Laboral amb registre d’entrada 4025/2018, requereix la comunicació dels festius en l’àmbit 
municipal abans del dia 31 de maig, per la qual cosa es necessari la seva tramitació pel pròxim 
Ple.

Atès que és competència del Ple de l'Ajuntament el designar aquestes festes locals.

Aquest Regidor eleva a la Comissió Informativa de Cultura la següent:

PROPOSTA D'ACORD

1.- Aprovar, de conformitat amb allò que disposen la normativa estatal i l’autonòmica 
vigents, el calendari dels dies festius per a l’any 2019 en l’àmbit del municipi de 
Marratxí:
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- Divendres 28 de juny.
- Dijous 31 d’octubre.

2.- Elevar a l'Ajuntament Ple aquesta proposta per tal que segueixi les tramitacions 
oportunes.

3.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut 
Laboral depenent de la Conselleria de Treball, Comerç i Industria del Govern de les Illes 
Balears.

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle: La designació d’aquestes dues 
festes també ha estat modificada per con ve el calendari, determinades festes cauen en 
diumenge i el regidor de Cultura, Josep Ramis, donarà les explicacions pertinents”

El Regidor de Cultura comenta: “Moltes gràcies senyor Batle i bon vespre a tothom. Els 
dos darrers anys des de l’àrea havíem triat com a festes locals el 30 de juny i el 26 de 
desembre. Però aquest any aquests dos dies per diferents motius no els podem triar 
perquè el 30 de juny cau en diumenge, que com sabeu és Sant Marçal i desprès el 26 
de desembre l’ha triat la Comunitat Autònoma com a festiu de la Comunitat per tant 
triam altres dos dies. Un, és el 28 de juny, això és un divendres, que és el divendres 
anterior a les festes de Sant Marçal. Això ho fem perquè trobam que durant les festes 
de Sant Marçal hi ha d’haver un dia oficial de festa per part de l’Ajuntament i desprès el 
dijous 31 d’octubre perquè és el dia anterior a l’1 de novembre, festa, i per tant hi ha 
l’oportunitat de tenir un pont de quatre dies i que sempre va bé. Moltes gràcies”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Cultura, Fires i Festes i Patrimoni Històric, de data 19 d’abril de 2018, abans transcrit, 
els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

8. Declaració d’urgència de la Moció presentada pel grup municipal del Partit 
Popular, per ampliar l’horari de les biblioteques municipals en període d’exàmens

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 del Partit Popular per ampliar 
l’horari de les biblioteques municipals en període d’exàmens"

9. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per ampliar l’horari de les 
biblioteques municipals en període d’exàmens

A continuació es dona compte i lectura per part del portaveu del PP, senyor Xisco Ferrá 
Pizá, de la Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, de data 17 d’abril de 
2018 per Ampliar l’horari de les biblioteques municipals en període d’exàmens, que diu 
textualment:

“A Marratxí actualment hi ha dues biblioteques públiques que presten servei al 
ciutadans des de Dilluns a Divendres de 09,00h. a 14,00h. i de 16,00h. a 20,00h.
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Són molts els joves estudiants que per proximitat trien la biblioteca com lloc d’estudi, 
sobre tot en període d’exàmens, ja que en ella troben unes condicions que a vegades 
no tenen a casa seva.

L’actual horari de les biblioteques municipals, fa que per molts d’estudiants no sigui 
operatiu acudir a les biblioteques de Marratxí a estudiar i que molts s’hagin de desplaçar 
a biblioteques de Palma que compten amb uns horaris més apropiats.

Des de l’Ajuntament s’hauria de potenciar que els joves del municipi tinguessin les 
biblioteques municipals com a referencia i intentar que en fessin el major ús possible.

Per aquest motiu seria convenient que en període d’exàmens l’horari de les biblioteques 
contemples les necessitats reals dels estudiants i es fes un esforç per mantener les 
biblioteques obertes el major temps possible.

Per tot això, proposem al plenari de l’Ajuntament de Marratxí l’adopció de la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Primer.- L’equip de Govern realitzarà les gestions necessàries per a dur a terme 
l’ampliació de l’horari de les biblioteques en període d’exàmens obrint les mateixes de 
dilluns a divendres de 09.00h a 21:00h, ininterrompudament.

Segon.- L’equip de Govern estudiarà la possibilitat d’obrir al manco una de les 
biblioteques municipals, preferiblement la d’Es Pont d’Inca per la seva capacitat, els 
dissabtes durant el període d’exàmens”

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula la portaveu d’IDMA-El Pi, senyora Neus 
Serra Cañellas: “Dir que recolzarem totalment aquesta moció perquè vegem que és una 
proposta bastant encertada i hem de mirar pels nostres ciutadans, i en aquest cas, pels 
nostres estudiants i vegem que també és una ampliació en tres hores. La proposta que 
fa el Partit Popular crec que se pot mirar. La recolzam”

El Batle dona la paraula al Regidor de Cultura i responsable de les biblioteques, senyor 
Josep Ramis: “Moltes gràcies, senyor Batle. M’agradaria fer una sèrie de consideracions 
prèvies per contextualitzar un poc les biblioteques municipals de Marratxí i que tenen 
una incidència directa en l’estat actual de les biblioteques. Per què? Perquè tenen una 
sèrie de problemes. Una, tenim problemes de renous, parlaré bàsicament de la 
biblioteca del Pont d’Inca, tenim problemes de renous a la biblioteca del Pont d’Inca, per 
mor de la mala ubicació de diferents serveis. Hi va haver un moment que se va ubicar 
l’escola municipal de música adalt i un local social on hi fan diverses activitats abaix, 
que això fa un “sandwich” de renou i molèsties que impossibiliten el funcionament 
normal de la biblioteca; això és un problema. Desprès hi ha el problema de les 
condicions de l’edifici Erika. De fet, en un informe recent de l’arquitecta municipal ella 
posa de manifest que l’aforament màxim per planta d’aquell edifici és insuficient per la 
biblioteca, al menys perquè la biblioteca funcioni d’una manera normal. I desprès també, 
l’equip de la biblioteca, dir que són uns excel·lents professionals, de fet han fet una 
feinada per mantenir en servei amb unes condiciones no gaire favorables i que han de 
suportar aquestes condicions en horari laboral i que han cobert el servei fins i tot a 
l’actualitat fent hores extres i que tant usuaris com personal de la biblioteca ara mateix 
se troben al límit. Al límit vull dir que a vegades gaire bé és insostenible la presència 
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física de la biblioteca perquè intentes estudiar o intentes fer feina i tens el renou, tens 
molèsties i tens de tot i és un poc insostenible. Nosaltres hi hem posat una solució que 
és partir de l’edifici Erika i anar a un lloc més acollidor, és a dir, a un lloc més espaiós, a 
peu de carrer, sense tambors adalt ni sevillanes abaix; que és un nou local que hem 
llogat en el Pont d’Inca. Respecte el tema, jo el que propos és fer una transacció que és, 
a la proposta d’acord en el primer punt on diu que “l’equip de govern realitzarà les 
gestions necessàries per dur a terme tal i tal” posem, “estudiarà la possibilitat d’acord 
amb el personal de la biblioteca per dur a terme les gestions necessàries”. Simplement 
és això. Ja està, moltes gràcies”

