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

Interessat:  

Representant:  

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 07/18
Caràcter: Ordinària
Data: 26 de juny de 2018
Horari: de 20.00 a 21.45 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 06/18
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3. Sol·licitud de pujada de tarifes presentada en data 30/01/2018 per Aguas Término de 
Marratxí, S.A

4. Proposta d’acord de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de 
matrimoni civil i acolliment civil

Interior i Recursos Humans:
5. Expedient de compatibilitat de personal al servei de l’administració pública

Defensor de la Ciutadania:
6. Renúncia al càrrec de Defensor de la Ciutadania de Marratxí
7. Proposta per a la nova elecció del Defensor de la Ciutadania de Marratxí

Mocions:
- Moció presentada per MÉS, PSIB-PSOE i Som Guanyem Marratxí sobre la constitució 

del Consell Municipal de la Infància de Marratxí a proposta del Consell Municipal de la 
Infància de Marratxí

- Moció presentada per MÉS, PSIB-PSOE i Som Guanyem Marratxí sobre la constitució 
del Consell Municipal de l’Adolescència de Marratxí a proposta del Consell Municipal 
de l’Adolescència de Marratxí

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

dinamitzadors juvenils, 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. Donar compte de la liquidació del pressupost 2017

Urbanisme i Habitatge:
3. Donar compte Sentència nº 168/2018

- Precs i preguntes

A continuació pren la paraula el Batle: “Bones tardes a totes i a tots. Benvinguts en aquest 
plenari del mes de juny. Volem començar aquest plenari amb aquest Consistori reunit, 
aquest Consistori de l’Ajuntament de Marratxí, reunit en sessió plenària mostrant i fent 
arribar el nostre més sentit condol, suport i estima a la família de la jove Paula Fornes 
Rodríguez, que va morir la nit de Sant Joan a Sa Ràpita. Per respecte a la família de na 
Paula Fornes i com a mostra de condol i suport avui hem suspès totes les activitats que 
teníem previstes, programades al rotllo de Sant Marçal i acte seguit guardarem un minut de 
silenci en aquesta Sala”

Una vegada acabat el minut de silenci el Batle diu “Desprès d’aquesta mostra de suport 
donar la benvinguda a totes les persones que avui ens acompanyen, a les persones que ens 
segueixen per internet i també donar la benvinguda especialment, avui especialment als 
membres del Consell de la Infància, que avui ens acompanyen i als membres del Consell de 
l’Adolescència que avui també ens acompanyen. Al llarg d’aquest plenari tenim dues 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
11776671546734376676 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

propostes concretes dels dos Consells, del Consell de la Infància i del Consell de 
l’Adolescència, les quals les varen presentar el mateix Consell de la Infància que se va 
constituir dia 11 i el mateix Consell de l’Adolescència que se va constituir dia 14 de juny i 
desprès en el punt corresponent a l’ordre del dia els mateixos membres d’aquests Consells 
llegiran la moció que varen presentar i que vehiculitzam, la traslladam a través de l’equip de 
govern ja que el Consell en sí no té entitat jurídica per poder presentar aquesta moció”

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 29-05-18, i la regidora 
No Adscrita, senyora Paula Roig, agafa la paraula per dir: “Bon vespre, moltes gràcies. 
Només és un petit detall, a la moció presentada pel grup municipal dels Independents-El 
Pi i la moció presentada per MÉS, PSIB-POSE i Som Guanyem, de suport a les 
subvencions pel foment de l’ús de la llengua catalana, que posa que es va aprovar per 
unanimitat quan jo a la votació me vaig abstendre. Només per recalcar aquest detall. 
Gràcies”

El Batle comenta: “Sí senyora, sí senyora. En prendrà nota la senyora Secretària. És vera 
que a l’acta per ventura se va transcriure malament però ho recordam perfectament”

Corregida la votació el Ple de la corporació aprova la rectificació i en conseqüencia l’acta 
anterior s’aprova i autoritza per unanimitat.

2. Reconeixement de crèdits 06/18

Vist l’expedient 6/18 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
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Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit 6/2018 corresponent a les despeses que 
després es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura 
en l’expedient.

ANNEX I

RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 06/18

NUM ANY NOM
DATA 

FACTURA NÚM.REGISTRE TOTAL
1

2017 SARA ADELA JIMENEZ LLABRES
18/12/2017 2018002238

60,01
2

2017 CARLOS OROZCO RIGO
03/11/2017 2018002410

98,50
3

2017 ENDESA ENERGIA XXI
09/02/2018 2018001118

659,03
4

2017 SINELEC COMERCIAL BALEAR S.L
30/11/2017 2017005588

-136,85
5

2017 MARIA RAMIS SERRA
31/10/2017 2017005347

43,17
6

2016 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A
15/10/2016 2016004289

2.988,99
7

2017 MANUEL CARPIO MARTINEZ
17/05/2018 2018002418

57,63
8

2016/7 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SA CABANA
01/06/2018 2018002489

597,79
9 2017

VODAFONE ESPAÑA S.A.U 15/06/2017
2018002623

500,15
10 2017

VODAFONE ESPAÑA S.A.U 15/06/2017
2018002624

600,91
11 2017 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS 20/12/2017 2018000029 93,39
12 2017 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS 20/12/2017 2018000027 17,86
13 2017 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS 20/11/2017 2017005308

60,02
14 2017 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS 30/11/2017 2017005609

-41,20
15 2017 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS 11/12/2017 2017005619

37,66
16 2017

EUROPA PRESS DELEGACIONES 31/10/2017
2017005176

726
TOTAL 6.363,06

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 pren la paraula la portaveu d’IDMA-El Pi, senyora Neus 
Serra Cañellas: “Moltes gràcies senyor Batle, bones tardes a tots i a totes. Dir que a 
n’aquest punt hi votarem 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 21 de juny 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. Sol·licitud de pujada de tarifes presentada en data 30/01/18 per Aguas Término de 
Marratxí, S.A
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Atès que en data 30 de gener de 2018 Aguas Término de Marratxí SA va presentar una 
proposta de pujada de tarifes de consum d’aigua. 

Atès que, analitzada la sol·licitud es va redactar el següent informe:
“INFORME JURÍDIC, TECNIC I ECONOMIC RELATIU A LA PROPOSTA DE PUJADA 
DE TARIFES DE DATA 30/01/18 PRESENTADA PER AGUAS TERMINO DE MARRATXI 
SA. 
Se sol·licita dels Tècnics que subscriuen que s’emeti informe en relació a les peticions de 
referència, complint informar el següent:
I. ANTECEDENTS.
El Negociat de Tributació ha sol·licitat als tècnics que subscriuen l’emissió d’un informe 
referit a la petició de revisió de tarifes de 30 de gener de 2018 i documentació presentada 
pel Sr. Fernando Dameto Fortuny en representació d’Aguas Término de Marratxí SA. A 
l’escrit s’assenyala que en compliment de l’escriptura d’adjudicació de serveis es 
presenta l’estudi d’actualització de tarifes per a ser aprovat per l’Ajuntament. Segons 
s’indica, s’aporta el pressupost per a l’execució de distintes obres de substitució de 
xarxes per tal d’aconseguir una millora en el seu rendiment, posant-se de manifest que la 
no actualització de tarifes des de les aprovades a l’any 2007 impedeix que es pugui 
realitzar una òptima execució d’obres de manteniment de la xarxa.
El present informe el realitzen el Tècnic d’Administració General i l’Enginyer municipal, 
amb l’assessorament del Director de Recursos Econòmics de l’Ajuntament i el Director 
Econòmic i financer de l’empresa Marratxí XXI SAU pel que fa a les qüestions 
econòmiques suscitades.  
II. INFORME
L’Ajuntament ha sol·licitat en tres ocasions per acord plenari que el concessionari detalli 
l’estat real de la concessió i que, en el seu cas, es contemplin les mesures que durà a 
terme per a garantir l’adequat estat de la xarxa i la qualitat de l’aigua a tota la zona de la 
concessió. D’aquesta forma, en data 27 de maig de 2014 el Ple de l’Ajuntament de 
Marratxí va requerir al concessionari i li va comunicar el següent:
“(…) TERCER.- Requerir al concessionari perquè informi a l’Ajuntament de l’estat real de 
la xarxa de distribució a tota la zona de concessió. En el cas que el rendiment de la xarxa 
i la qualitat de l’aigua no siguin els adequats, s’haurà de presentar pel concessionari un 
detall de les actuacions necessariès per a garantir el correcte estat de la xarxa i de la 
seva qualitat.
QUART.- Comunicar al concessionari que, en compliment de les seves obligacions 
contractauls i legals, ha de garantir el subministrament regular d’aigua potable a totes les 
zones, inclosa la de Sant Marçal, duent a terme les reparacions i substitucions precises a 
tal efecte, sota les ordres i directriz de l’Ajuntament, sense perjudici que pugui reclamar, 
si n’és el cas, les despeses originades a qui pugui ser un tercer responsable.
CINQUE.- Comunicar al concessionari que qualsevol petició de revisió de tarifes ha de 
partir d’unes dades reals i fiables, tant tècniques com a econòmiques i que, en qualsevol 
cas, l’Ajuntament exigeix que la gestió del concessionari sigui l’adequada, especialment 
pel que fa a l’estat de la xarxa i qualitat de l’aigua subministrada”.
Posteriorment, en data 24 de febrer de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Marratxí va 
reiterar aquesta petició, assenyalant:
“PRIMER.- Reiterar a Aguas Término de Marratxí el requeriment d’informació 
sobre l’estat real de la xarxa de distribució a tota la zona de la concessió, 
assenyalant-se que, per al cas que el rendiment de la xarxa i la qualitat de l’aigua 
no siguin els adequats, s’haurà de presentar pel concessionari un detall de les 
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actuacions necessàries per a garantir el correcte estat de la xarxa i la seva 
qualitat.
SEGON:- Reiterar a Aguas Término de Marratxí que, en compliment de les seves 
obligacions contractuals i legals, ha de garantir el subministrament regular d’aigua a totes 
les zones, inclosa la de Sant Marçal; havent de dur a terme les reparacions i substitucions 
precises a tal efecte, sota les ordres i directrius de l’Ajuntament, sense perjudici que pugui 
reclamar, si n’és el cas, les despeses originades a qui pugui ser un tercer responsable.
TERCER.- Concedir un darrer termini d’un mes a Aguas Término de Marratxí per tal que 
presenti la informació requerida sobre l’estat de la concessió  i sobre les actuacions que, 
en el seu cas, ha de dur a terme a càrrec de la concessió per a garantir el correcte estat 
de la xarxa i la qualitat de l’aigua a tota la zona de concessió.
QUART.- Concedir un darrer termini d’un mes a Aguas Término de Marratxí perquè 
presenti el detall de les mesures que adoptarà a càrrec de la concessió per a garantir el 
subministrament adequat d’aigua potable a la zona de Sant Marçal.
CINQUE.- Advertir que, en el supòsit de no rebre la informació sol·licitada, així com el 
detall de les actuacions que es duran a terme pel concessionari en els termes abans 
exposats, l’Ajuntament podrà adoptar els acords i mesures necessàries per a conèixer 
l’estat real de la concessió i garantir el correcte subministrament a totes les zones, 
adoptant les mesures que pertoqui a tal efecte, amb repercusió en el seu cas de les 
despeses causades”.
Així mateix, i en relació a la sol·licitud de revisió de tarifes presentada a l’any 2016, el Ple 
de l’Ajuntament de Marratxí el 26 de juliol de 2016 va acordar:
“Pel que fa a la petició de revisió de tarifes.
Concedir un termini de quinze dies al sol·licitant per a què completi la seva sol·licitud 
adjuntant la informació sobre l’estat real de la xarxa i la qualitat de l’aigua i, en el seu cas, 
les mesures que adoptarà al respecte, d’acord amb el detall dels acords del Ple de 
l’Ajuntament de Marratxí de dates 27 de maig de 2017 i 24 de febrer de 2015, advertint 
que en cas contrari se’l tindrà per desistit de la seva petició; tot sense perjudici del que 
pugui resultar a posteriori de l’anàlisi del fons de la petició de revisió de tarifes presentada 
i els estudis presentats”.
Per tant, el Ple de l’Ajuntament, a la vista dels antecedents i informes emesos als distints 
expedients, va considerar necessari que per a tramitar qualsevol expedient de revisió de 
tarifes el concessionari detallés, de forma fiable, i amb dades tècniques i econòmiques 
reals, l’estat de la xarxa i la qualitat de l’aigua, així com quines mesures es durien a terme 
per a garantir el seu correcte estat a tota la zona de la concessió. De fet, davant la manca 
de presentació per part del concessionari d’aquesta informació l’Ajuntament ha hagut 
d’encarregar un contracte de serveis per a dur a terme una auditoria tècnica de la 
concessió, auditoria de la que encara no es disposa dels seus resultats. 
Les causes d’aquest requeriment municipal s’han detallat a distints informes anteriorment 
emesos, havent-se assenyalat al darrer d’ells de l’any 2016, el següent:  
“Es considera que, vist que a l’estudi de l’any 2012 s’assenyalava que el rendiment de la 
xarxa és del 37,72% no es pot procedir sense més a tramitar un expedient d’augment de 
tarifes sense que el concessionari aclareixi aquesta qüestió i detalli quines actuacions 
durà a terme si es confirmés aquesta dada. S’ha de tornar a insistir en el fet que a la 
darrera revisió aprovada per l’Ajuntament aquesta dada de rendiment sí que es fixava a 
l’estudi econòmic (86%) igual que al següent de finals de 2012 com s’ha dit. No obstant, 
els estudis econòmics de les distintes propostes de tarifes ometen aquesta dada 
essencial. No correspon a l’Ajuntament ni als seus Serveis Tècnics determinar quin és 
aquest rendiment, sinó que és el gestor del servei el que l’ha de facilitar, més quan així li 
ha ordenat el Ple de l’Ajuntament en dues ocasions.   Per tant, als efectes d’entrar en el 
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fons de la proposta de revisió de tarifes s’han de facilitar pel concessionari les referides 
dades. S’ha de recordar el que ja s’indicava a l’anterior informe:
‘Si fos certa la dada del rendiment de la xarxa del 37,72% que el propi concessionari fixa 
al seu estudi de novembre de 2012 per a la totalitat de la zona de concessió caldria 
assenyalar que aquesta seria la causa principal de no obtenir-se un majors ingressos a la 
concessió. Així mateix, s’ha d’assenyalar que l’estat de la xarxa en general és 
responsabilitat de qui és concessionari des de l’any 1975.
D’aquesta forma, la clàusula sisena del Plec de condicions estableix que la concessió 
“tendrá por objeto el asegurar, con las garantías técnicas y legales que correspondan, la 
explotación del Servicio de suministro de agua potable en la zona o zonas del término 
Municipal de Marratxí que se ha fijado, a cuyo objeto la Empresa concesionaria, tendrá la 
obligación y facultad de realizar las operaciones que se necesiten, de acuerdo con los 
correspondientes proyectos técnicos, para la captación, elevación, tratamiento, 
transporte, acumulación y distribución de agua, tanto en lo relacionado con el aspecto 
administrativo del Servicio, como en lo referente a la conservación y ampliación de las 
instalaciones”.
La clàusula novena indica: “La empresa concesionaria estarà obligada a asegurar la 
prestación del Servicio a los usuarios y conservar en buen estado de funcionamiento el 
conjunto de las instalaciones y obras que tengan a su cuidado. (...). En lo referente a la 
red de distribución, que una vez colocada e instalada y recibida por el Ayuntamiento, será 
de su propiedad, de acuerdo con las formalidades que corresponda, la Empresa 
concesionaria tendrá a su cargo, las aplicaciones de la red que le correspondan dentro de 
su zona, la conservación de la misma y la maniobra periódica así como la verificación del 
buen funcionamiento de los grifos, bocas de lavado e incendio, compuertas de purga, 
busqueda de escapes, fugas y su reparación”.
La clàusula desena assenyala: “La Empresa Concesionaria deberá poner a disposición 
de los usuarios de forma permanente, salvo interrupción en caso de fuerza mayor, el 
suministro (...)”.
La clàusula disetena estableix: “La Empresa Concesionaria, será directamente 
responsable de los daños que causen a terceras personas como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal del Servicio y obras que se estén realizando, pudiendo 
el Ayuntamiento obligarle a que suscriban pólizas de seguros.
La clàusula dinovena apartat c diu: (...) A cuenta de la Empresa y a su único cargo, 
corresponderá la totalidad de los gastos de explotación, mano de obra, conservación de 
las instalaciones (...) .
La clàusula dinovena apartat k indica: “Teniendo en cuenta que la Empresa concesionaria 
está obligada a ceder la propiedad de los pozos que le suministren el agua, así como la 
red de distribución y demás elementos que lo hagan posible, durante los doce últimos 
meses del período de la concesión (...).
Resta clar, per tant, que d’acord amb el contracte de concessió el manteniment de la 
xarxa amb un estat adequat que pugui garantir el subministrament és responsabilitat del 
concessionari; de fet, com s’ha indicat, un any abans de la finalització de la concessió 
l’empresa concessionària està obligada a cedir a l’Ajuntament la propietat dels pous que 
subministren aigua i la xarxa de distribució i demés elements que ho facin possible.
D’igual forma, l’article 3 del Reglament del servei d’abastiment d’aigua potable indica que 
“els terrenys, pous, dipòsits, canonades, escomeses i altres elements adscrits a la 
prestació del Servei tenen la consideració de béns de servei públic i estan a cura, 
conservats i reparats exclusivament pel prestador del servei”. L’article 4.d) del Reglament 
també estableix com a obligacions del prestador del servei “mantenir i conservar la xarxa i 
les instal·lacions necessàries per a l’abastiment. Segons la causa de l’avaria, el prestador 
del servei podrà repercutir les despeses de la reparació a qui correspongui.”. 
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En relació als fets i acords plenaris indicats i el requeriments realitzats, consta la 
interposició de recursos contenciosos administratius. No obstant, i amb independència del 
que resulti d’aquests, aquests actes es presumeixen vàlids i eficaços d’acord amb allò 
disposat a l’article 39 de la Llei 39/2015 reguladora del Procediment Administratiu Comú. 
El Ple de l’Ajuntament ha condicionat la tramitació de qualsevol revisió de tarifes al fet 
que el concessionari presenti el detall de la informació sobre l’estat real de la xarxa i la 
seva qualitat, concretant-se quines actuacions durà a terme al respecte. 
Examinat l’estudi i documentació annexa aportada, s’observa que aquest estudi tampoc 
detalla quin és el rendiment de la xarxa. A l’escrit amb el que es presenta aquest darrer 
estudi únicament s’indica que el concessionari no pot dur a terme una òptima execució 
d’obres de manteniment de les xarxes per la no actualització de tarifes i que aquesta és la 
causa del seu rendiment. No obstant, el cert és que, com s’ha indicat, l’Ajuntament va 
aprovar la darrera revisió de tarifes presentada pel concessionari a la que s’indicava que 
el rendiment era d’un 86% amb dades de l’any 2007  i al darrer estudi a on el 
concessionari fa esment al rendiment de la xarxa, a l’any 2012, aquest havia passat al 
37,72%. Per tant, de les pròpies dades presentades per l’interessat, cal concloure que 
aquesta possible manca de manteniment i deteriorament de les xarxes, no desmentida ni 
aclarida als posteriors estudis presentats pel concessionari, era anterior a què 
l’Ajuntament denegués l’aprovació de tarifes pels motius ja justificats al seu dia. 
L’Ajuntament va tramitar i aprovar les peticions de revisió de tarifes fins que es va posar 
de manifest que, d’acord amb les dades de l’estudi de 2012, el concessionari no estaria 
donant compliment del seu deure de mantenir i conservar les xarxes de la concessió en 
un adequat estat, no podent-se imputar a l’Ajuntament l’estat d’una xarxa que explota i 
manté el concessionari des de l’any 1975. 
Pel que es refereix a la presentació d’un annex que pressuposta l’execució de 
determinades obres per a la millora de la xarxa, aquest document no pot suplir la 
presentació d’un document tècnic seriós que detalli de forma fefaent quin és l’estat de la 
xarxa i quines obres i en quines condicions es duran a terme per a l’adequat manteniment 
de la mateixa i la correcta prestació del servei. 
Per altra banda, tot i no entrar-se en el detall de l’estudi econòmic pels motius exposats, 
s’ha d’assenyalar que aquest estudi utilitza el mètode de càlcul de l’estudi de l’any 2016 
no aprovat, apartant-se del mètode de càlcul de balanç de pèrdues i guanys que s’havia 
presentat pel concessionari fins a aquella data per a la seva aprovació de tarifes per part 
de l’Ajuntament i la Comissió de Preus. De qualsevol forma, no es considera correcte la 
interpretació que es fa per a l’aplicació de la fòrmula polinòmica, ja que es disposa de les 
dades contables corresponents per al càlcul dels diferents sumands d’aquesta fòrmula. 
Així mateix, s’evidencia la necessitat de constrastar les dades facilitades per al càlcul de 
la tarifa, que es basen en unes estimacions de tancament de l’exercici de 2017.
III. CONCLUSIONS
En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats i els acords plenaris indicats, es 
considera que pertoca requerir a l’empresa concessionària per tal que, en un termini de 
quinze dies, presenti la informació sobre l’estat real de la xarxa de distribució a tota la 
zona de la concessió, amb detall del seu rendiment, així com la proposta tècnica raonada 
sobre les mesures que adoptarà al respecte, tot segons el que es va deriva dels acords 
plenaris de 27 de maig de 2014, 24 de febrero de 2015 i 26 de juliol de 2016; tot sense 
perjudici del que pugui resultar a posteriori de l’anàlisi del fons de la petició de revisió de 
tarifes i l’estudi econòmic presentat, que s’haurà de basar en qualsevol cas en dades 
reals i fiables respecte a les que es presentarà la corresponent documentació 
acreditativa. 
Aquest és l’informe del Tècnics que subscriuen, que queda sotmès a qualsevol altre més 
fonamentat en Dret. Marratxí, a 17 d’abril de 2018.
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El Tècnic d’Administració general. L’Enginyer municipal.
El Director de Recursos Econòmics.      El Director Econòmic i Financer de Marraxí XXI”.

Atès que en data 17 d’abril de 2018 es va comunicar a l’empresa el referit informe, 
indicant-se que la manca de presentació de la documentació implicaria que es tingués per 
desistit de la seva petició.

Atès que en data 07 de maig de 2018 Aguas Término de Marratxí SA va sol·licitar 
l’ampliació del termini per a presentar la documentació requerida, petició que va ser 
acceptada per l’Ajuntament en escrit de data 09 de maig de 2018.

Atès que en data 15 de maig de 2018 l’empresa va sol·licitar la identificació dels signants 
de l’informe, identificació respecte a la que se li va indicar el següent:
“Conseqüent a la seva instància de data 15/05/2018, amb registre d’entrada a 
l’Ajuntament núm. 6849, de 15/05/2018, en relació al requeriment de l’Ajuntament de 17 
d’abril de 2018, sobre l’estat real de la xarxa de distribució a tota la zona de la concessió, 
amb el detall del seu rendiment, així com la proposta tècnica raonada sobre les mesures 
que adoptarà al respecte, segons el que es va establir als acords plenaris de 27 de maig 
de 2014, 24 de febrer de 2015 i 26 de juliol de 2016, per la present vos comunico 
novamente, tal com es va indicar a l’escrit de data 17 d’agost de 2016,les dades de 
l’equip tècnic, jurídic, i financer que va elaborar l’informe abans assenyalat:
1) El Tècnic d’Administració General: sr. Gabriel Llorens Gonzalez.
2) L’Enginyer municipal: sr. Mateu Carrió Grau.
3) El Director de Recursos Econòmics: sr. Antonio Matas Comas.
4) El Director Econòmic i Financer de Marratxí XXI: sr. Xavier Narvaez Marimón. 
No procedeix la suspensió del termini de contestació al requeriment otorgat en data 
09/05/2018, tota vegada que va esser objecto d’ampliació de conformitat al contingut de 
l’article 32 de la  Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú.”

Atès que en data 31 de maig de 2018 l’empresa Aguas Término de Marratxí ha presentat 
escrit en el que no presenta la informació requerida per l’Ajuntament, assenyalant els 
motius pels que no ho fa, qüestionant la pertinència del requeriment.

Atès que el requeriment de la informació al concessionari sobre l’estat real de la xarxa 
està plenament justificat a l’informe abans transcrit i que es dóna per reproduït, així com 
per múltiples acords plenaris també citats, essent una dada essencial per a la tramitació 
d’un estudi que vulgui motivar la pujada de tarifes i que ha de venir incorporada a aquest, 
tal i com s’havia venint fent amb anterioritat als estudis presentats pel propi 
concessionari; tot amb independència del servei que ha hagut de contractar-se per 
l’Ajuntament per a conéixer l’estat real de la xarxa com a conseqüència de la negativa del 
concessionari a detallar aquesta informació a l’Ajuntament.

Atès que, igualment, i pel que fa a la previsió de la realització d’obres a la xarxa apuntada 
amb l’estudi econòmic amb uns pressuposts, també es va requerir la presentació d’un 
document tècnic seriós sobre l’estat de la xarxa i les mesures a adoptar, document que 
tampoc es presenta en el termini concedit.

Atès que es va advertir al concessionari que la manca de presentació de la documentació 
requerida implicaria que se’l tingués per desistit amb la seva petició.

Aquesta Regidoria eleva a Ple la següent
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PROPOSTA DE RESOLUCIO

PRIMER.- Tenir per desistit a Aguas Término de Marratxí SA en la seva petició de revisió 
de tarifes per no haver presentat la documentació sol·licitada en el termini concedit més 
la seva ampliació, tot segons s’indicava a l’informe abans transcrit i els requeriments 
acordats amb anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de Marratxí.

SEGON.- Notificar la resolució a Aguas Término de Marratxí SA.

Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al Primer Tinent de Batle i 
Regidor d’Economia, senyor Miquel Cabot Rodríguez: “Bon vespre o bon horabaixa a 
tots. Com ja va sent recurrent, Aguas Término de Marratxí ha tornat fer una petició per 
pujar les tarifes d’aigua de la seva zona. Aquest Ajuntament li reclama informació com pot 
ser per exemple l’estat en que se troba la seva xarxa i l’aprofitament que té d’aigua, no fa 
cas a n’aquest requeriment i no ens presenta aquests estudis de viabilitat que nosaltres li 
demanam i per tant queda desestimada aquesta petició de pujada de tarifes. Gràcies”

La senyora N. Serra, portaveu d’IDMA-El Pi agafa la paraula: “Vist que el rendiment des 
del 2007 al 2012 ha baixat considerablement per part d’aquesta concessionària i que 
vegem que no fa les millores que ha de fer i vist també l’informe del tècnic de 
l’Ajuntament hi votarem a favor”

Seguidament el portaveu del PP, senyor Ferrá comenta. “Gràcies senyor Batle, bon 
vespre a tots. Nosaltres també, una vegada que hem vist els informes dels tècnics 
municipals estam d’acord amb la seva proposta i també hi votarem 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 21 de juny de 2018, abans transcrit, 
els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

4. Proposta d’acord de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de 
matrimoni civil i acolliment civil

Vista la memòria justificativa del regidor de l’àrea d’economia de dia 13/6/2018 sobre la 
necessitat de modificar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de matrimoni civil i 
acolliment civil. 

Vist l’informe tècnic econòmic del Director de recursos econòmics de 6/6/2018 sobre les 
repercussions i efectes econòmics d’aquesta modificació.
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.

Aquest regidor eleva a l’Ajuntament Ple, la següent

Proposta d'acord
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Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
de matrimoni civil i acolliment civil, en els termes següents: 

Es modifica l’article 2, que queda redactat de la manera següent:
“Article 2.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable la tramitació i celebració de matrimonis civils i acolliments 
civils al Saló de Plens de l’Ajuntament, “Es Molí” o a d’altres indrets.”

Es modifica l’article 4, que queda redactat de la manera següent:
“Article 4.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per aplicació de les tarifes següents:

No empadronats
Un o ambdós empadronats amb 
una antiguitat mínima d’un any

Saló de Plens o despatx 110,00 € 0,00 €
Es Molí 210,00 € 105,00 €
Dependències no municipals 110,00 € 55,00 €

S’aplicarà la tarifa d’empadronats per celebració de matrimoni quan com a mínim un dels 
dos contraents estigui empadronat al municipi com a mínim amb una antelació d’un any a 
la celebració del matrimoni. En relació als acolliments s’aplicarà la tarifa d’empadronats 
quan el menor estigui empadronat al municipi.”

S’inclou un nou article 5, que queda redactat de la manera següent:
“Article 5. Calendari i horaris generals de celebració.
1.- A dependències municipals, tots els dimecres i divendres així com el primer dissabte 
de cada mes, excepte festius.
El mes d’agost serà inhàbil.

2.- En dependències no municipals, calendari i horaris a convenir (excepte el mes 
d’agost) amb l’agenda dels membres de la Corporació.”