El portaveu del PP agafa la paraula: “Ha comentat tres punts. El primer, un problema 
renou, té tota la raó. Jo vaig rebre col·lectius de joves que m’ho deien i m’hi varen fer 
anar i reconeixem que desgraciadament un problema d’aluminosis on estava la banda 
municipal ens va fer dur-la a darrera hora a un lloc que no estava previst i aquest hi és 
però ja hi era abans quan la biblioteca se venia obrint per estudiar i s’ampliava l’horari. 
Un problema de les condicions de l’edifici, això també mentres no facem el canvi de 
biblioteca els hi feria un prec que el puc fer desprès, de que se tengui amb les millors 
condicions possibles. Ho digo perquè aquesta setmana que vaig estar mirant, vaig 
visitar la biblioteca, totes les cadires i les taules que hi havia per poder estudiar estaven 
ocupades però vaig veure que hi ha dos o per ventura quatre metres quadrats de rajoles 
que les han hagut de llevar; suposo que varen bufar. Hi havia qualque cadira que tenia 
dues cames posades on tocava i dues damunt el sòl directament; això s’hauria 
d’arreglar. Les condicions de l’edifici són les que són però si podem obrir-lo perquè 
estudiïn me pareix perfecte mentres no canviem a la biblioteca nova. I el personal de la 
biblioteca, jo li diré que precisament amb un bibliotecari menys que teníem a la 
legislatura passada era el mateix personal de la biblioteca que a petició dels usuaris ens 
demanaven poder fer aquest horari que jo li propos ara. Vostè me diu que posem 
“s’estudiarà”. Jo he posat “s’estudiarà” quan he dit que podíem anar una passa més allà 
i obrir els dissabtes si ho necessiten els joves realment. En aquest cas venen ara 
examens i si ens posam a estudiar-ho no ho farem aquest any, no ho varen fer l’any 
passat i no ho varen fer l’altre. Jo trobo que aquí, tant si als bibliotecaris els hi va bé o 
com si hem de collir del borsí una persona més per fer aquest horari del migdia per 
ventura amb això ho podríem solventar. És una cosa imminent i no és una cosa per 
estudiar, és una cosa per fer-se o no fer-se”

Segueix amb la paraula el Batle, senyor J. F. Canyelles: “El que plantejàvem era que 
senzillament, no volíem deixar de costat, és una voluntat que també té l’equip de 
govern, però no volíem deixar de costat l’equip de bibliotecaris perquè els repercuteix 
directament a la seva vida professional i també a la seva vida particular. Dir que tenim 
un borsí de bibliotecaris però no podem estirar més del borsí perquè tenim saturadíssim 
el capítol 1, el tenim saturadíssim. De fet, ells també estan agotats físicament perquè 
fan hores extres per substituir-se els mateixos dies lliures que tenen i per substituir-se 
també els temps de vacances i tot això, no és una qüestió d’una voluntat política. Per 
tant, sí que posàvem damunt la taula el tema, amb coordinació amb els bibliotecaris, el 
poder dur a terme aquesta millora. I també respecte a l’horari que vostè esmentava a la 
moció, també consensuar-ho amb ells. Ells són els que més saben quan és un horari 
més bo, si el migdia hem de tancar dues hores, si no hem de tancar, si hem d’allargar 
fins les deu envers d’allargar fins les nou o si convé obrir a les deu envers d’obrir a les 
nou del dematí. Era senzillament, era que ho consensuassim amb l’equip, que no fos 
una decisió de plenari, que no fos una decisió de voluntat política, que la tenim, sinó que 
fos una decisió, donades les dificultats, que també ells hi participassin perquè també 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
11776671325771371664 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

sabem que hi posen la màxima voluntat. Senzillament és això. Com ho tenies posat, 
Josep?”

Respon el senyor Josep Ramis, regidor de Cultura: “Jo havia proposat el terme 
“estudiarà la possibilitat” però també podríem fer “que l’equip de govern consensuarà 
l’horari de les biblioteques durant el període d’exàmens amb l’equip de bibliotecaris”

I el Batle diu: “O realitzar les gestions necessàries amb l’equip de bibliotecaris per dur-
ho a terme o valorarà la possibilitat de millorar el servei”

El regidor M. Cabot segueix amb la paraula:”O farà la petició”

Segueix parlant el Batle, senyor J. F. Canyelles:”O farà la petició, venc a dir, nosaltres 
estam oberts, senyor Ferrá”

Respon el senyor X. Ferrá, portaveu del PP: “Jo també primer respectar al màxim la 
professionalitat i les ganes de l’equip de bibliotecaris. Que ja li digo, que abans eren ells 
els que estiraven i demanaven, podem fer això. Han dit que tenen saturat el capítol 1, si 
ells fan això hauran de fer qualque hora extra i se’ls hi haurà de pagar, amb això suposo 
que sí, que tendran partida. No veig un problema el consensuar-ho amb ells. Clar, si ells 
tenguessin un problema greu i vostès no poden estirar una persona quinze dies o un 
mes o això. Jo trob que la cosa important és intentar obrir i donar aquest servei sempre 
que sigui necessari. Ja li digo, si ho han de donar només a una biblioteca. Jo ara no 
estic tant al corrent però hi havia gent de Pòrtol que anava a estudiar a la biblioteca del 
Pont d’Inca perquè deia que era molt més bo de fer estudiar a Pont d’Inca que no a la 
biblioteca de Pòrtol, o sigui, que si ha d’ésser una ho veig perfecte. Estic d’acord en 
canviar sempre que sigui la voluntat d’intentar arribar a n’aquest acord”