Els anteriors article 5, article 6 i article 7 ara passen a numerar-se: article 6, article 7 i 
article 8.

Es modifica la disposició final, que queda redactada de la manera següent: 
“Disposició final.
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació 
en el BOIB, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.”

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.
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Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle dient: “Aquesta modificació ve 
motivada per dues circumstàncies. La primera de totes és perquè les tarifes que teníem 
les consideràvem un poc altes i segona que també nosaltres teníem posat, des de fa molt 
de temps, que els dos membres que s’anaven a casar, les dues persones que s’anaven a 
casar havien d’estar empadronades a Marratxí. Cosa que tampoc no és molt lògica 
perquè si n’hi ha una de les dues que està empadronada a Marratxí i la parella no és de 
Marratxí; venc a dir, no necessàriament s’han de casar dos marratxiners sinó que també 
se poden casar altres persones que no siguin marratxineres però basta que un d’ells, com 
molts d’ajuntaments tenen, un d’ells estigui empadronat aquí i posam que com a mínim 
amb una antelació d’un any. I hem revisat les taxes a la baixa. Són taxes que són 
pràcticament per tramitació del que és l’expedient en alguns casos i en alguns casos per 
anar a obrir les dependències municipals, tenir-les en condicions. Normalment aquests 
tipus de celebracions són en dissabte o en diumenge i senzillament duen unes despeses 
de funcionament que les reflexam aquí com fan la majoria d’ajuntaments i ho fem a la 
baixa”

La portaveu d’IDMA-El Pi, senyora Neus Serra diu: “El nostre vot serà d’abstenció perquè 
sí que entenem que quan és a unes dependències sí que hi ha personal de l’Ajuntament 
que ha d’assistir, que ho ha de preparar, però quan es tracta d’una casa particular, d’un 
lloc particular no entenem que se posi un preu quan fins ara era gratuït. Per això ens 
abstendrem”

Contesta el Batle: “Fins ara no estava regulat que és diferent, senzillament no ho teníem 
regulat i per això és que no podíem cobrar una taxa però despesa en duu a l’Ajuntament 
el que se casin fora de les dependències municipals, en duu. Just en qüestió de 
tramitació ja duu la seva despesa i en desplaçament també. Venc a dir, de despesa en 
duu a l’Ajuntament, no és una cosa que surti gratuïta”

Seguidament agafa la paraula el senyor Ferrá com a portaveu del PP: “Gràcies, senyor 
Batle. Nosaltres canviarem el nostre vot de la comissió, ens varem abstendre i votarem 
en contra. Hem examinat l’expedient i el que vostè ha dit de baixar les taxes i posar-les a 
la baixa no ho vegem. Abans si ens casàvem en el Saló de Plens pagàvem 98,80, ara 
110; si ens casàvem en el Molí 174, ara 210. En tot cas el que hem fet és pujar-ho. Estam 
d’acord, amb el que sí estam d’acord amb vostès, estaríem d’acord seria en que bastaria 
un empadronat per no cobrar. Amb això hi estaríem d’acord perquè és una millora pels 
ciutadans de Marratxí. El que li dèiem, examinant l’expedient vegem que avui el que 
volem és aprovar un canvi d’ordenança amb un objectiu principal que és el de recaptar 
més, posar una nova taxa als marratxiners. Fins ara els marratxiners que se casaven a 
casa seva no pagaven res i a partir d’ara, amb la proposta que fa l’equip de govern, 
hauran de pagar 55 euros. Nosaltres no hi estam d’acord. Desprès també li volia fer un 
parell de consideracions referent a l’estudi econòmic que se presenta. En primer lloc crec 
que s’ha fet un poc un embolic amb els gastos que han decidit imputar a unes noces o a 
un acolliment civil. No entenem perquè hem de cobrar més si casam a un marratxiner a 
casa seva, en tots els gastos d’acondicionament, neteja els pagarà ell directament, que si 
casam aquest mateix marratxiner al Saló de Plens on els gastos els pagarà tant de 
neteja, com d’ús l’Ajuntament i en aquest cas seria gratuit. Segon, segons l’estudi que 
presenten surt més car casar-se en aquest Saló de Plens, 155 euros quantifiquen; que 
casar-se en el Molí, 142 però en canvi, a l’hora de posar el preu a la taxa, vostès ho fan al 
revès, posen 210 euros per casar-se en el Molí i 110 per casar-se en el Saló de Plens. El 
preu hauria d’anar en concordança amb l’estudi econòmic ja que una taxa té com a 
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objectiu cobrir els gastos i no guanyar doblers i tercer, amb el que no estam nosaltres 
d’acord i els hi demanam per favor que ho rectifiquin, és en quantificar el cost del regidor 
que oficia el matrimoni, que vostès quantifiquen en 40 euros. Nosaltres hem de dir que 
els regidors del Partit Popular mai hem cobrat res per fer una boda ni tenim intenció de 
cobrar res per fer-ho per això demanam que es posi un descompte de 40 euros quan la 
boda la faci un regidor d’aquesta bancada. No sabem si vostès cobren o no cobren però 
si no ho fan, si vostès no cobren quan fan unes noces, creem que no s’ha de posar dins 
un estudi econòmic una cosa que l’Ajuntament no paga”

Respon el Batle, senyor J. F. Canyelles: “Primer de tot dir-li que el primer que intentam 
beneficiar són als marratxiners perquè evidentment els hi sortirà més a compte. Segona, 
per què és que a la Sala de Plens si un dels dos són marratxiners ho hem posat que sigui 
gratuït? Molt senzill. Perquè ara consideram, com ho explicaria? Que és poc decorós que 
el Jutge de Pau faci les celebracions de la gent que no vol pagar la Sala de Plens, les fa 
en el seu despatxet, les fa a un despatxet minúscul on tothom s’acuba de calor i només 
poden entrar els dos que contreuen matrimoni perquè senzillament no hi cap ningú. 
Vostès saben perfectament quin despatxet és i les celebra allà dedins i consideram que 
és com a poc, no sé, que té poc rigor el que se celebrin unes noces, que autoritzem 
celebrar unes noces allà. I amb combinació amb el Jutge de Pau el que varem pensar és 
que la Sala de Plens fos gratuïta mentres hi hagués un dels dos que fos marratxiner. 
Desprès explicar-li també que la Casa Consistorial té una despesa perquè aquí ha de 
venir a obrir un funcionari. De la Casa Consistorial en teoria només toquen tenir clau 
alguns funcionaris que obrien el dematí, per exemple jo en tenc, el Batle i el Primer Tinent 
Batle també té clau però llevat d’això no hi ha més claus, per tant no se dona la clau a un 
regidor perquè vengui a casar; senzillament hi ha qualcú que ve a obrir aquesta casa, 
normalment; si se celebra en dissabte, si se celebra en dia feiner és una altra història. El 
Molí, què passa amb el Molí? Per què és que surt un poc més barato que aquí a l’estudi 
econòmic? Perquè en el Molí, se li dona la clau i van a celebrar-ho allà i l’ajuntament hi 
aporta molt poca cosa. Dir que de tot aquest Consistori, dels 21 regidors que hi ha aquí 
ningú cobra absolutament un cèntim per casar. Això és un estudi econòmic, és una 
estimació, no és sobre els costos reals, no són els costos reals per exemple d’aquests 40 
euros perquè no ho són. Aquí hi ha una diferència i també la vull posar damunt la taula. I 
la diferència important que hi ha és que vostès, els membres de l’oposició, casen a la 
gent que els hi demana. D’acord? I en canvi l’equip de govern casam als ciutadans. Quan 
demanen qualcú per casar senzillament fem així, a vegades se’ls hi ha demanat, en 
qualque ocasió se’ls hi ha demanat però normalment, ho sé perquè això se duu des de 
Batlia, se mira i se demana: Vostè serà aquest dissabte a tan banda? Li va bé casar-lo?, 
etc, etc. És una qüestió voluntària també però és una qüestió que la majoria de vegades 
recau sobre els membres de l’equip de govern i tampoc no cobram res, ho fem de 
manera voluntària. I a l’estudi econòmic surt això perquè se’n fa una valoració igual que 
com també se fa una valoració estimativa del que costa que vengui qualcú a obrir 
aquesta sala i la tengui en condicions, això és un cost estimatiu com tots els estudis 
econòmics. Aquí, l’única pretensió que tenim és que, per dir-ho de qualque manera, que 
els empadronats, dir-ho clarament, que els empadronats en surtin beneficiats i que no 
sigui un lloc de reclam. També ho vull deixar clar a n’això, perquè hi ha hagut èpoques 
que ha estat un lloc de reclam, quan tot això ho poses gratuït ens ve molta gent de 
defora, com ara ja té el Jutge de Pau. El Jutge de pau ja en té de gent que ve de defora, 
perquè nosaltres ho vegem, ho vivim cada punt, cada setmana té noces de gent que no 
és de Marratxí i que senzillament cerca un lloc aprop per poder-se casar i que li surti de 
franc, això és el que cerca i cerca els voltants i m’he agafat la molèstia de mirar com ho 
fan els altres ajuntaments. I li diré que per exemple, Campos, Sala de sessions municipal, 
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150 euros, no hi ha descomptes si són residents. Campos, vostès governen a Campos. 
Vilafranca, a dependències municipals 100 euros pels no empadronats, aquest especifica 
a la seva ordenança, diferencia entre empadronats i no empadronats, no especifica si són 
un o dos. Desprès, a Deià, 100 euros en el cas de que els contraents faci més de dos 
anys que estiguin empadronats a Deià, un dels contraents. Desprès, tenen un lloc que se 
diu Can Corraca, 200 euros; en cas de que un dels dos estigui empadronat tendran un 
descompte. Bunyola, per sortir fora de les dependències municipals, a qualsevol indret 
del municipi de Bunyola, 300 euros. Se concedirà una bonificació del 50% si algun dels 
contraents és resident en el municipi de Bunyola. Desprès, Llucmajor; a Llucmajor també 
fan el mateix, un dels dos contraents, pagaran 115 euros sinó en paguen 245 si se casen 
en el claustre de Sant Bonaventura, i a l’Ajuntament, 115 euros. A Santa Maria també, 
paguen150 euros. Per tant, jo crec que està més o manco dins la mitjana que hem volgut 
fer també dels municipis els quals tenim als voltants perquè això funciona així. Si són de 
Marratxí els hi fa ganes casar-se a Marratxí però si són d’altres indrets i cerquen un lloc, 
sobre tot proper a Palma, que Palma no dona gaire facilitats o tenen llista d’espera, 
cerquen els voltants per venir-se a casar, cerquen els voltants per tant consideram que si 
se generen unes despeses les han de pagar i si un dels dos estan empadronats a 
Marratxí cap problema ni un, tenen el descompte del 50% i a la Sala de Plens gratuït. Per 
tant, pensam que és una bona mesura i una modificació de les taxes adequada”

El senyor Xisco Ferrá, portaveu del PP segueix amb la paraula: “Vostè diu que ho ha fet 
per beneficiar els ciutadans. Amb l’antiga ordenança quan els dos ciutadans estaven 
empadronats a Marratxí, per casar-se a la Sala de Plens pagaven 0, per casar-se en el 
Molí pagaven 0 i per casar-se a dependències no municipals, que pot ser a casa seva, 
pagaven 0. Amb l’ordenança nova, si se casen a casa seva pagaran 55 euros i en el Molí, 
105. Segon, jo li pregaria que fessin les coses com toca o sigui que a l’estudi econòmic 
trobo que hi falta sobre tot en el Molí un tema important que és que quan casam a qualcú 
en el Molí normalment enviam a la brigada abans a fer net i desprès també a fer net. A 
l’estudi econòmic hi hauria d’haver el cost de neteja envers del cost del que val la boda 
del regidor. Si els regidors no cobram no posem el cost a l’estudi econòmic, posem una 
neteja que segurament serà més alta. Estic completament d’acord amb vostè que si uns 
senyors que no viuen a Marratxí volen venir a casar aquí han de pagar tot el que costa la 
seva boda però si uns marratxiners se casen aquí o envers de venir en aquest Saló de 
Plens se volen casar a casa seva al manco que paguin el mateix, o sigui, res per casar-se 
a casa seva que nosaltres no tenim quasi gastos”

El Batle diu: “M’apunten, el Director econòmic m’apunta que el tema de la neteja del Molí 
està posat, per això surt així. Està posat perquè m’ho apunta allà darrere, que és el qui ha 
fet l’estudi econòmic, com se pot imaginar no l’he fet jo a l’estudi econòmic. I la neteja del 
Molí, per això surt aquesta xifra, que és una xifra ben normal i ben corrent però que està 
apuntat aquí”

Seguidament torna parlar el portaveu del PP, senyor X. Ferrá: “Jo m’he mirat l’estudi 
econòmic, per cert abans ho teníem millor perquè el teníem en paper i se podia mirar 
més, ara en l’ordinador ens és més complicat però la diferència del Molí està per hora 
extra i s’entén hora extra d’una persona que ha d’anar allà a obrir però no posa neteja. O 
sigui, així com estava explicat no ho entés així. De totes maneres li torn dir”

El Batle contesta: “És així perquè com és un espai públic que hi pot entrar tothom, que 
tothom hi pot passejar senzillament abans de la celebració de qualques noces s’hi envia 
qualcú, se fa una hora extra i se neteja”
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El senyor Ferrá segueix parlant: “I desprès està el tema que dèiem de la quantificació de 
les hores dels regidors, quantifiquen un cost anual del Batle de 66.000 euros a 
l’Ajuntament i d’un regidor de 56.000 euros però si tenim en compte que els regidors de 
l’oposició també fem noces i ens en podem posar si qualcú se vol casar el nostre cost 
només és de 6.800 euros, és molt inferior. Si fan la mitja l’haurien de fer i ja digo, és una 
mitja que jo trobo que ja que ningú cobram no hauria d’estar dins aquest estudi econòmic. 
Podem fer un estudi econòmic per fer pagar una taxa similar als qui no són de Marratxí 
sense incloure això que trobo que no hi té sentit. I sobre tot els hi demanaria que si 
qualcú se vol casar a casa seva no els hi cobrin res. Si per casar-se a n’aquesta Sala no 
cobram res, per què els hi hem de cobrar per casar-se a casa seva? Perquè hi havia un 
altre gasto que era desplaçament. Jo he anat a casar a gent amb el meu cotxe, mai he 
passat ni un duro de desplaçament a l’Ajuntament”

I el Batle respon: “Com nosaltres mateixos, nosaltres tampoc”

Continua amb la paraula el portaveu del Partit Popular: “Crec que s’ha d’igualar, com a 
mínim pels residents, que a casa seva no costi res”

El Batle exposa:”Nosaltres hem presentat aquesta proposta perquè consideram que és 
una proposta que el que deia abans, que beneficia a la gent que està empadronada aquí, 
suposa unes despeses aquí i també arreglam el tema del que és el casar a través del 
Jutjat de Pau que també era com a molt poc decorós casar dins el despatxet i no fer-ho 
dins la Sala de Plens o a una altra sala habilitada”

El senyor X. Ferrá torna parlar: “No és com a rèplica però desprès he vist una altra cosa. 
Que consideren que com és una taxa que ja existia, no s’ha de fer exposició pública. Però 
en el moment que una persona que se casava a casa seva no li cobraven res i ara posam 
aquesta taxa per ventura sí que s’hauria de posar a exposició pública perquè la gent 
pugui fer al·legacions”

Seguidament li respon el Batle: “Ho consultarem amb el jurídic, amb la Secretària i els 
jurídics de l’Ajuntament i ells decidiran el que trobin que han de decidir. Com se pot 
imaginar els que estam asseguts aquí no decidim si ha d’estar a exposició pública o no, 
ho diuen les normatives, senzillament”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, de data 21 de juny 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 i dels dos regidors de Som Guanyem; amb els vots 
en contra dels vuit regidors del PP i amb l’abstenció de la regidora d’IDMA-El Pi i de la 
regidora No Adscrita, aprovar els acords esmentats.

5. Expedient de compatibilitat de personal al servei de l’administració pública

Atès que mitjançant instància de data 22 de maig de 2018 (Registre general d’entrada 
núm. 7387/2018) el Sr. Silvestre Del Río Valero sol·licita el reconeixement de 
compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, concretament l’exercici d’activitats 
esporàdiques de formació.



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
11776671546734376676 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Vist l’informe jurídic emès sobre el particular en data de 25 de maig de 2018 i que es 
transcriu literalment a continuació:

“INFORME A SOL·LICITUD DEL NEGOCIAT DE RECURSOS HUMANS SOBRE EL 
RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’ACTIVITATS 
PRIVADES PER PART DE FUNCIONARI MUNICIPAL.
Es sol·licita del tècnic que subscriu informe en relació a la sol·licitud de compatibilitat per 
a l’exercici d’activitats privades efectuada pel funcionari al servei de l’Ajuntament de 
Marratxí Sr. Silvestre Del Río Valero.
Atès que el Sr. Silvestre Del Río Valero agent de la Policia local de Marratxí, mitjançant 
instància de data 22 de maig de 2018 (Registre general d’entrada núm. 7387/2018) 
sol·licita el reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, 
concretament l’exercici d’activitats esporàdiques de formació (policial, esportiva, sindical, 
...).
Vist el disposat a l’article 50.1 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les 
policies locals de les Illes Balears, que estableix que els policies locals tenen 
incompatibilitat per a l’exercici de qualsevol activitat pública o privada, llevat de les que 
exceptua expressament la legislació estatal sobre incompatibilitats del personal al servei 
de les administracions públiques.
Vist el disposat als articles 11 a 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, que estableix 
el concret règim d’incompatibilitats per a l’exercici d’activitats privades per compte propi o 
aliè.
Vist l’establert a l’article 16.4 de la Llei 53/1984, que dins de les disposicions comuns 
aplicables a tot el personal al servei de les administracions públiques, estableix 
textualment:“Artículo 16.[…] 4. Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones 
establecidas en los artículos 1.3, 11, 12 i 13 de la presente Ley, podrá reconocerse 
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe 
puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o 
conceptos equiparables, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, 
excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.”
Vist el disposat a l’article 19 de la Llei 53/1984, que estableix determinades excepcions al 
règim d’incompatibilitats, recollint a l’apartat b que queden exceptuades al règim 
d’incompatibilitats “la dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en 
Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no 
tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, 
así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que 
reglamentariamente se determine” i a l’apartat h “la colaboración y asistencia ocasional a 
Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional”.
A la vista de les consideracions més amunt realitzades i en relació a la qüestió 
plantejada, s’han d’efectuar les següents precisions:
1. D’acord amb la literalitat de l’article 16.4 de la Llei 53/1984, que estableix un límit 
quantitatiu genèric per a l’autorització de compatibilitat quan la quantia del complement 
específic no superi el trenta per cent (30%) de les retribucions bàsiques del lloc de feina 
ocupat (exclosa l’antiguitat), ja queda palès que la sol·licitud de compatibilitat efectuada 
vulnera aquest límit tota vegada que el complement específic anual corresponent al lloc 
de feina d’Agent de la Policia local (8.239,84€) suposa casi un vuitanta-dos per cent 
(81,72%) de les seves retribucions bàsiques exclosa l’antiguitat (10.083,76€).
2. No obstant això, l’article 19 exceptua determinades activitats del règim general 
d’incompatibilitats entre les que es troben la direcció o dictat de cursos en centres oficials 
destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinguin caràcter permanent o 
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habitual ni suposin més de setanta-cinc hores a l’any i també la col·laboració i 
l’assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter 
professional; supòsits que serien assimilables a la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Del 
Río.
En conseqüència, procedeix informar favorablement la sol·licitud de compatibilitat per a 
l’exercici d’activitats esporàdiques de formació efectuada per l’Agent de la Policia local Sr. 
Silvestre Del Río Valero, sempre amb subjecció als límits establerts als articles 19.b i 19.h 
de la Llei 53/1984.
D’acord amb l’establert a l’article 14 de la Llei 53/1984 la declaració de compatibilitat o 
incompatibilitat haurà de fer-se mitjançant acord motivat de l’Ajuntament Ple en el termini 
màxim de dos mesos a comptar des de la data de sol·licitud i per tant hauria de resoldre’s 
als propers plenaris del mes de juny o juliol.
Aquest es l’informe del tècnic que subscriu que, no obstant, es sotmet a qualsevol altre 
millor fonamentat en dret. Marratxí, a 25 de maig de 2018. El Tècnic de l’Administració 
General. Sgt. Jaume Canyelles Veny.”

Considerant que l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, atribueix al Ple de 
l’Ajuntament la competència per a acordar els reconeixements de compatibilitat o 
incompatibilitat del personal al seu servei.  

Conseqüentment, aquest 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. Autoritzar el reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’activitats esporàdiques 
de formació al Sr. Silvestre Del Río Valero, agent de la policia local de Marratxí, en base 
als fonaments continguts a l’informe jurídic abans transcrit i amb els límits establerts a 
l’article 19 de la Llei 53/1984.

2. Notificar el present acord a l’interessat per a que en tingui coneixement i assorteixi 
els efectes adients.

3. Comunicar el present acord al Negociat de Recursos Humans de l’Ajuntament de 
Marratxí per a coneixement i als efectes adients.

Contra l’esmentat acord podrà interposar el recurs de reposició que s’estableix als articles 
52 LBRL i 123 LPAC, en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent al de la 
recepció del present escrit.

L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorregués altre mes sense que es 
notifiqui la seva resolució.

Contra el resolt en el recurs de reposició, que posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de DOS MESOS a comptar des 
del dia següent al de la notificació de l’acte si aquest fos exprés. Si no ho fos, el termini 
serà de SIS MESOS a comptar des del dia següent a aquell, en que, d’acord amb la seva 
normativa específica, es produís l’acte presumpte.

No obstant, podrà utilitzar qualsevol altre recurs si ho creu convenient.
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Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle:”Perdoni senyor Ferrá. Varem 
trobar, quan varem fer la casuística d’això que parlàvem del tema de les taxes, quan 
varem fer la casuística varem trobar que pràcticament no en teníem dels dos 
empadronats a Marratxí, sempre en teníem un dels dos però els dos era molt mal de fer 
trobar-los per tant varem intentar beneficiar el màxim possible. En el punt que estàvem 
era aquesta compatibilitat del personal al servei de l’administració pública. Qualque cosa 
a haver de dir? Això és un funcionari que també fa cursos de reeducació i demana la 
compatibilitat com un funcionari l’ha de demanar per tal de poder dur a terme aquests 
cursos de reeducació”

A continuació parla el senyor Xisco Ferrá, portaveu del Partit Popular: “Com ens varen 
explicar a la comissió informativa creem que és compatible i ademés és bo per 
l’Ajuntament perquè fer formació a altres llocs fa que aquest funcionari se vagi formant 
contínuament i nosaltres hi votarem a favor”

Contesta el Batle: “De totes maneres dir que el funcionari no va a formar-se sinó el 
funcionari al que va és a formar als altres. Se podia interpretar de les dues maneres per 
això li feia la puntualització. És una cosa bona per a la societat en general, tenir qualcú 
qualificat, el tenim aquí a l’Ajuntament de Marratxí i que pugui aportar qualque cosa dels 
seus coneixements a la societat en general i no només a l’Ajuntament de Marratxí”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior i Recursos Humans, de data 21 de juny de 2018, abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

6. Renúncia al càrrec del Defensor de la Ciutadania de Marratxí

Atès que en data 22 de maig de 2018, el senyor Claudio Klynhout Barrera va presentar 
instància, amb registre d’entrada núm7391, comunicant la seva renúncia al càrrec de 
Defensor de la Ciutadania.

Atès que el Batle, tal com es contempla en l’article 14 del Reglament del Defensor de la 
Ciutadania, ha emès un Decret de Batlia declarant el cessament del Defensor.

Atès que, segons l’establert en l’esmentat article 14, el Batle donarà compted’aquesta 
renúncia en el pròxim Ple.

Per tant, aquesta Regidoria, en ús de les competències atribuïdes per la normativa vigent, 
eleva a l’Ajuntament Ple la següent 

PROPOSTA D’ACORD

1.- Donar compte a l’Ajuntament Ple de la renúncia del senyor Claudio Klynhout Barrera 
al càrrec del Defensor de la Ciutadania de Marratxí.

2.- Notificar la present proposta a l’interessat i als departaments de Recursos Humans, 
Intervenció i Tresoreria als efectes adients.

Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al Regidor de Defensor de la 
Ciutadania, senyor Melcion Matas: “Bones tardes senyor Batle, bones tardes a tots. És la 
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presentació per petició personal del senyor Claudio Klynhout que trobava que no podia 
convalidar les dues coses, fer les dues coses. Ell tenia unes opcions de fer feina pel 
privat, havia trobat feina i veia que no era compatible amb les funcions del Defensor del 
Ciutadà, aleshores ens va presentar la seva renúncia. Simplement ens va presentar la 
renúncia i la varem acceptar, la varem acceptar i ho duim a ple perquè damunt el 
Reglament s’ha de dur a ple. Ens varem juntar amb tots els grups d’aquest Consistori i el 
varen tenir assegut a la taula perquè donàs de primera mà el seus motius, el varem 
escoltar i ho varem acceptar. Simplement és això”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Defensor de la Ciutadania, de data 21 de juny de 2018, abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

7. Proposta d’acord de nova elecció del càrrec del Defensor de la Ciutadania de 
Marratxí

Atès que en data 22 de maig de 2018, el senyor Claudio Klynhout Barrera va comunicar 
la seva renúncia al càrrec de Defensor de la Ciutadania.

Atès que el Batle, tal com es contempla en l’article 14 del Reglament del Defensor de la 
Ciutadania, ha emès un Decret de Batlia declarant el cessament del Defensor i que 
segons l’esmentat en el mateix article, el Batle ha donat compte d’aquesta renúncia en el 
present Ple.

Atès que, per tal de cobrir la vacant, el Batle està en condicions de proposar un nou 
candidat, fetes les consultes adients amb els grups municipals, que han considerat que, 
d’entre tots els candidats, la senyora Eusèbia Rayó Ferrer és la persona més apropiada 
per exercir el càrrec de Defensora de la Ciutadania. 

Per tant, aquesta alcaldia en ús de les competències atribuïdes per la normativa vigent, 
eleva a l’Ajuntament Ple la següent 

PROPOSTA D’ACORD

1.- Que per l’Ajuntament Ple es procedeixi a l’elecció, en forma reglamentaria, de la 
senyora Eusèbia Rayó Ferrer com a nova Defensora de la Ciutadania de Marratxí.

2.- Notificar la present proposta a la interessada i als departaments de Recursos Humans, 
Intervenció i Tresoreria als efectes adients.

Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al Regidor de Defensor de la 
Ciutadania, senyor Melcion Matas: “Seguint amb el mateix tema de la renúncia d’en 
Claudio Klynhout ens trobàvem que teníem ara la plaça buida. Quan varem fer la selecció 
de tots els candidats se va fer com a una valoració de les persones que se presentaven. 
A la valoració en segon lloc hi havia n’Eusèbia Rayó i també ho varem posar damunt la 
taula i entre tots els membres del Consistori varem decidir que la millor opció envers de 
començar un altre procés era agafar la segona degut a que feia molt poc temps que 
s’havia presentat i deixat el seu lloc en Claudio. N’Eusèbia era la segona en valoració i 
també va ser per majoria que varem decidir proposar a n’Eusèbia com a futura o propera 
Defensora de la Ciutadania de Marratxí. Gràcies”
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El Batle segueix parlant: “Duim un punt darrera l’altre. La senyora Eusèbia Rayó no pren 
possessió avui perquè senzillament el Reglament diu que a un plenari s’ha de dur la 
renúncia i la proposta d’un nou nomenament i ha de ser en el següent plenari on pren 
possessió. Per això és que avui la senyora Rayó no és aquí i no pren possessió avui”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Defensor de la Ciutadania, de data 21 de juny de 2018, abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

8. Declaració d’urgència de l’assumpte: Modificació de crèdit mitjançant crèdit 
extraordinari 01/18 per inversió financerament sostenible i modificació de l’annex 
d’inversions del Pressupost de 2018

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: “Modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari 01/18 per inversió 
financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2018

9. Modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari 01/18 per inversió 
financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 
2018

Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i 
modificació de l’annex d’inversions 1/18 corresponent al vigent pressupost de la 
Corporació.