Torna parlar el Batle: “També dir senyor Ferrá que ben d’acord amb el que diu. També 
s’ha de posar damunt la taula que molts d’usuaris de Marratxí van a estudiar a les 
biblioteques de Palma, per comoditat o perquè són a Palma o pel que sigui, X, jo ho he 
fet, cap problema, com també he anat a les biblioteques de Marratxí; depèn de l’època, 
depèn de si està molt saturat o no hi està. En el Pont d’Inca també tenim gent de Palma 
que també ve a estudiar a la del Pont d’Inca, venc a dir, que aquesta proximitat amb 
Palma ens fa reflexionar amb el tema de l’àrea metropolitana que hi ha determinats 
serveis que són comunitaris, els té un ajuntament o els té un altre, perquè en tota la 
zona de Verge de Lluc, Es Rafal, fins que arriba al Casal del Rafal que està devora el 
pont de la via cintura, no hi ha un servei de biblioteca. Per tant també sabem que també 
hi ha determinades persones que venen a la biblioteca del Pont d’Inca. Per nosaltres no 
hi ha cap problema”

I el senyor Cabot a continuació exposa: “Proposo si vos pareix bé que sigui: “l’equip de 
govern realitzarà les gestions necessàries amb l’equip de bibliotecaris per dur a terme 
l’ampliació de l’horari de les biblioteques en període d’exàmens obrint les mateixes de 
dilluns a divendres de 09:00h a 21:00h ininterrompudament o un altre horari alternatiu 
beneficiós pels usuaris de les biblioteques de Marratxí”

Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar la 
moció en la forma següent:

1. L’equip de govern realitzarà les gestions necessàries amb l’equip de bibliotecaris per 
dur a terme l’ampliació de l’horari de les biblioteques en període d’exàmens obrint les 
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mateixes de dilluns a divendres de 09:00h a 21:00h ininterrompudament o un altre 
horari alternatiu beneficiós pels usuaris de les biblioteques de Marratxí

10. Declaració d’urgència de la Moció presentada pel grup municipal dels 
Independents de Marratxí-El Pi, per millorar la seguretat ciutadana a Mallorca i 
avançar cap a un model propi de policia

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, per millorar la seguretat ciutadana a Mallorca i avançar cap a un model propi de 
policia”

11. Moció presentada pel grup municipal dels Independents de Marratxí-El Pi, per 
millorar la seguretat ciutadana a Mallorca i avançar cap a un model propi de 
policia

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 19 d’abril de 
2018: “Per millorar la seguretat ciutadana a Mallorca i avançar cap a un model propi de 
policia”, que diu textualment:

“La protecció ciutadana és una de les principals competències de l’Estat al nostre 
territori, les forces i cossos de seguretat de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil actuen 
amb la col·laboració de la Policia Local, competent en el manteniment de la seguretat 
en les zones públiques de cada un dels municipis. La Constitució preveu, i el nostre 
Estatut d’Autonomia ho contempla, que aquests serveis policials de seguretat pública es 
puguin prestar mitjançant la creació de cossos de seguretat per part de les Comunitats 
Autònomes en la forma que s’estableixi en els respectius Estatuts en el marc del que 
disposi una llei orgànica.

En aquests darrers temps la percepció de la ciutadania de les Illes Balears i, més 
concretament, la de l’illa de Mallorca, és què en aquesta materia l’Estat no està fent tot 
el que caldria, perquè no facilita els efectius i les infraestructures necessàries per a la 
correcta prestació dels serveis de protecció de la ciutadania. Aquest és un fet palpable i 
visible per a la població, sobretot a la part forana, on la majoria dels quarters de la 
Guàrdia Civil es troben en un estat de manteniment lamentable i amb una insuficiència 
de mitjans i personal alarmants; on, a més, els successos i fets ocorreguts recentment 
empitjoren la percepció de la societat al respecte. Des de l’any 2011 fins al 2017 el 
nombre d’efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil, s’ha reduït a Balears en 245 
agents. La caiguda més significativa ha estat a la Policia Nacional, que en aquests anys 
ha passat de tenir 1.645 agents a 1.503, dels quals 54 són alumnes en pràctiques, 
mentre que en la Guàrdia Civil la pèrdua ha estat de 2.040 a 1.937 efectius.

A aquesta minva d’efectius hi afegim que la Llei de sostenibilitat i racionalització de 
l’administració local, més coneguda pel nom de llei Montoro, dificulta la correcta dotació 
de les plantilles de la Policia Local per mor de l’aplicació d’un principi d’equilibri financer 
i pressupostari que, en aquests darrers temps, està sent molt criticat per part de tots els 
municipis i per les nostres pròpies institucions insulars.
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Des d’IDMA-El Pi constatem amb preocupació que actualmente, 1 de cada 3 ciutadans 
de Mallorca té una percepció greu d’inseguretat, per tant, aquest fet ha de ser afrontat 
adequadament des de les institucions de l’illa. 

El Pi en el programa electoral autonòmic del 2015 proposava avançar cap a la 
constitució d’un model propi de policía a les Illes Balears a partir de dos eixos que es 
poden complementar, cercant l’eficiència i evitant duplicitats:

- D’una banda, mitjançant un acord amb l’Estat, que s’habilités a la Comunitat 
Autònoma perquè assumeixi el comandament ordinari de la policia estatal. Aquesta 
proposta podria comportar un procés d’arrelament i d’adaptació a la realitat de les Illes 
Balears de les plantilles que optessin per vincular-se e aquest cos cedit, el qual 
s’hauria d’identificar amb una denominació propia.

- De l’altra, mitjançant la cooperación entre les policies locals dels municipis per tal de 
dur a terme actuacions conjuntes i sistematitzades establint una dirección compartida 
i coordinada per la Conselleria competent en materia d’Interior.

Per tot l’exposat, proposem al Ple d’aquest Ajuntament adoptar els següents

ACORDS

1.- El Ple de l’Ajuntament de Marratxí insta a l’Administració de l’Estat una millora 
inmediata en inversions per fer front a la situació de les forces i cossos de seguretat de 
l’Estat, pel que fa a la dotació d’efectius i de mitjans i al manteniment de les seves 
infraestructures, que a dia d’avui són completament insuficients per a poder atendre les 
necessitats de protecció de la ciutadania que té la nostra illa.

2.- El Ple de l’Ajuntament de Marratxí insta a l’Administració de l’Estat modificar la Llei de 
sostenibilitat i racionalització de l’administració local, que dificulta la dotació i estabilització 
de les plantilles de Policia Local per tal d’adequar-les a les necessitats reals dels nostres 
municipis.

3.- El Ple de l’Ajuntament de Marratxí insta a l’Administració de l’Estat i al Govern de les 
Illes perquè avancin cap a un model policial propi de les Illes Balears que, mitjançant el 
correcte finançament i una millor coordinació entre els diferents cossos de policies, 
permeti dotar-los adequadament perquè puguin realizar millor la seva feina, dignificant les 
condicions en les que desenvolupen el seu treball.

4.- El Ple de l’Ajuntament de Marratxí insta a l’Administració de l’Estat a la dotació en els 
pressuposts generals de l’Estat per a l’exercici 2018, d’una partida pressupostària per a la 
rehabilitació, millora i modernització de les dependències de la Guàrdia Civil al nostre 
municipi.

5.- Donar trasllat d’aquests acords a la Delegació del Govern de les Illes Balears”

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el portaveu del PP, senyor X. Ferrá Pizá: 
“En primer lloc lamentar el poc temps que he tingut per mirar aquesta moció perquè 
realment no ha arribat a una hora avui horabaixa. Dins les propostes d’acord vegem 
coses que no són molt congruents. O sigui, a la primera demana més serveis i més 
personal, hem de dir que en els pressuposts generals de l’Estat d’aquest any, pel que 
hem llegit, s’aprova la creació de 5.100 noves places, entre policia nacional i guàrdia civil 
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i en aquest punt demanam que venguin més guàrdia civil, en el cas de Marratxí que és el 
que ens ocupa i en el punt tercer demanam fer un cos propi. Ho vegem un poc 
incongruent. En el segon punt quan instam a l’administració a modificar la Llei de 
sostenibilitat hem de dir que també en els pressuposts del 2018 per primera vegada des 
del 2011, s’autoritza la reposició de les vacances acumulades els darrers anys a la policia 
amb una taxa de reposició que pot arribar, segons hem vist, al 115%. O sigui que això 
que demanam sí que en aquest cas vendria per primer pic, ho varem demanar l’any 
passat, no va ser així però aquest any sí ho serà. I en el darrer punt que demanam una 
partida pressupostària per rehabilitar les dependències de la guàrdia civil del nostre 
municipi, hem de dir que nosaltres en el mes de maig varem dur i varem aprovar per 
unanimitat en aquest Consistori una moció on va quedar clar que l’actual edifici està quasi 
en estat de ruina, el de devora jo crec que està en ruina completa i si cau caurà el que 
tenim. Que l’opció era a instàncies de l’Ajuntament varem dir, primer que parli la guàrdia 
civil amb Aena, que és el qui els hi té cedit el local, per cercar un local i si no s’entenen se 
va comprometre l’Ajuntament a cedir un solar. En aquest cas el primer que hauríem de 
fer, si no s’han entés amb Aena, és nosaltres aprovar la cessió del solar i desprès sí 
demanar la partida pressupostària per construir a Marratxí el quarter de guàrdia civil. O 
sigui, nosaltres creem que és imprescindible, més pel tema de seguretat que hi ha ara, no 
perdre l’oportunitat de tenir un quarter de guàrdia civil a Marratxí, creem que és bo pels 
ciutadans, que dona tranquilitat el tenir-lo, intentar que no se’n vagin a un altre poble o 
que venguin des de Palma malgrat només destinin una parella o dues de guàrdia civil a 
Marratxí, el que a una determinada hora del dia en venguin 20 ó 30 i passin pel nostre 
municipi crec que pot ser positiu però ja li digo, amb el temps que hem tingut per estudiar 
la moció el que farem és abstender-nos per poder-la estudiar més a fons i en una altra 
ocasió ja donarem un altre dictamen”

La portaveu d’IDMA-El Pi intervé: “Nosaltres, un dels punts, allà on demanam crear una 
policia autonòmica, ve per l’exposició de motius, vull dir, no està fora de lloc. La Llei 
Montoro no sé fins a quin punt deixar reposar, pot ser que deixi reposar a llocs que 
queden vacants, però no deixa crear noves places de moment i considero que com 
ajuntament la preocupació de la seguretat dels nostres ciutadans no és competència 
municipal el que és la policia estatal, ni la policia nacional ni la guàrdia civil, però 
nosaltres a l’hora de vetllar pels nostres ciutadans, com bé se va dir aquí, que s’estava 
cercant un altre local per ubicar la guàrdia civil, que no s’ha trobat. Ja que no està en les 
nostres mans no trobo que el cos de la guàrdia civil s’hagi de dirigir a Aena quan la 
competència és de l’Estat. Trob que nosaltres hem de fer la instància més amunt d’allà on 
toca, aquí on tenen la competència”