Considerant que segons informe de l’Interventor acctal de data 25/06/2018, 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, per raons d’urgència, eleva a l’Ajuntament Ple la següent

1r. Aprovar la modificació de crèdit per crèdit extraordinari i modificació de l’annex 
d’inversions 1/2018 a l’aplicació pressupostària i per l’import que es detallen a 
continuació:

Aplicació pressupostària Concepte Import
34200.632.00 Reforma edifici i instal·lacions esportives 

municipals Can Gaspar
306.348,49 €

93300.632.00 Projecte de rehabilitació de part de les cobertes 
i façanes de quatre edificis municipals 

200.772,69 €

33210.625.00 Subministrament de mobiliari per la nova 
biblioteca del Pont d’Inca

48.851,33 €

Aquesta modificació pressupostària es finançarà amb càrrec al romanent líquid de 
tresoreria.
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2n. Modificar l’annex d’inversions del Pressupost 2017, en els termes següents:

Programa Concepte Import Finançament
R.O Solars RLTDG

34200.632.00 Reforma edifici i instal·lacions 
esportives municipals Can 
Gaspar

306.348,49 € 306.348,49 €

93300.632.00 Projecte de rehabilitació de part 
de les cobertes i façanes de 
quatre edificis municipals

200.772,69 € 200.772,69 €

33210.625.00 Subministrament de mobiliari 
per la nova biblioteca del Pont 
d’Inca

48.851,33 € 48.851,33 €

3r. Que es sotmeti a informació pública i prossegueixi la tramitació reglamentària 
corresponent, prenent-se nota per la Intervenció municipal.

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el regidor d’Economia, senyor Miquel 
Cabot: “Com ja sabeu molta de la inversió realitzada per aquest Consistori se fa a través 
de les financerament sostenibles, que són aquelles inversions que ens deixen fer a través 
del superàvit. Ja una vegada que ja hem mantingut la liquidació, ja varem passar 
comptes, l’altre dia ho varem aprovar a comissió, duim tres propostes de crèdit, de 
traspas de crèdit del romanent al pressupost per poder fer aquestes tres primeres 
inversions financerament sostenibles. Aquestes tres són: la reforma de l’edifici i 
instal·lacions esportives municipals a Can Gaspar, avui dematí en parlàvem, per 306.000 
euros; el projecte de rehabilitació de part de les cobertes i façanes de quatre edificis 
municipals, entre ells aquest, Tributació, l’edifici del local social i gent gran d’Es Figueral i 
si no m’equivoco el Janer Gomila, perquè tenen goteres i s’han d’arreglar les teulades, 
aquest per 200.000 euros; i subministrament de mobiliari per la nova biblioteca del Pont 
d’Inca. És evident que ara que tendrem proximament una nova biblioteca en el Pont 
d’Inca més gran, més extensa necessitam mobiliari per poder-la vestir així com toca, 
aquest projecte és per 48.000 euros. Com sabeu el que fem avui és fer el traspàs del 
superàvit al pressupost per poder dur endavant la licitació d’aquests projectes”

La portaveu d’IDMA-El Pi comenta: “Com no pot ser d’altra manera hi votarem a favor 
perquè les instal·lacions esportives de Can Gaspar és una reclamació que duim fent a un 
parell de plens i estam molt contents de que se posi en marxa d’una vegada. El tema de 
les façanes perquè és necessari i el subministrament de la biblioteca del Pont d’Inca, avui 
dematí ens ho explicàvem, ahir ho varem sentir, que havien llogat un local i estam molt 
contents de que se dugui així per tant trobam ben convenient aquesta modificació de 
crèdit

El senyor X. Ferra, portaveu del PP diu: “Una consulta volia fer. D’aquestes partides, n’hi 
havia qualcuna que havia anat a pressupost o no hi havien anat? El tema de Can Gaspar 
sí que hi havia anat a pressupost. De totes maneres en la mateixa línea que la senyora 
Serra. És que la biblioteca duia una partida de 80.000 euros i no sabia si dins aquests 80 
incloïa aquests 40 o no”

Contesta el Batle: “No, perquè aquí el mobiliari no és l’adequació”

El portaveu del Partit Popular, senyor Ferrá comenta:”O sigui la biblioteca és només pel 
mobiliari que no estava inclós dins la partida dels 80.000 euros



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
11776671546734376676 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

El Batle agafa la paraula: “Això és perquè pot anar per sostenibles l’adequació. El local no 
és municipal per tant no pot anar per sostenibles, el local no és municipal, per això no pot 
anar per sostenibles, per això no ho duim aquí”

El senyor Ferrá respon: “De totes maneres dir-li que són inversions necessàries i que 
malgrat no hagin fet comissió informativa i ara ens han dit un poc a quins locals toca cada 
inversió nosaltres també hi votarem a favor”

Seguidament torna parlar el senyor M. Cabot, regidor d’Economia: “Evidentment ens 
hagués agradat dur-les a comissió, no sabíem si tendriem temps, les hem duim a corre-
cuita però trobàbem que les havíem de dur aquest mes perquè sobre tot el tema de Can 
Gaspar i la biblioteca els hem d’obrir quan abans millor. A Can Gaspar intentam fer l’obra, 
fer la licitació aquest estiu però que comenci a l’estiu, abans de que comenci l’activitat del 
club de futbol. Ara segurament, pel juliol, en tornarem presentar així com anirem tenint 
projectes, que esperam tenguem temps per poder-los informar dels projectes que fem. 
Trobàvem que era important dur-los en aquest ple, hem hagut d’esperar la liquidació i per 
això aquesta urgència d’aquests tres projectes”

Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords abans transcrits.

10. Declaració d’urgència de l’assumpte: Reconeixement del caràcter de mitjà propi a 
l’empresa Marratxí XXI SAU

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: “Reconeixement del caràcter de mitjà propi a l’empresa Marratxí XXI SAU”

11. Reconeixement del caràcter de mitjà propi a l’empresa Marratxí XXI SAU

La Societat MARRATXI XXI S.A.U. va ésser constituïda per acord plenari de l’Ajuntament 
de Marratxí de data 8 de juliol de 1997.

Atès que per part de l’Ajuntament de Marratxí s’han duit a terme les següents encomanes 
de gestió a aquesta societat: 
 Servei de “Recollida de fems”del  terme municipal (Acord plenari de 8 de juliol de 
1997).
 Servei de”Neteja dels edificis, dependències i instal·lacions municipals, centres 
sanitaris i centres escolars i pre-escolars (Acord plenari de 28 de setembre de 1999).
 Servei de “Neteja viaria” del terme municipal (Acord plenari de 25 de gener de 2000). 
 Servei de “Manteniment de les zones verdes del terme municipal (Acord plenari de 6 
de juliol de 2004).
 Servei públic municipal del “Centre d’estades diürnes de Ses Cases Noves” (Acord 
plenari de 25 d’octubre de 2005). 
 Servei de “Cessió de l’ús de l’edifici i instal·lacions annexes de la Deixalleria de 
Marratxí ubicades al Camí de Muntanya s/n del Parc Empresarial de Marratxí (Can 
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Robiol) als efectes del compliment de funcions que té encomanades per l’Ajuntament per 
la prestació del servei de neteja, neteja de les àrees d’aportació i gestió del Parc verd del 
terme municipal de Marratxí i mentre es mantingui aquest destí” (Acord plenari de 29 de 
maig de 2012).

Atesa la proposta d’acord de la Junta General d’Accionistes de la societat Marratxí XXI 
SAU per la qual es proposa l’aprovació de les recomanacions realitzades en data 4 de 
juny de 2018 per l’assessor jurídic de l’empresa Asociación Española de gestores 
públicos de vivienda y suelo i, per tant, procedir a la modificació d’estatuts de la societat 
Marratxí XXI SAU.

Ates que en aquest informe es proposa com a requisit formal, el reconeixement en els 
estatuts o en els actes de creació del caràcter de mitjà propi. Ates que en relació amb 
aquest reconeixement l’informe que es sotmet a Junta General fa la següent apreciació: 
“Amb independència que en la constitució de la societat va deure quedar clar, es realitza 
aquest reconeixement en la present modificació, havent-hi 6 mesos des de l'entrada en 
vigor de la Llei (9/2017 de contractes del sector públic) per a la seva adequació.” 

Ates que per tal d’evitar interpretacions sobre si en la constitució de la societat aquell 
reconeixement com a mitjà propi es va deixar deixar clar o no, es considera convenient el 
reconeixement exprés per part de l’Ajuntament de Marratxí de la societat Marratxí XXI 
SAU com a mitjà propi de l’Ajuntament de Marratxí referit, per tant, a l’acord de creació i 
als acords d’encomana de gestió esmentats. 

Es proposa: 

1. Entendre reconegut el caràcter de mitja propi a l’Empresa Marratxí XXI SAU a l’acord 
de creació de la societat Marratxí XXI SAU de data 8 de juliol de 1997 i a les encomanes 
de gestió fetes a aquesta societat esmentades a la part expositiva del present acord. 
Aquest reconeixement es realitza amb l’objectiu de procedir a la modificació formal dels 
estatuts de la societat Marratxí XXI SAU tal i com proposa l’informe jurídic de 4 de juny de 
2018 per l’assessor jurídic de l’empresa Asociación Española de gestores públicos de 
vivienda y suelo. 

2. Notificar al mitja propi Marratxí XXI l’adopció del present acord. 

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el senyor X. Ferrá com a portaveu del 
Partit Popular: “Nosaltres no hem tingut temps d’estudiar-ho perquè tampoc no ha anat a 
comissió, si vostès ens ho expliquen un poc. Entenem que se refereixen a competències 
que donam a Marratxí XXI, com a pròpies nostres, i en principi ens pareix correcte. Si ens 
donen un poc una explicació votaríem en conseqüència”

El Batle comenta: “De totes maneres amb l’adaptació a la nova legislació les empreses 
municipals passen a ser pròpies de l’Ajuntament i aquí el que fem és precisament això. 
Se va demanar un informe jurídic per tal de mirar d’adequar-ho i saber exactament com 
s’havia de fer i aquest assessorament jurídic va respondre amb aquesta proposta de 
proposar-ho com a mitjà propi a Marratxí XXI, com a mitjà del propi Ajuntament, i també 
per adequació a la normativa mercantil. La normativa ha canviat i per això és que les 
empreses municipals, que tenen una encomana de gestió dels ajuntaments passen a ser 
empreses pròpies de l’Ajuntament”
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Segueix amb la paraula el regidor M. Cabot: “També hem aprofitat perquè les encomanes 
de gestió que se varen fer fa quinze anys no estaven incluides dins els estatuts. També 
hem aprofitat perquè aquestes encomanes que des de la creació de l’empresa ja se 
varen fer, poder-les ficar dins els estatuts perquè surti vigent i perquè surti clarificat 
quines són les labors i serveis que ofereix l’empresa municipal Marratxí XXI”

El portaveu del PP, senyor Ferrá comenta: “A la comissió informativa sí que ens varen dir 
que les lleis van canviant i ens hem d’anar adaptant. Ens varen explicar amb tot el que 
s’adaptaven. En aquest cas nosaltres votarem a favor”

I la senyora Neus Serra, portaveu d’IDMA-El Pi diu: “Una vegada escoltada l’explicació 
també donarem suport a n’aquest punt”

Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords abans transcrits.

12. Moció presentada per MÉS, PSIB-PSOE i Som Guanyem Marratxí sobre la 
constitució del Consell Municipal de la Infància de Marratxí a proposta del Consell 
Municipal de la Infància de Marratxí

A continuació agafa la paraula el Batle per dir: “La presenta l’equip de govern perquè el 
que deia al principi del plenari, el Consell Municipal no té capacitat jurídica per tant l’ha de 
presentar qualcú, i la recollim des de l’equip de govern. S’ha de tenir en compte que 
aquesta constitució del Consell Municipal de la Infància a Marratxí, això va començar 
l’any passat. Va començar l’any passat amb un projecte que el varem anomenar 
“Aprenem a participar” on varen participar tots els centres de primària de Marratxí i que 
varen venir els diferents alumnes de cinquè o sisè. En aquest procés, desprès varem fer 
un simulacre d’aquest mateix plenari com estam nosaltres però amb infants i aquest any 
ens varem posar com a repte constituir el Consell Municipal de la Infància de Marratxí 
com a entitat i com a punt de trobada i consideració de les propostes que puguin fer els 
infants a n’aquest Consistori i a n’aquest Ajuntament. I a partir d’aquí varem fer diferents 
treballs i l’altre dia varem tenir la sessió constitutiva del Consell Municipal de la Infància 
de Marratxí i se va celebrar dia 11 de juny del 2018 i avui hi ha alguns representants 
d’aquest Consell que venen a llegir la moció. Els hi donam la paraula perquè llegeixin la 
moció. No sé si ho farà una persona tota sola o entre tres. Entre tres, molt bé, fantàstic. 
Anem a fer una petita reflexió abans de començar, avui heu vist un poc com funciona un 
plenari en viu i en directe, cada un té una opinió, la defensa lliurement aquí. Correspon a 
la Batlia, al Batle o a la Batlessa que hi hagi de torn el moderar el debat, en aquest cas 
des d’aquest Consistori sempre ens agrada que hi hagi un debat perquè d’aquest debat 
sempre se’n treu un profit igual com hem fet en diferents programes que vosaltres heu 
participat, ja “Aprenem a participar” o per exemple mateix en el Consell de la Infància que 
varem celebrar l’altre dia en el qual varem compartir diferents temes que vos preocupen. 
Endavant, llegiu la moció o digau el que trobau que hagueu de dir”

Seguidament es dona compte i lectura per part dels representants del Consell Municipal 
de la Infància de Marratxí de la moció sobre la Constitució del Consell Municipal de la 
Infància de Marratxí,que diu textualment:
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“Als infants de primària de Marratxí ens agradaria que el Consell de la Infància es 
converteixi en un espai on els infants d’aquest municipi puguem exercir la nostra 
ciutadania de ple dret, mitjançant processos de democràcia participativa i coneixent les 
estructures municipals. 

Els nins i nines de Marratxí entenem que no podem deixar de banda que nosaltres som 
també el present i hem de ser respectats com a ciutadans, amb els mateixos drets que 
qualsevol altre. Per aquest motiu creim que és necessari incorporar el punt de vista de 
l’infant a tots els àmbits de l’esfera privada i pública, ja que les nostres visions i els 
nostres sentiments poden jugar un paper actiu i responsable en el disseny del nostre 
propi entorn, així com també aportar una mirada única, crítica i molt valuosa tant a l’avui 
com en el demà. 

Entenem també que la participació ha d’estar al nostre abast, dels nins i les nines, i en 
tots els àmbits de la nostra vida. Les diferents institucions han de crear els espais 
necessaris per fer-la possible.

Des d’aquesta perspectiva, els infants de Marratxí consideram una oportunitat poder 
constituir el Consell Municipal de la Infància de Marratxí (CMIM). Es tracta d’un consell 
que ha de permetre donar veu a tots els infants del municipi en el disseny de polítiques 
públiques eficaces que es basin en la Convenció dels Drets de la Infància i Adolescència 
a partir dels drets i de l’equitat, així com en la promoció de la participació infantil i en 
l’impuls d’aliances entre tots els actors implicats amb la infància a nivell municipal. 