Segueix parlant el Batle: “Gràcies senyora Serra, gràcies senyor Ferrá. Un parell de 
puntualitzacions. Primer de tot en relació al tema que ens correspon, sobre tot el que més 
ens afecta que és el tema de la manca de plantilla, el primer de tot i en segon lloc les 
males condicions del quarter de la guàrdia civil del Pont d’Inca; fer dos esments. Un, hem 
vist que a la Llei Montoro, sí que és vera que s’ha obert a la reposició de les places que 
per jubilació se perdessin però tampoc enlloc hem vist que se puguin crear places noves, 
això és una. Desprès, constatar que a Marratxí, en el nostre terme municipal, tenim una 
manca de dotació de membres de la guàrdia civil, la plantilla és molt escasa, és molt 
curta i que cobreix una zona amplissima que perquè la gent se faci càrrec, arriba fins a 
Sóller, fins a Valldemossa, Santa Eugènia, Bunyola, Santa Maria i m’en deixo qualque 
altre de la Serra Tramuntana. Venc a dir, que això els ciutadans ho han patit que és que 
quan hi ha qualque incidència que se necessita presència de la guàrdia civil, és 
evidentíssim que a la majoria dels casos, per no dir el 90%, la nostra policia local és la 
primera que arriba i la primera que actua perquè senzillament moltes vegades els 
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membres de la Guàrdia Civil, amb molt bona voluntat venen tot el més aviat que poden 
però estan enfora i necessiten un temps de transport per arribar fins aquí. Això és la 
realitat pura i dura. És evident que nosaltres des del primer minut, com equip de govern, i 
per defensar els drets i la seguretat d’aquest municipi, ens varem posar en contacte amb 
la Guàrdia Civil, hem estat parlant diferents vegades. També hem estat en contacte amb 
Aena, varem fer una reunió amb Aena i la Guàrdia Civil i l’equip de govern per trobar una 
solució i perquè ja que eren dues institucions d’àmbit estatal, que s’havien de posar 
d’acord i que havien de rehabilitar tant l’edifici on estan com la terminal que està en desús 
a Son Bonet podria ser perfectament un lloc molt adient per ubicar el quarter de la 
guàrdia civil. A partir d’aquí varem veure que el temps s’anava demorant, que Aena, el 
seu director deia que sí, que ho intentaven amb Madrid, en fi, que tenien bona relació 
però que no arribaven a desbloquejar-ho. Nosaltres també mitjançant el comitè que tenim 
de seguiment de seguretat del municipi varem fer una proposta i varem posar damunt la 
taula la cessió del solar municipal, que està en el Polígon, que està aferrat a la Policia 
Local. I va ser una oferta ferma perquè la guàrdia civil se quedàs dins el nostre municipi, 
se quedàs dins una bona ubicació que també ajudàs a la col·laboració entre la policia 
local nostra i la Guàrdia Civil, que tenim constància que tenen molt bona relació però que 
el fet d’estar aprop als ciutadans també els hi ajudaria, perquè moltes vegades hi ha 
qualcú que va a posar una denúncia a la policia local nostra i que és competència de la 
guàrdia civil i l’enviam al Pont d’Inca i així estarien un devora l’altre i al cap d’un temps, al 
cap d’uns mesos la guàrdia civil, ens va dir, en una altra reunió, ens va dir que moltes 
gràcies però que no acceptaven el solar perquè senzillament el Ministeri els havia dit que 
no tenia doblers per construir el nou quarter, que no era prioritari, que no tenia doblers 
per construir el nou quarter. Per tant, si la pròpia institució no se’n preocupa de les 
instal·lacions un mínim, nosaltres cedíem, el municipi de Marratxí cedia, i encara està en 
peu, un solar molt ben ubicat amb molts de metres quadrats i que té un valor important i 
que si el mateix Ministeri no ho troba prioritari, no ho sé, crec que és una qüestió que s’ha 
de reclamar a altres instàncies. Desprès, també dir, que nosaltres és evident que aquesta 
oferta que varem fer del solar, la seguim mantenint i que en tot cas que hi hagi un mínim 
d’esperança o que senzillament el Ministeri s’ho pensi a nosaltres ens trobarà, venc a dir, 
per nosaltres és important que el quarter de la guàrdia civil no se’n vagi a un altre lloc. 
També varem posar damunt la taula un fet important, que és, aquí tenim una entrada de 
ciutadans a través de l’aeròdrom de Son Bonet i que també trobàvem que tenia un cert 
sentit que el quarter de la Guàrdia Civil estigués a Son Bonet o aprop de Son Bonet. El 
Polígon al cap i a la fi és un bon lloc perquè quedava molt aprop malgrat no estigués 
físicament dedins. Però bé, se va rebutjar aquesta proposta i no per falta de voluntat dels 
qui la rebíen sinó perquè senzillament ho varen consultar amb el Ministeri i el Ministeri va 
dir que no era prioritari un nou quarter. Nosaltres recolzarem aquesta moció i esperam 
també que l’Estat. També ho he de dir, als pressuposts hi arribam tard, perquè entre que 
el Ministeri tendrà constància d’això i que s’intenta aprovar els pressuposts generals de 
l’Estat s’han fet les esmenes i no vegem gaire permeable això però bé, crec que és 
important que se tengui constància de que aquí hi ha una dificultat, que hi ha voluntat de 
voler subsanar-la i que el Ministeri ha de moure qualque fitxa per poder subsanar 
aquestes deficiències que tenim en el nostre terme. Evidentment desprès amb el demés 
que s’exposa a la moció també hi estam d’acord per tant, nosaltres hi votarem a favor”

Seguidament parla la senyora Neus Serra Cañellas, portaveu d’IDMA-El Pi: “Vull aprofitar 
aquest moment per destacar la bona feina i no que sigui aquesta una moció alarmant ni 
molt manco perquè amb els pocs efectius que tenim, entre ells funcionen molt bé i no 
vivim amb alarma social. Vull que consti en acta el meu reconeixement cap els tres 
cossos”
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El Batle contesta: “Constarà en acta perquè se graven totes les intervencions, per tant, 
consten en acta”

Torna parlar el portaveu del Partit Popular, senyor Ferrá: “Més que res, ja he dit quin seria 
el sentit del nostre vot però del que han anat dient, sí que m’agradaria fer qualque 
reflexió, malgrat sigui per ventura apresurada. Nosaltres estaríem completament d’acord 
en demanar ampliar la policia local. De fet hem dit que és la primera que acudeix i ara 
que vostè ha dit que li cedien a la guàrdia civil el local que tenim en el Polígon, el solar 
que tenim allà, per ventura el que podria fer l’Ajuntament és plantejar-se fer un quarter 
nou de policia local. Si realment volem més policies, si sabem que els policies no estan 
gaire bé, que de cada pic hi ha més dones policia que tenen una sola dutxa en el quarter 
per dutxar-se. Ens hem de plantejar millorar aquestes instal·lacions, la proposta meva 
aniria, i ja digo, no és d’aquesta moció però aniria més per fer un quarter per la policia, 
escoltant els policies i el que necessiten i per ventura cedir el quarter que tenim ara a la 
Guàrdia Civil. Desprès si vol estar demanant a l’Estat que ens ajudi, que ens compensi o 
com ho hem de fer. I si realment volem pressionar a l’Estat perquè l’any que vé, perquè 
aquest any és vera que no hi arribam, però sí una partida per fer un quarter de la guàrdia 
civil a Marratxí, el que hem de fer no és oferir-li de paraula, que està molt bé perquè han 
fet les gestions però el que haurien de fer és dir-li, miri, l’Ajuntament de Marratxí aprova 
cedir aquest solar a la guàrdia civil per fer un quarter, si en un plaç de cinc anys o de 
quatre anys no ha començat les obres o no han fet el quarter, tornarà cap a nosaltres. 
Però clar ara nosaltres dir-li heu de fer un quarter o heu d’arreglar una cosa, una cosa 
que no és seva i és d’Aena, i ademés té mal arreglo, o feis un quarter quan no tenen ni el 
terreny ho tendran molt bo de fer contestar-nos. De totes maneres per ventura donaria 
això per parlar-ne un altre tema però el primer que m’ha vengut al cap quan han dit de 
cedir el de devora la policia és si vostès s’han plantejat com millorar les instal·lacions 
actuals de la policia. Unes instal·lacions que any darrere any hi dúiem 30 ó 50.000 euros 
per millorar-les i no els empleavem”