És per tot això que els i les alumnes de primària de Marratxí, considerant que el programa 
Aprenem a Participar i la constitució del CMIM han afavorit i afavoriran els interessos de 
la població en general i de la infància i adolescència en particular, manifestam la nostra 
voluntat a contribuir activament en la difusió i ampliació de la Convenció dels Drets de la 
Infància i Adolescència en el nostre municipi a través del CMIM. 

Per tant, proposam al Ple Municipal:

Sol·licitar:
a) Impulsar l’aprovació del reglament dels Consells Municipals de la Infància i 
Adolescència de Marratxí.
b) Donar per constituït el CMIM, reunit per primera vegada el dia 11 de juny de 2018, per 
tal de promoure la Convenció dels Drets dels Nins i nines en les polítiques municipals.
c) Estar informats i participar en la presa d’opinió, en el diàleg i en la decisió en aquells 
aspectes que facin referència a la infància”

Sotmès l’assumpte a deliberació parla el Batle: “Molt bé, moltíssimes gràcies. Donar-vos 
les gràcies per la vostra implicació, evidentment per presentar-vos voluntaris a n’aquest 
Consell de la Infància. Com deia abans l’èxit del programa aquest d’”Aprenem a 
participar”, que se va posar en marxa a través de la regiduria d’Educació i de Participació 
Ciutadana, ha quedat reflectit avui aquí i que volem precisament que aquest model de 
participació fer-lo extensiu. Avui dematí que teníem un debat a un mitjà en parlàvem 
precisament del tema de participació ciutadana, per nosaltres el tema de la participació 
ciutadana també comença des de la infància. També comença des d’edats primerenques 
a les quals se fan propostes, algunes són viables, algunes no són tan viables, algunes no 
se poden realitzar, com ens passa amb els adults. I també en el Consell de la Infància i el 
de l’Adolescència també apuntava que i queda aquí, a n’aquesta moció, que ens hem de 
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sentir que estam en el mateix nivell, vosaltres vos heu de sentir en el nostre nivell i 
nosaltres hem de baixar un escaló i ens hem de sentir en el mateix nivell. A nosaltres ens 
agrada moltíssim escoltar les vostres propostes perquè la majoria de vegades estan 
carregades de realitat. Ho varem viure a “Aprenem a participar” de l’any passat, durant tot 
el curs constantment hi va haver, varen venir aquí alumnes, personalment vaig guaitar 
totes les vegades que vaig poder i les propostes que se feien a n’aquesta Sala eren 
propostes carregades de realitat. I també ho vull dir això, que moltes vegades als adults 
ens falta aquest punt que vosaltres teniu. Que vosaltres mirau per la comunitat; sempre 
les propostes que ens feis són a nivell comunitari en canvi desprès quan tenim reunions 
amb els ciutadans, hi ha ciutadans que fan propostes per a la comunitat, diguéssim per 
un gran àmbit però llavors també n’hi ha de ciutadans que fan propostes només pel seu 
petit lloc, sigui el seu carrer, sigui la plaça del seu poble però només aquell trosset, i crem 
que hem de tenir una visió de Marratxí molt més oberta, hem de tenir una visió com 
vosaltres teniu, una visió global del nostre municipi i mirar que les qüestions siguin 
comunitàries. Les qüestions que són comunitàries sempre beneficien a la gran quantitat 
de població per tant sempre són eficaces i ademés sempre són bones per a tothom. Feta 
aquesta consideració si hi ha intervencions”

A continuació parla la portaveu d’IDMA-El Pi, senyora Neus Serra: “Jo vos vull donar 
l’enhorabona per aquesta iniciativa que heu tingut. Jo sempre penso que els nins tenen 
una visió més objectiva, més crítica i més valuosa que molts de pics els grans que ens 
fixam més, de vegades no miram més enfora del nas i trob que des d’aquí sempre se vos 
donarà el recolzament. Sí que vull dir que ens hagués agradat que la moció la 
presentassim conjuntament, ja que ens havien fet partícipes a l’oposició de la constitució 
dels dos, de les dues reunions que hi havia hagut perquè nosaltres com bé digo estam 
molt d’acord i recolzam totalment aquestes iniciatives”

El Batle respon: “Contestant a n’aquest punt, ens varem trobar que quan varen anar a 
registrar la moció en el registre, com que no tenen personalitat jurídica, senzillament no la 
varen poder presentar i varem estar una bona estona, digo mitja hora de rellotge per 
veure quina solució hi trobàvem. Quan és tot el Consistori tampoc no té entitat jurídica per 
tant quan fem les declaracions institucionals si vos hi fixau tampoc no les passsam per 
registre perquè són propostes que directament se fan aquí però per passar-la per registre 
necessitava que tengués una entitat jurídica, per això varem adoptar la més fàcil que era 
aquesta, no era per res més, era senzillament perquè era la més fàcil. La que posava la 
moció era el mateix Consell però com que el mateix Consell no està constituït, no té 
entitat, per tant no podia registrar una moció. Per això ho varem fer així. De fet estaveu, 
estau convidats al Consell i participau al Consell de la Infància”

A continuació parla el senyor Ferrá: “Jo vos he de donar també l’enhorabona sobre tot per 
les propostes que vareu fer el dia de la constitució de la moció més que per l’escrit que 
heu presentat avui. I ho digo perquè les propostes que vareu fer el dia de la constitució 
eren propostes que segurament havíeu fet vosaltres, que sabíeu de que anava i aquest 
escrit no tenc molt clar que l’hagueu fet vosaltres. I digo que no tenc molt clar que 
l’hagueu fet vosaltres, bé, els hi diré desprès als majors que me podran contestar. De 
totes maneres heu de pensar per vosaltres mateixos, heu de defensar el que vosaltres 
voleu i aquí sempre vos recolzarem. O sigui que nosaltres recolzarem la moció. Voldria 
saber una cosa que per ventura el senyor Batle me la pot contestar. El reglament dels 
Consells Municipals és un sol o són dos?”

El Batle li respon: “Són dos reglaments”
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Segueix parlant el senyor Ferrá, portaveu del PP: “Idò en aquest cas jo vos demanaria 
que de la moció lleveu “impulsar l’aprovació del Consell de l’Adolescència” ja que d’aquí 
una estona els adolescents demanaran precisament això i deixem només infància” 

El Batle diu: “El que passa és que, aquí passa un detall, que aquests infants passat demà 
seran adolescents per tant també era una reclamació perquè en el futur també ho 
tendran. Això ho enteníem així i ho volíem fer en sentit ample, ho hem dit abans, que la 
cosa era veure la societat en sentit ample perquè l’hem de veure en sentit ample. No 
només defensen el seu moment a la seva edat sinó que passat demà tendran l’edat de 
l’adolescència i segurament també participaran activament”

Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar la 
moció abans transcrita.

13. Moció presentada per MÉS, PSIB-PSOE i Som Guanyem Marratxí sobre la 
constitució del Consell Municipal de l’Adolescència de Marratxí a proposta del 
Consell Municipal de l’Adolescència de Marratxí

Acte seguit agafa la paraula el Batle, senyor Joan F. Canyelles Garau: “Una petita 
introducció. Degut a l’èxit del programa “Aprenem a participar”, que varem desenvolupar 
l’any passat, hi va haver els instituts que ens varen demanar també fer una programa de 
participació en els instituts i va sortir d’aquí el programa que li deim “Construim 
democràcia participativa” i dir que aquests textos evidentment han estat consensuats amb 
els membres del Consell i s’han treballat conjuntament. A vegades hi ha qualque paraula 
que és un poc més adequada a una moció però han estat consensuades amb el grup de 
voluntaris i voluntàries dels Consells Municipals”

I a continuació es dona compte i lectura per part dels representants del Consell Municipal 
de l’Adolescència de Marratxí de la moció sobre la Constitució del Consell Municipal de 
l’Adolescència de Marratxí,que diu textualment:

“Durant el curs escolar 2017-2018, l’Ajuntament de Marratxí ha posat en marxa en els 
centres d’educació secundària un projecte socioeducatiu, lligat a l’assignatura de Valors i 
Ciutadania, per tal que, a partir de la Convenció dels Drets de la Infància i Adolescència 
(CDN), els adolescents d’aquest municipi puguin exercir la seva ciutadania de ple dret, 
mitjançant un procés de democràcia participativa. 

Les bases teòriques de les quals partim són de diversos autors que han manifestat, al 
llarg d’aquests anys, la necessitat d’implicar els infants i adolescents en les polítiques 
municipals. Entre ells hi trobam Francesco Tonnuci, amb el projecte Città dei Bambini; 
Jaume Trilla i Ana Novella amb els textos La participació infantil i la construcció de la 
ciutadania; UNICEF amb Ciudades Amigas de la Infancia y Adolescencia. L’objectiu comú 
de tots ells és fer entendre a les institucions públiques que nosaltres, els adolescents, 
som ciutadans i, per tant, tenim els mateixos drets de ser informats, de participar, de 
demanar i de prendre iniciatives com qualsevol altre ciutadà adult tal i com diu CDN.

Des d’aquesta perspectiva, els adolescents de Marratxí consideram una oportunitat poder 
constituir el Consell Municipal de l’Adolescència de Marratxí (CMAM). Es tracta d’un 
consell que ha de permetre donar veu a tots els adolescents i joves del municipi en el 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
11776671546734376676 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

disseny de polítiques públiques eficaces que es basin en la Convenció dels Drets de la 
Infància i Adolescència a partir dels drets i de l’equitat, així com en la promoció de la 
participació adolescent i a l’impuls d’aliances entre tots els actors implicats amb la 
infància a nivell municipal. 

És per tot això que, considerant que el programa Construïm Democràcia Participativa i la 
constitució del CMAM han afavorit i afavoriran els interessos de la població en general i 
de la infància i adolescència en particular, manifestam la nostra voluntat a contribuir 
activament en la difusió i ampliació de la Convenció dels Drets de la Infància i 
Adolescència en el nostre municipi a través del CMAM. 

Per tant, proposam al Ple Municipal:

Sol·licitar:
a) Impulsar l’aprovació del reglament dels Consells Municipals de la Infància i 
Adolescència de Marratxí.
b) Donar per constituït el CMAM, reunit per primera vegada el 14 de juny de 2018, per tal 
de promoure la CDN en les polítiques municipals.
c) Estar informats i participar en la presa d’opinió, en el diàleg i en la decisió en aquells 
aspectes que facin referència a l’adolescència”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula un representant del Consell Municipal 
de l’Adolescència: “Jo donar les gràcies a poder-nos donar aquesta via per poder 
participar i poder fer a l’Ajuntament un poc els adolescents que de vegades tenim 
necessitats que no se veuen des del punt de vista adult. I res, això, donar-vos les gràcies 
per obrir-nos aquest camí”

I el Batle diu: “Molt bé, moltes gràcies a vosaltres”

Seguidament el regidor Miquel Cabot agafa la paraula: “Jo volia esperar a acabar també 
aquesta moció perquè al final el que volia dir és el mateix pel Consell de la Infància i pel 
Consell de l’Adolescència. Primer de tot dir-vos a vosaltres adolescents, infants que heu 
vengut que esper que no vos hagueu avorrit molt però a vegades la vida de l’adult és 
bastant avorrida, ja ho veureu. I desprès donar-vos les gràcies. Les gràcies per què? I 
l’enhorabona. Perquè aquest món necessita adults valents i amb això que estau fent estic 
segur que vosaltres tornereu adults valents perquè el que estau fent ara és una passa 
important perquè pareix que no, pareix que, pot ser inclus tot el procés que hem fet ara 
pot ser inclús un joc i no ho és. Vosaltres vos voleu posar al capdavant d’un projecte, que 
ara teniu molta gent darerra a les vostres escoles i instituts que vos faran preguntes, vos 
demanaran i vos insistiran perquè dugueu a la fi aquells projectes que vos demanaran i 
vosaltres voleu dur i vosaltres desprès vos trobareu amb els adults que moltes vegades 
intentaran fer tot el que puguin per vosaltres però moltes vegades seran una barrera, vos 
diran que coses que vosaltres voleu fer no se poden fer i vosaltres no entendreu perquè 
no se poden fer i així i tot lluitareu per això. Avui en dia és de ser valents voler estar al 
capdavant tant del Consell de l’Adolescència, voler estar al capdavant d’una associació 
de veïnats, voler estar al davant d’un club de futbol, de basquet, d’esport, voler estar 
davant un club d’esplai; tot això és de gent valenta perquè avui en dia hi ha gent que no 
ho fa i hi ha gent que li costa molt i tots els que també ens dedicam a la política ho 
sabem. No és fàcil estar al capdavant de les coses i no és fàcil està en el punt de mira de 
tota la gent que ara, que vosaltres estareu en el punt de mira d’aquesta gent. O sigui, que 
enhorabona per fer aquesta passa. Crec que podem estar orgullosos de tots els que heu 
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participat en aquest Consell i sobre tot de vosaltres que vos heu volgut posar al 
capdavant, vosaltres els que estau aquí i els que falten, que l’altre dia estaveu tots, i això, 
que segueu valents, que vos necessitam així i ànim i moltes gràcies per fer el que feis”

La regidora d’Educació i Serveis Socials, senyora Aina Amengual parla a continuació: 
“Bon vespre a tothom. Jo volia explicar un poc d’on surt aquest projecte de participació. 
Explicar breuement que ja fa estona que teníem pensat, de principis de legislatura, 
començar un projecte amb els infants i adolescents. I simplement explicar que des de 
l’àrea d’Educació no va ser possible per temes interns referits a la Llei Montoro perquè 
que desprès ho varem poder canalitzar gràcies a que teníem pròpiament un àrea de 
Participació Ciutadana i a través d’aquí varem poder posar en pràctica totes aquestes 
idees d’en Tonucci, on ja reclamava el fet de que els infants estassin implicats en la vida 
política d’aquest municipi. Entre altres coses també explicar que a la vegada que fem 
participació ciutadana estam treballant la consciència de pertinència a un municipi. Com 
vosaltres sabeu moltes de vegades els habitants d’aquest Marratxí que tenim ens 
identificam per allà on vivim, és a dir, normalment quan ens demanen d’on sou la 
resposta és de Pòrtol, del Pla de Na Tesa, però la resposta anormal per dir-ho de qualque 
manera no és la resposta de “jo som de Marratxí”. Normalment aquesta resposta, “jo som 
de Marratxí”, és de la gent que fa poc que viu o que no ha estat de tota la vida. Per tant 
nosaltres varem considerar que una manera de treballar aquesta pertinença al municipi 
era duent a terme un projecte com aquest, que des de ben petits, els infants de Marratxí 
coneguessin on hi ha l’ajuntament, que s’hi fa, quins projectes se duen a terme i sobre tot 
conèixer que hi ha una figura que és el Batle i que hi ha uns regidors que el recolzam i 
que fem feina per millorar aquest municipi. Simplement això, gràcies”