El Batle dona la paraula al senyor Mangiova, regidor de Seguretat Ciutadana: “Només 
contestar al que diu del quarter de la policia local. Evidentment ens ho hem plantejat i ho 
hem parlat 50.000 vegades. El quarter és insuficient i està malament en aquest moment. 
Se va fer per 20 persones i ara són 60 persones. Quin és el problema? El problema i és 
reincidir un poc amb el mateix, que no entra amb les sostenibles que podríem invertir, i 
que si no podem gastar aquests doblers que tenim de romanent. Si poguéssim gastar 
d’aquests doblers que tenim de romanent una de les coses que podríem fer és fer un 
quarter nou que és el que fa falta perquè el que hi ha s’ha de llevar d’enmig. No el fem 
perquè no tenim els doblers suficients per afrontar-ho, no per altra cosa. La voluntat hi és 
i té tota la raó que és insuficient, evidentment és insuficient. Les condicions en què estan 
els policies allà són realment dolentes, ho hem de dir així de clar però clar, si no podem 
invertir els doblers. Qualsevol cosa val doblers i com la pagam? Això és la pregunta”

El Batle diu: “Referent a n’això dir que el que realment ens plantejàvem era fer un quarter 
nou. D’acord? Ens platejàvem fer un quarter nou. El que passa és que el quarter nou no 
va per sostenibles perquè la Llei Montoro ens ho impedeix, que és vera que posa coses 
de Seguretat Ciutadana però les instal·lacions de seguretat ciutadana no les contempla 
en cap cas amb la nova creació d’una instal·lació i l’altra també, que també s’ha de dir, el 
solar el varem cedir amb la presència de Delegació de Govern, venc a dir, no és una cosa 
que anassim per darrera cedir el solar, no, ho varem fer ben fet. Ara, una altra cosa, que 
també no ens sembla gaire adient és cedir el millor solar que tenim en el Polígon per fer 
un quarter, de la nostra policia local, cedir-lo a la Guàrdia Civil, al Ministeri i dir-li, tens 10 
anys per construir-lo i tenir tancat aquell solar que no poguem nosaltres, si s’obri la Llei 
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Montoro, com esperam que s’arribi a obrir, com ja esperàvem aquesta vegada, 
senzillament llavors no poder-ho fer. Venc a dir, això tampoc no ho volem fer, no ho 
volem fer perquè nosaltres mateixos ens fermam. Per tant, aquí, sí ells a un moment 
determinat ho troben prioritari o troben financiació, que la tenen perquè el Ministeri té 
doblers, el que passa és que prioritza i prioritza a altres bandes, nosaltres no tenim cap 
problema en cedir-lo però si nosaltres també tenim doblers per poder-ho fer també el 
volem poder fer fora estar supeditats a la cessió dels terrenys. Crec que més clar no 
podem parlar”

Sotmès l’assumpte a votació 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 la moció abans transcrita.

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 
(març 2018 – abril 2018).

Els senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia abans 
esmentats.

2. Donar compte de la proposta de transacció entre els arquitectes senyors Gabriel 
Llabrés Comamala i Alfons Romero Amengual i aquest Ajuntament

Vista la “Proposta de Transacció” signada entre aquest Ajuntament i els Arquitectes 
redactors del projecte de construcción de les obres de Sa Deixelleria Senyor Gabriel 
Llabrés Comamala i Alfons Romero Amengual, en data 12-04-2018.

Conseqüentment, aquesta Regidoria eleva a la Comissio Informativa de Contractació el 
següent

Donar compte de la “Proposta de Transacció” signada entre aquest Ajuntament i els 
Arquitectes redactors del projecte de construcción de les obres de Sa Deixelleria Senyor 
Gabriel Llabrés Comamala i Alfons Romero Amengual, en data 12-04-2018, per a posar 
fi al Procediment Ordinari nº 296/2006 i el seu expedient d’execució forçosa EJD 4/2013, 
seguits davant el Jutjat de lo Contencios Administratiu nº 2 de Palma.

Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle pren la paraula: “Referent aquest punt, 
informar que s’ha firmat un acord amb els arquitectes Gabriel Llabrés i Alfonso Romero, 
que són els responsables, per sentència judicial, són els directors d’obra de Sa 
Deixalleria. Que Sa Deixalleria, l’edifici de Sa Deixalleria no té final d’obra, no té llicència 
d’activitats i que és una prioritat tancar aquest capítol, que fa onze anys que coeja, 
també en el Jutjat i s’ha firmat aquest principi d’acord amb els arquitectes, els quals 
s’han compromès a presentar un informe d’avaluació de l’estat en què està l’edifici i 
poder dur a terme les reformes i les actualitzacions a la normativa vigent per tal de 
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poder tenir els requisits necessaris, del que deia, tant de final d’obra com de llicència 
d’activitats, com poder-ne fer un ús en plenes condicions”

Els senyors assistents es donen per assabentats de la proposta abans esmentada.

3. Dació de compte al plenari de la Corporació Abril 2018

Atès que, al llarg del 1 trimestre de 2018 s’han tramitat entre d’altres els següents:

 XIPS DE CANS 1 TRIMESTRE 2018
 AJUDES PUNTUALS  1 TRIMESTRE 2018

Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Donar compte dels tràmits abans esmentats.

Els senyors assistents es donen per assabentats de les subvencions per xips de cans i 
per ajudes puntuals referents al 1r trimestre del 2018.

4. Donar compte Sentència núm. 60/2018 JC3 PA57/2017

Atès que en data de 22 de febrer de 2018 (Registre general d’entrada núm. 2608/2018 
de 23 de febrer) el Jutjat de lo Contenciós administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca 
notifica sentència en el si del procediment abreujat núm. 57/2017 interposat per la Sra. 
Verónica Arteta Arrúe contra la desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de 
funcionarització del lloc de feina d’agent de desenvolupament local de l’Ajuntamnet de 
Marratxí.

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

1. Donar compte de la Sentència núm. 60/2018 dictada en data 22 de febrer de 2018 pel 
Jutjat de lo Contenciós administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el si del 
procediment abreujat núm. 57/2017 interposat per la Sra. Verónica Arteta Arrúe contra 
la desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de funcionarització del lloc de 
feina d’agent de desenvolupament local de l’Ajuntamnet de Marratxí.

Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada.

5. Designació de vocals titular i suplent de la Plataforma d’Oci de Qualitat de les Illes 
Balears

Atès que s’ha rebut un escrit de la Conselleria de Salut de data 20-03-2018, on es 
comunica la creació de la Plataforma d’Oci de Qualitat de les Illes Balears, així mateix 
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com el nomenament dels vocals titulars i suplents de la plataforma abans mencionada 
de les diferents conselleries o administracions públiques territorials o institucions.

Atès que els representants que s’han nomenat de l’Ajuntament de Marratxí són la Sra. 
Aina Amengual Marí (Titular) i el Sr. Josep Tomás Ramis Salamanca (Suplent)

Conseqüentment, aquesta Alcaldia, eleva a la Comissió Informativa d’Interior i Recursos 
Humans, la següent proposta d’acord:

1º.- Donar compte del nomenament dels representants de l’Ajuntament de Marratxí 
(Titular i suplent) de la Plataforma d’Oci de Qualitat de les Illes Balears

2º.- Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.

Els senyors assistents es donen per assabentats de la proposta abans esmentada.

A continuació el Batle agafa la paraula: “Abans de passar als precs i preguntes, dir una 
qüestió que abans l’ha esmentada el senyor Ferrá, que és el tema de les rajoles de 
l’edifici Erika. N’hi ha altres d’edificis, hi ha determinats centres escolars, que tampoc no 
sabem per què és. Bé, no és molt difícil veure-ho però és per tema de juntes de 
dilatació, les rajoles s’aixequen. A l’edifici Erika ha estat una constant, se coneix que les 
juntes de dilatació no sé exactament per quina circumstància. També ho han tengut els 
dos altres edificis municipals i llavors la dificultat és trobar rajoles que siguin, a vegades 
quasi, quasi val més fer una tira, i posar-les d’un altre color, un color que no hi desdigui, 
però senzillament mai el trobes que sigui ben igual. I desprès també vull donar 
l’enhorabona o volem donar l’enhorabona des de l’equip de govern a la Regidoria de 
Cultura, a l’àrea de Cultura, concretament als funcionaris de Cultura, encapçalats pel 
senyor Ramis per la diada, la primera diada de Sant Jordi, la primera diada de llibres 
que s’ha fet a Marratxí amb moltíssima activitat, moltíssim de públic amb una acollida 
molt bona i sincerament ens anima dur-la a terme anys propers”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula la portaveu d’IDMA-El Pi, senyora 
Neus Serra Cañellas dient: “El primer prec és que fa bastants de plens vaig demanar si 
se podia mirar en el carrer de l’Aigua, en el camí de l’Aigua, una travessia de Sa 
Comuna, que els veïnats se queixaven perquè els cotxes d’ençà que se va obrir el 
carrer que arriba fins el Mercadona, els cotxes passen a molta velocitat. Me varen dir 
que farien un estudi, que la policia faria un estudi i m’agradaria saber si l’estudi està fet i 
en aquest cas si el podria veure.

Llavors, en el carrer Mare de Déu del Carme de Pòrtol, en el tram que va des de Sa 
Torre fins Albert Castell, allà hi ha un negoci, i cada dia hi ha molts de problemes 
perquè és un carrer bidireccional i a veure si també ho podrien mirar. Ja que fem tantes 
voltes per dins Pòrtol si n’hem de fer dues més.

I a Can Monjo Fondo s’està edificant una casa dins una curva i allà depèn del que 
estiguin fent. M’imagino que han previst que hi ha d’haver una acera allà, jo crec que 
quan l’edifici estigui acabat, és que és perillós que un persona vagi caminant per allà. A 
veure si també ho podrien mirar. I és tot, gràcies”
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El Batle contesta: “El tema del carrer Mare de Déu del Carme, estam mirant el tema de 
convertir-lo només en una sola direcció perquè entenem que és un punt que no hi ha 
espai senzillament per passar dos cotxes i és un punt que aquesta mateixa setmana 
l’hem tingut damunt la taula i s’està fent l’estudi de policia per redistribuir el trànsit. No 
sabem si serà tot el carrer sencer, del resultat del mateix o si se podrà entrar des de Sa 
Torre fins a Can Monjo Fondo i desprès a partir d’alla senzillament una direcció o l’altra. 
Desprès, del carrer de l’Aigua, ara el senyor Mangiova li contestarà”

El regidor de policia, senyor Mangiova respon: “L’únic que li puc dir, senyora Neus, és 
que ho miraré demà dematí i li passaré la informació pertinent perquè això ja fa temps 
que ho varem posar damunt la taula i les dades ara mateix no les tenc per tant, 
recollirem les dades i li passaré”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula el portaveu del Partit Popular, 
senyor Xisco Ferrá: “Ens han comentat que hi ha un parell de barres de les baranes de 
la passarel·la del tren d’Es Figueral que estan dessoldades. Era per fer un prec, a veure 
si ho poden revisar.

Una pregunta que és saber quin temps solen tardar per respondre les instàncies dels 
ciutadans.

Desprès, hi ha un parell de veïnats que ens han demanat a veure quan podran anar a 
practicar esport a les Instal·lacions de l’IME de Palma amb el mateix preu que els 
empadronats a Palma, com varen fer als pressuposts participatius.

També hi ha hagut un grup de joves de Pòrtol que ens han dit a veure si podem fer un 
prec per adecentar i posar en funcionament la pista del vòlei platja el més aviat possible. 
Ara ja començarà a fer bon temps i ja hi podrien anar a jugar.

Desprès varem llegir que a la comuna de Bunyola els pins es varen veure greument 
afectats per “tomicus piniperda” i voldríem saber si a Marratxí s’ha detectat “tomicus”.

I desprès, hi ha una cosa que no he pogut comprovar però per la gravetat li faig el prec 
perquè hi vagin a mirar-ho; que és un veïnat que ens ha avisat que hi ha una casa a Sa 
Cabaneta ocupada que han llançat un cable per connectar a la corrent municipal en el 
carrer Escalinata. No he pogut ara passar perquè no he tingut temps però sí és vera, 
fem un prec que se vagi a revisar perquè si està a l’abast d’un jove o d’un adult i ho toca 
pot fer que se toquin els cables i tenir un disgust”

El Batle diu: “El tema de les baranes és un tema que ha sortit a diferents reunions i ara 
la senyora Cristina Alonso, responsable de Medi Ambient també li pot contestar.