La senyora Neus Serra, portaveu dels Independents-El Pi diu: “No repetiré el que he dit al 
principi com bé ha dit el senyor Cabot però sí que afegiré que amb aquestes iniciatives i 
amb aquestes ganes que en teniu per ventura quan vosaltres sereu adults serà quan 
funcionarà la participació ciutadana, tant a Marratxí com arreu de les nostres illes. Moltes 
gràcies”

El portaveu del grup municipal del Partit Popular agafa la paraula: “Tornar-vos dir a 
vosaltres que me va agradar molt compartir el Consell amb vosaltres. Heu vist aquí que 
molts de pics tenim la mateixa opinió tots els grups i altres vegades discrepam però crec 
que tots els que estam aquí asseguts volem el mateix, que és el millor pel nostre 
municipi, podem pensar d’una manera o de l’altra. Per això vos vull demanar una cosa 
que per ventura podeu fer vosaltres en el pròxim Consell que tengueu. Me varen dir que 
convidaveu un membre de l’oposició, jo vos demanaria que en el Consell Municipal 
convideu un membre de cada partit, perquè a jo m’agradaria molt poder venir sempre i no 
haver-me de turnar amb na Neus. Però ja vos digo, és molt interessant el que deis, és 
molt interessant sentir-vos. Els més petits ens conviden a tots i vos demanaria que 
vosaltres també ens convideu a tots” 

Respon el Batle, senyor J. F. Canyelles: “Això ho podem posar en el Reglament, podem 
mirar de posar-ho en el Reglament, és una qüestió de Reglament, no és una qüestió 
d’altra cosa i crec que no hi haurà gaire dificultats en posar-ho”

Segueix el senyor Ferrá: “I també demanar que si ja existeix un Reglament el me facin 
arrivar el més aviat possible” 
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El Batle contesta: “Està en elaboració, per això és que tampoc no l’hem passat a comissió 
informativa ni tant sols a la prèvia, perquè senzillament està en elaboració per adequar-ho 
a les necessitats que té aquest municipi. Crec que amb aquests dos Consells, tant de la 
infància com de l’adolescència, donam un pas més en el tema de la participació 
ciutadana, en el tema d’educar amb participació i evidentment donar les gràcies a tots els 
que vos heu presentat voluntaris. Com molt bé se comentava abans, no és fàcil estar 
endavant de les coses. El qui vos parla està al davant d’aquest Ajuntament, un 
ajuntament que té 36.800 habitants i jo vos puc assegurar que no és gens fàcil però 
tampoc no és gens fàcil en altres àmbits, en qualsevol àmbit. També molts de nosaltres 
hem participat a altres àmbits i en aquests àmbits també no és fàcil trobar voluntaris 
perquè estiguin al capdavant, encapçalin els diferents projectes o tenguin iniciativa 
pròpia. En aquest cas, el que nosaltres més valoram és el fet de tenir iniciativa pròpia, 
que tengueu iniciativa pròpia, tant els infants com els adolescents en diferents qüestions i 
una qüestió que crec que no ens pot passar per alt. Aquest Consell de la Infància i de 
l’Adolescència, igual que els programes de participació no haguessin estat possible sense 
la bona col·laboració dels centres de primària i dels instituts de Marratxí. I ho vull dir ben 
clarament, i quan venen aquí els hi don les gràcies especialment als mestres, als centres 
escolars perquè sense ells aquests programes de participació, de creixement personal 
també pels diferents membres que hi participau no només en els Consells. Per exemple 
d’adolèscencia s’han fet diferents trobades de participació a les quals hi havia moltíssims 
d’alumnes i no són possibles si no hi ha la implicació dels centres escolars. Per tant, 
moltíssimes gràcies a tots. Seguirem creixent plegats i seguirem millorant i intentant 
millorar Marratxí tot el que poguem. És important el tema de la cohesió social i també és 
important dir que en aquests Consells hi ha alumnes, o adolescents o infants de diferents 
indrets del municipi i això és una cosa que també, i de diferents col·legis, és una cosa 
que també ens enriqueix moltíssim com la mateixa societat, queda reflexada en aquests 
Consells de la infància i l’adolescència”

Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar la 
moció abans transcrita.

14. Declaració d’urgència de la Moció presentada pel grup municipal del Partit 
Popular, per ampliar l’horari als dinamitzadors juvenils

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 
als dinamitzadors juvenils”

15. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per ampliar l’horari als 
dinamitzadors juvenils

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 18 de juny de 
2018 per ampliar l’horari als dinamitzadors juvenils, que diu textualment:

“Els joves representen un col·lectiu important al nostre municipi que demanda i precisa 
cada dia més serveis i recursos.
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Precisament per donar resposta a la necessitat social que genera el lleure en els joves i 
fer-ho dins un marc de desenvolupament i educació integral del jove, es varen crear a 
Marratxí els Espais Joves, un lloc on s’ofereix a més d’una vessant lúdica, una vessant 
formativa a l’ocupació del temps lliure.

Els dinamitzadors juvenils són les persones més properes als joves dins l’organigrama 
municipal, tenint la funció d’engrescar als joves, donar-los suport i acompanyar-los en les 
seves iniciatives, superant les dificultats de dispersió demográfica del territorio de 
Marratxí. Fa ja molts d’anys que els dinamitzadors van generant dinàmiques 
encaminades a que els joves dels distints nuclis de Marratxí es coneguin i interactuïn 
entre ells.

És important el contacte directe i permanent amb els joves, no tan sols als 3 Espais 
Joves, si no sortint al carrer i trobant als joves en els seus punts habituals de reunió per 
crear junt amb ells nous projectes i activitats.

Per fer aquesta tasca és necessari ampliar l’actual horari dels dinamitzadors, ampliació 
que estava prevista dur a terme a la finalització del contracte de servei el mes d’octubre 
de 2015 i que a dia d’avui encara no s’ha produit a pesar de que la darrera pròrroga del 
contracte va acabar fa més de dos anys i mig.

Aquesta ampliació d’horaris permetria reprendre programes que actualmente han quedat 
oblidats o en segon plano com les antenes informatives o la informació directe als centres 
escolars de secundària.

A més en el nou contracte es preveia que els dinamitzadors s’encarreguessin també de la 
informació juvenil, i això avui es més necessari que mai ja que la técnica d’informacio 
juvenil fa feines a una altre área municipal.

Aquest mes amb la creació del Consell de l’Adolescència hem pogut comprobar com 
molts de projectes i activitats que demanen els joves, ja es duen a terme per part de 
l’equip de dinamitzadors, però falta que la informació d’aquestes activitats arribi als joves.

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer.- L’equip de Govern convocarà un concurs per el servei de dinamització juvenil per 
tal de regularitzar la situació irregular en que es troba.

Segon.- El nou concurs inclourà una ampliació de l’horari setmanal dels dinamitzadors 
juvenils.

Tercer.- L’equip de Govern estudiarà juntament amb els actuals dinamitzadors i la 
Técnica de dinamització juvenil la conveniencia de contractar un dinamitzador més”

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula la regidora d’IDMA-El Pi, senyora Neus 
Serra: “Jo si m’expliquen quin tipus de concurs voldrien fer i llavors també m’estimo més 
escoltar l’opinió de l’equip de govern, l’explicació que tenguin abans de donar la meva 
opinió”
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El Batle dona la paraula per defensar la postura de l’equip de govern al senyor M. Cabot: 
“Com ja bé sabeu aquesta legislatura s’està caracteritzant moltes vegades per aprovar 
per unanimitat moltes de les propostes inclús que duu l’oposició, és així, i qualsevol 
llegeix aquesta proposta i diu ”és bona aquesta proposta”, i ho és bona, vull dir, no tenc 
cap emperò als punts que has proposat, ara, no puc votar en contra perquè per jo és un 
cas d’oportunisme polític, senyor Ferrá i li he de dir així. Jo si voleu fem una transacció, 
això sí que ho podríem fer, llevam aquests tres punts que ofereixes i posam “donam 
suport a les línees de treball que duu actualment l’àrea de Joventut on s’inclou una millora 
del contracte dels dinamitzadors ampliant l’horari d’aquests”. I per què vos ho digo? 
Perquè l’altre dia en el Consell de l’Adolescència aquestes coses que vostè demana, com 
la millora d’horari, són les coses que jo vaig dir en les que estàvem fent feina. I clar, si les 
coses que jo digo aquí, que estam fent feina, desprès vostè me fa una moció perquè 
pareixi que és idea vostra és que no és així. I el contracte també sap que estic fent feina 
amb ell perquè tenim el problema de les competències i estam fent feina per treure-ho per 
les competències i ho saps perfectament, perquè ademès ho hem parlat, que inclou millor 
horari pels monitors, més horaris i millora de sou perquè uns bons dinamitzadors també 
han d’estar ben valorats i han d’estar motivats i amb el sou que tenen ara a vegades els 
hi costa. Per això tenim moltes vegades baix de dinamitzadors. És que el pròxim també 
és que ens proposeu fer festes per Sant Marçal. Me sap greu. Jo crec que és de mal gust 
aprofitar el Consell de l’Adolescència on jo ofereixo, on digo totes les línees de feina que 
estic fent perquè desprès vostè me faci una proposta sobre aquestes línees de feina que 
estic fent. Me sap greu, és que no ho puc votar, encara que estigui a favor d’aquests tres 
punts dir-li que ja estam fent feina amb ells. També dir-li que el tercer punt, “l’equip de 
govern estudiarà juntament amb els actuals dinamitzadors i la Tècnica de dinamització 
juvenil la conveniència de contractar un dinamitzador més” ja ho hem fet i també ja hem 
considerat que no; primer, perquè també és poc serio no mirar, i vostè ha duit aquesta 
àrea, no mirar econòmicament que significa això, però és que segon, i també ho vaig 
explicar al Consell de l’Adolescència, gràcies ara a l’aportació que tenim de l’equip 
comunitari a través dels serveis socials, també s’està fent molta feina a nivell social amb 
tots els joves del municipi a través dels Espais Joves i no fa falta tenir un altre 
dinamitzador. També on diu que “s’han quedat oblidats o en segon plano com les antenes 
informatives o la informació directa als centres escolars de secundària” també dir-vos que 
no és cert; seguim anant a les escoles de secundària. Igual que també he explicat mil 
vegades, que l’oficina d’atenció juvenil se vol fer el dia, ho he explicat cada vegada, quan 
varem explicar que canviàvem la biblioteca de lloc, ho vaig explicar aquí, en aquest ple. 
Canviam la biblioteca de lloc a un local nou i quan tenguem el local actual de la biblioteca 
podrem dur Joventut allà i tendrem espai per fer l’oficina de dinamització juvenil. Totes 
aquestes coses que jo vos he contat aquí que farem, les línees de feina que estic fent, 
vostè desprès m’ho plasma en una moció. Me sap greu, és que ja ho estic fent. No votaré 
a favor d’una cosa que ja s’està fent. Gràcies”

La regidora d’IDMA-El Pi, senyora Neus Serra diu: “Primer de tot vull dir que agrairíem 
que les mocions ens les passassin abans perquè jo aquesta moció l’he rebuda avui 
dematí per tant l’he poguda llegir però no he pogut parlar amb el grup que l’ha entregada 
ni res. I una vegada explicat com que és una cosa que s’està fent jo que n’hi he presentat 
la moció i hi votaré a favor, sí que diria que si és una cosa que s’està fent se podria 
canviar per dir “continuar fent aquesta tasca”. De totes maneres nosaltres hi votarem a 
favor, perquè trobam que és una figura i és una feina que és necessària dins el municipi, 
que acabam d’aprovar una cosa pels adolescents i els infants i aquesta és una tasca. Els 
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dinamitzadors fan una feina que la podem veure arreu arreu d’any a cada nucli de 
població. Per tant, la recolzarem”

Torna parlar el portaveu del PP: “Dir el primer de tot que no és una cosa que deim avui 
per primer cop. Com vostè sap per donar un servei s’ha de contractar i quan el servei val 
més de 18.000 euros s’ha de fer un contracte obert per poder pagar més d’aquesta 
quantitat. Nosaltres havíem fet un contracte pels dinamitzadors que acabava el mes de 
setembre del 2015. Des de setembre del 2015 fins avui s’ha prorrogat. Això què vol dir? 
Que si Intervenció ens diu “aquesta factura no se pot pagar”, amb la firma del Batle se 
paga. Duim més de 200.000 euros pagats fora de concurs. Lo seu seria fer un concurs. I 
diuen que ho digo avui. El mes de gener del 2017 varem fer una moció on demanàvem 
que l’Ajuntament convocàs els concursos de serveis que duien més d’un any prorrogats 
fora de termini; un d’ells era aquest. Segon, el mes de juny del 2015 jo, senyor Cabot, a 
vostè li vaig donar un dossier amb tot el que se feia a Joventut. En aquest dossier diu 
“próximo contrato de dinamizadores” i era un estudi econòmic que havíem fet nosaltres, 
on “es importante para el concurso valorar la subrogación del personal actual. Los costes 
son los siguientes y realmente la labor ha sido muy importante, mi idea personal era la de 
ampliar su contrato con 5 horas semanales a cada uno”. No deman que siguin 5, que 
siguin 10. Vostè ha fet feina tres anys amb ell però això li vaig donar jo el mes de juny del 
2015, el concurs se podria haver fet el setembre per fer les coses com toca. Me diu, és 
que no hem pogut. Sí, sí han pogut però no ho ha volgut fer i no entenc per què”

Seguidament parla el Batle: “Primer de tot abans de donar la paraula al senyor Cabot dir-
li que són 15.000 euros, no són 18, convendria que s’actualitzas, amb la nova llei de 
contractes són 15.000 euros, no són 18 i també dir-li que vostè sap perfectament les 
competències que té aquest Ajuntament perquè la Llei Montoro precisament ens lleva 
competències a Educació, Sanitat, Joventut. D’acord? En lleva aquestes competències. 
Tenim l’esperança que amb aquest nou canvi de govern això també canviï. I senzillament 
ens lleva les competències vol dir que no les podem gestionar des del propi ajuntament 
Per tant això el que fa és que senzillament per fer un contracte tenim moltíssimes 
dificultats perquè senzillament no ho podem fer a l’àmbit de Joventut, Educació, Sanitat”