I referent al Conveni amb l’IME, dir-li que avui s’ha desbloquejat un punt que teníem que 
no acabava de lligar que era el tema de com comprovar que els ciutadans fossin de 
Marratxí dins l’Ajuntament de Palma. Els programes del padró no són els mateixos, no 
lliguen i des de l’equip de govern trobàvem que era imprescindible que els ciutadans no 
haguessin de fer voltes, que no haguessin llavors de venir aquí i fer la bonificació per 
tant, avui concretament s’ha fet una reunió a Palma i d’aquesta reunió n’ha sortit el profit 
perquè senzillament s’ha trobat la solució o han trobat la solució per poder firmar el 
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conveni i dur-lo a terme. És un conveni amb una reivindicació històrica i és el 
pressupost participatiu més votat que se va tenir en aquest procés. Desprès dir-li que el 
tema del volei platja, com se poden imaginar, se’n anirà d’aquesta ubicació. Ara el que 
fem és un topogràfic per posar-lo a la nova ubicació perquè senzillament la residència 
començarà d’aquí uns mesos i és evident que estarà en ple ús de la instal·lació. I el que 
fèiem comptes és posar a punt la instal·lació perquè se pugui començar a jugar a vòlei 
platja i tenir previst que quan comencin les obres tenir l’altra instal·lació feta. L’altra 
instal·lació que hem mirat és just en el solar que va adquirir l’ajuntament fa un grapat de 
mesos, que està just darrera el poliesportiu del Costa i Llobera. Hi ha un buit enmig que 
no hi ha pins, que està ben aferrat a la paret, el qual també deixarà de ser, de tenir la 
classificació urbanística pertinent per tant ho tendrem adient per poder posar el vòlei 
allà. No el desubicam de la zona, que era una prioritat, no el desubicam de la zona i li 
donam una solució. Desprès pel tema que deia del cablejat a una casa del carrer 
Escalinata, evidentment anirem a veure-ho. No en teníem especialment notícia. A 
vegades succeeixen aquestes coses, a vegades tampoc no ens arriba fins l’ajuntament i 
pegarem un bot a veure-ho”

A continuació el Batle dona la paraula a la senyora Cristina Alonso, regidora de Medi 
Ambient, la qual diu: “Hola, bon vespre. Referent a la barana des Figueral, teníem el 
problema que com que era de fusta era molt bona de rompre”

El senyor Ferrá comenta: “Són les d’alumini”

Segueix parlant la regidora de Medi Ambient: “Ah, les d’alumini? Això no hi ha cap 
problema. Aprofito per dir que les de fusta les substituirem per les de ferro perquè estan 
sofrint vandalismes setmanalment. Ara ja no les col·loquem més perquè ens consta un 
dineral i hem demanat pressupostos per posar-les de ferro, la qual cosa serà més segur 
per una banda i més resistent per una altra. El que passa és que això du una mica de 
tramitació perquè amb la nova llei haurem de fer un contracte. I desprès, el “tomicus” 
n’hem detectat en el Costa i Llobera. En el “merendero” del Costa i Llobera hem de talar 
cinc pins que estan afectats, hem de posar una cata i s’han de fer les actuacions 
pertinents i tenim demanat l’autorització de la despesa per poder començar amb les 
feines”

A continuació el regidor M. Cabot agafa la paraula: “Referent a l’IME, per comentar-vos 
també un poc perquè sapigueu com està el tema, jo trob que al final no només serà el 
tema de l’Institut Municipal d’Esports de Palma sinó que també tendrà altres avantatges. 
Avui dematí mateix hem anat el senyor regidor d’Esports, en Josep Ramis i jo mateix a 
l’IMI que és l’Institut d’Informàtica de Palma, perquè el conveni amb l’IME ja el teníem 
fet que simplement és un conveni marc i simplement diu que nosaltres pagam la 
diferència entre el que val un empadronat a Palma i el que no, és simple. Què passava? 
Que Palma se troba dins la licitació pels seus programes informàtics i ara no hi havia la 
possibilitat que ells poguessin entrar dins el nostre padró per comprovar que eren, que 
els ciutadans que hi anaven eren marratxiners i tampoc li anava bé que el ciutadà d’aquí 
hi anàs amb un certificat de residència. O sigui, que al final hi hem anat avui per 
subsanar aquest problema i hem trobat una solució que ens ha agradat a tots, primer 
perquè ells el primer que ens varen oferir era que vengui el marratxiner a Palma, que ho 
pagui tot i desprès vengui a l’ajuntament i vosaltres li donau la diferència. Això és fer-li 
fer voltes i ademés això és una subvenció, no és un conveni, és una subvenció al 
ciutadà. Això nosaltres ho varem descartar des del primer moment. Avui, la solució que 
ens han donat, que ens agradava és que com la targeta ciutadana també serveix 
d’identificació a la gent de Palma quan va a les instal·lacions de Palma. Com que 
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nosaltres aquí tenim conveni per donar la targeta ciutadana i ja la donam per la gent que 
vol agafar el bus que de fet tenim un gran nombre de marratxiners ja amb la targeta 
ciutadana que nosaltres oferim aquí i les oferim a totes les OAC’s que tenim en el 
municipi. Simplement per fer el conveni per anar a Palma i tenir els preus de resident, 
simplement només hauran de dur la targeta ciutadana. Aquells marratxiners que ja la 
tenguin pel bus simplement ja la tendran i ja hi podran anar directament i els qui no la 
tenguin hauran de venir aquí a fer la targeta ciutadana. Per què trobo que això és 
beneficiós? Perquè al final quan parlam d’àrea metropolitana i parlam de totes les 
connexions amb Palma-Marratxí, al final, a nivell també de Mallorca la targeta ciutadana 
se vol convertir, la targeta ciutadana de Palma, amb una targeta per tots els serveis 
globals que se donin. Ara que hem estat en aquest congrés d’Smart Island a Calvià, tot 
això està a l’abast. Es parla que se volen juntar les targetes del TIB amb la targeta 
ciutadana, perquè qualsevol amb la mateixa targeta pugui fer ús del TIB, inclús de 
pàrkings, d’aparcaments i de tren i també de l’EMT i per això trobam que també està bé 
que nosaltres, també ens ficam ja dins aquesta modernització per fer de la targeta 
ciutadana de Palma la targeta d’ús per tots els sistemes també que al final nos juntaria 
Palma, nos juntaria amb l’objectiu que és la zona metropolitana. I també això si ens pot 
fer servir per fomentar el transport públic, ja que el que vulgui anar a la piscina ja se farà 
la targeta ciutadana i ja també se podrà aprofitar de les rebaixes que tendrà el transport 
públic, millor que millor. O sigui, que hem trobat que era una bona solució. Ara, ja hem 
desbloquejat aquest tema i ara simplement serà fer feina i fer via per poder firmar 
aquest conveni i posar-lo al cap davant”

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.

Paula Baltasar Cózar

Marratxí, 9 de Maig del 2018

La Secretària,

Joan Francesc Canyelles Garau

Marratxí, 9 de Maig del 2018

El Batle,
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