Seguidament parla el regidor M. Cabot: “Anem per parts. Vostè diu que fa temps que 
m’ho diu. D’acord. Fa temps que me diu el tema del contracte de dinamització però el que 
no fa temps que me diu, que és del que m’estic queixant, és el tema de l’ampliació dels 
horaris. Que és el que jo vaig dir l’altre dia ho diu vostè aquí. L’ampliació dels horaris que 
vaig explicar l’altre dia. Aquest és el contracte que vostè me va presentar dia 15 i jo li vaig 
dir que me pareixia bé, inclús varem estar parlant una bona estona de la feina i jo ahir li 
vaig explicar que del que vostè m’oferia nosaltres encara ho havíem ampliat més. Ho 
varem estar parlant. Quan vostè va fer la moció dels contractes, per ventura vostè se 
pensa que jo no faig el contracte perquè no vull, quan aquest equip de govern duu més 
del doble de contractes fets, realitzats que l’antic equip de govern o sigui que per ventura 
aquest se m’ha oblidat fer-ho o no el vull fer perquè no el vull fer. No el faig per un tema 
de competència. Vos ho estic dient. I li digo el mateix, li repeteixo el mateix que ja li vaig 
dir, si voleu que faci les coses bé, llevo el servei. És això, és que ja li vaig explicar. Igual 
que l’escola de música, si voleu, si el que vostè vol és que posem les coses bé, d’acord, 
deixam de donar el servei perquè és aquest o l’altre. No se pensi vostè que duc tres anys 
sense contracte perquè vull, és que no sé en quin capet... El que passa és que ja pot 
desviar l’atenció amb el que he dit abans, ja ho he dit abans. Ve aquí, al Consell de 
l’Adolescència, digo la meva opinió, les feines que estam fent i tal i vostè avui me les 
plasma en una moció. Això és de l’altre dia, no és de fa tres anys. És que no ho vull 
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repetir perquè és que ja cansa. Jo no faig un contracte perquè me diuen que no ho puc 
fer, perquè no hi ha competències, és que se deu pensar que no el vull fer, de veres, no 
sé en que pensa vostè. I ja vos vaig dir l’altra vegada que vareu fer aquesta moció, de 
veres t’ho digo, si vostès, si la vostra opinió és aquesta, idò llevam el servei. És que un o 
a l’altre. Perquè per fer les competències, ja vos ho vaig explicar, hem de demanar 
permís a la Conselleria i hem de demanar permís al Ministeri i el dia que me diguin que sí 
ho faré. Espero que ara que hi comença a haver canvis, que els ajuntaments podrem 
començar, espero que ara me deixin. Però és que no sé com explicar-li, sinó vagi a 
assessorar-se bé que pel que vol s’assessora i pel que no, no. I això també, vostè ho va 
poder fer, la normativa de competències va canviar desprès, com ha dit el senyor Batle 
amb en Montoro. Actualitza’t també amb les competències com estan ara. Anau i vos 
actualitzau, de veres vos ho digo perquè això de pensar que no treiem el contracte 
perquè no el volem treure, de veres, és una discusió que ja varem tenir, jo no sé si l’hem 
de tornar tenir però bé ja està”

El senyor Ferrá, portaveu del PP comenta: “Vostès abans li donaven la culpa a Montoro, 
ara per ventura li donaran a Montero, no sabem com va. Dir-vos que quan vaig fer la 
moció per fer aquests contractes vostè me va contestar que no ho podia fer perquè no 
complia l’estabilitat pressupostària. Me va contestar això me pareix. El que li digo és que 
m’acaben de dir que no tenen competències en Joventut, Educació, Sanitat, no sé que 
més ha dit; i és cert, i per això vostès varen dur a ple el tema de l’escola d’adults dient, no 
tenim competències en escola d’adults però volem fer el contracte i treurem el contracte 
nou, i han tret un contracte d’escola d’adults. Un contracte que si no recordo malament, 
perquè no ho duc apuntat, eren 50 i pico mil d’euros. Pel mateix, pel mateix poden fer els 
contractes. Han fet contractes a altres àrees, han fet contractes a altres àrees que estan 
amb les mateixes condicions. De totes maneres si vostè vol que jo li digui, l’equip de 
govern propiciarà un concurs. Escolti sí, dir, seguirem fent el que fem, és que fa tres anys 
que esperam ampliar això. Vostè ho vol ampliar, jo vull que ho ampliïn i resulta que no ho 
fem”

Respon el senyor Cabot: “Ho torn dir, mira per favor la normativa. Hi ha diferents tipus de 
competències. La competència de l’escola d’adults basta tenir el permís de la Conselleria. 
De veres, mira-t’ho. És que te penses que no trec els concursos perquè no vull, de veres 
t’ho digo, mira-t’ho i és impossible que te digui res de l’estabilitat pressupostària, 
impossible. Ja t’ho digo ara, però amb això t’embulles igual que amb l’IBI que també 
deies que ho devallaveu i no va ser així. M’és igual. Mirat-ho bé, hi ha distints tipus de 
competències. No trec aquest contracte per problema de competències. El dia que ho 
pugui fer serè l’home més content del món, jo també vull augmentar els serveis i ho fem”

Segueix amb la paraula Batle: “L’escolta d’adults és un altre punt diferent perquè l’escola 
d’adults les competències les té la Conselleria i la Conselleria el que fa és ens emet un 
certificat com mentre ell no fa aquest servei, no fa aquest servei d’escola d’adults i 
l’Ajuntament mitjançant aquest certificat i mitjançant l’autorització del Ministeri, podem dur 
aquest servei a terme perquè la Conselleria no el fa a n’aquest servei. Però els 
dinamitzadors juvenils és una altra història, no són competència de la Comunitat, 
senzillament és que no tenim competències, no en tenim cap, per tant, no tenim via 
d’escapatòria. I també vull dir i ho vull deixar clar, no suspendrem el servei, no 
suspendrem el servei i aquest servidor firmarà el reparo per aixecar el reparo, tant de 
l’escola de música, tant dels dinamitzadors juvenils, tant del que faci falta perquè aquest 
municipi rodi i pugui anar bé per tant, cap problema ni un. Nosaltres no suspendrem el 
servei. Evidentment farem el contracte tot d’una que tenguem competències o tot d’una 
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que ens autoritzi el Ministeri en fer aquest contracte per poder-lo fer perquè senzillament 
no el podem fer. Per tant, nosaltres en aquest sentit estam molt tranquils. A vegades 
sembla que no han governat mai, és que jo no sé, bé, m’evit el comentari, és vera, 
perquè segons quins coses, sincerament, sincerament, vostès varen governar i encara hi 
havia la llei Montoro, hi havia aquestes qüestions de competències i pareix que se fan 
“els longuis”, “els longuis”, “els longuis”, “els longuis” com si no anàs amb vostès però bé, 
ja està”

Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels vuit regidors del PP, de la regidora 
d’IDMA-El Pi i de la regidora No Adscrita i amb els vots en contra dels cinc regidors de MÉS, 
dels quatre regidors del PSOE i dels dos regidors de Som Guanyem rebutjar 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 
(maig 2018 – juny 2018).

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

2. Donar compte de la liquidació del pressupost 2017

Atès que, s’ha de donar compte de la liquidació del pressupost 2017.

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 la liquidació del pressupost 2017.

Els senyors assistents es donen per assabentats de la liquidació del pressupost 2017

3. Donar compte de la Sentència nº 168/2018

Atès que en data 11 de juny de 2018 amb registre d’entrada núm. 8556, s’ha rebut còpia 
de la Sentència núm. 168/2018, declarant la desestimació del Recurs Contenciós 
Administratiu PA núm. 75/17, interposat pel Sr. Josep Campins Mir contra l’Ajuntament de 
Marratxí, confirmant l’acte impugnat per adequar-se a l’ordenament jurídic.

Aquesta regidoria, en ús de les seves facultats, eleva a aquesta comissió informativa la 
següent:
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PROPOSTA:

1r.- Donar compte de la Sentència de data 11 de juny de 2018 emesa pel Jutjat de lo 
Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma, interposat pel Sr. Josep Campins Mir contra 
Resolució de Batlia de data 20 de desembre de 2016 per inadmissió a tràmit de la 
instància presentada contra la resolució del expedient sancionador per infracció 
urbanística 9/2012-SAN.

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

Seguidament agafa la paraula el Batle, senyor J. F. Canyelles Garau: “Abans dels precs i 
preguntes una qüestió que volíem posar damunt la taula i és que el pròxim plenari del 
mes de juliol no se celebrarà a n’aquesta Sala de Plens. Segurament se celebrarà a 
l’edifici de Ca Ses Monges del Pla de Na Tesa i és degut a que a la planta baixa d’aquest 
edifici hi fem unes obres de remodelació, hi fem un bany adaptat, un bany per a totes les 
persones que ho necessitin dins la planta baixa, llevam tema de barreres 
arquitectòniques i modernitzam el que és l’atenció al públic i a l’Ajuntament. Fem una 
remodelació molt més moderna, molt més propera als ciutadans i dins aquesta obra de 
remodelació que també tenim dificultats amb la instal·lació elèctrica i altres elements com 
puguin ésser el tema de calefacció, d’aires condicionats, etc, etc. Dins aquesta 
remodelació hem considerat reubicar les persones que fan feina allà, als funcionaris que 
fan feina a la planta baixa i reubicar-los a diferents dependències municipals. Una d’elles 
és dins aquesta Sala de Plens, hi haurà Informació i Registre. Informàtica també la 
reubicam a un altre espai, igual com Tresoreria que també la reubicam a un altre espai 
mentres durin les obres. L’estimació de duració de les obres és aproximadament de dos 
mesos i a principi del mes de juliol comencen les esmentades obres per tant en tendrem 
dos mesos d’obres i des d’aquí demanam comprensió i demanam disculpes als ciutadans 
per les molèsties que puguin afectar. De totes maneres dir que aquí també no té 
problemes de barreres arquitectòniques perquè directament surt a peu pla a la plaça, que 
se pot entrar per aquí darrera que no té cap dificultat. Té molt més dificultat entrar a 
l’Ajuntament pel tema de les portes com estan posades que la veritat és que dificulta 
moltíssim a la gent que ve amb cotxets d’infants o ve en cadira de rodes”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula la portaveu d’IDMA-El Pi, senyora 
Neus Serra Cañellas dient: “Moltes gràcies. Jo volia fer una reflexió i una pregunta a la 
vegada. Avui dematí els representants dels grups municipals d’aquest Consistori hem 
participat a un debat, molt interessant per cert, però a un mitjà de comunicació extern, 
quan tenim un mitjà de comunicació propi que encara està aturat i queden onze mesos de 
legislatura i volia aprofitar per fer aquesta reflexió i per demanar si encara amb el 
pressupost que se va dedicar per aquest tema que se’n farà i si encara val la pena en 
onze mesos dur-ho a terme. És molt trist que haguem de fer un debat a fora casa podent 
fer-lo a ca nostra.

I llavors vull transmetre, a n’aquest debat se n’ha parlat, però jo ho deman aquí, 
transmetre el malestar dels usuaris de la piscina de Pòrtol que estam acabant el mes de 
juny i no tenen piscina. És un malestar i és un “enfado” per molta gent i allà no només hi 
va gent de Pòrtol sinó que hi va gent de Marratxí perquè com tots sabem hi ha altres 
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piscines del municipi que s’ocupen per gent de vegades no desitjada i la gent se trasllada 
a Pòrtol. Ho he dit avui dematí, crec que és un falta de previsió o un no estar damunt la 
concessionària. Ens passa amb altres instal·lacions però voldria saber a veure quina 
previsió hi ha de que aquesta piscina s’obri. Crec que ha estat un problema tècnic però jo 
el que he vist és que fa un mes i mig que la piscina està buida i una piscina buida amb el 
sol que fa se cruia. Crec que és una falta de previsió.

També desitjar Molts d’anys! a tots els presents, a tot el Consistori i a la gent que ens 
acompanya. Molts d’anys! i que tengueu unes bones festes de Sant Marçal”

Contesta el Regidor d’Economia, senyor M. Cabot: “Avui hem estat a Canal 4, hem tengut 
un bon debat que segurament tendrà audiència. I el tema de la ràdio també és un tema 
que ens agradaria que quan l’obriguem tengui audiència, perquè si vessim els debats que 
varem fer, que segurament poca audiència tenien comparat amb l’audiència que haurem 
tengut avui. També cal recordar que també està bé que veig que li agrada poc el model 
que nosaltres pensam fer de ràdio perquè aquests debats polítics els varem poder fer una 
vegada, nosaltres varem estar al comandament d’aquesta ràdio, abans no se feien 
debats polítics. Quina és la qüestió de la ràdio? No sé si ho he explicat qualque vegada. 
És un problema d’espais. Nosaltres tenim els plecs fets, encara a vegades se’ns ocurreix 
qualque cosa i canviam quatre coses. Fem uns plecs d’una ràdio que sigui molt 
municipalista, molt d’entrevistes al ciutadà, que pugui dur també els esports del municipi, 
molt que surti al carrer, res de magazines inútils que per això escoltes grans cadenes, res 
de posar els informatius d’IB3 que per això escoltes IB3 sinó una ràdio que sigui 
certament d’aquí, de Marratxí. Nosaltres ara ens varem veure amb l’obligació, ademès 
també la ràdio estava aturada, amb l’obligació de posar l’àrea d’Educació i Joventut en el 
local de la ràdio. Estam esperant poder fer el traspàs de la biblioteca, ja tenim el local, ara 
hem encomanat els mobles i ara tenim visites a l’obra. Estam esperant que la biblioteca 
se pugui passar allà perquè Educació i Joventut passarà al segon pis, on està la 
biblioteca, podrem fer també l’oficina d’informació juvenil, com hem dit i podrem obrir la 
ràdio. Estàvem mirant, aquesta setmana hem acabat l’informe econòmic del contracte de 
la ràdio, quan poguem també treurem la licitació i en treure la licitació direm que ha de 
començar en tal mes. Esper que sigui quan abans i esper que sigui abans de final d’any. 
Torn repetir el mateix, tristement, tristement, no he tingut, per ventura qualcú de vosaltres 
sí, però tristement no he tingut cap petició de que obriguem la ràdio i jo estic convençut 
de que l’hem d’obrir i estic convençut de que és un bon mitjà però estic convençut de que 
l’hem de fer de tal manera que sí, que serveixi. Són uns doblers municipals que se gasten 
amb aquest mitjà que ha de servir, al menys ha de ser golosa i ha de ser atractiva pel 
nostre ciutadà. Per això haurem tardat més o menys, tardam per un problema d’espai, 
però també tardam perquè la volem fer com t’explico, de qualitat. Esper que una vegada 
treguem el projecte, crec que sí que val la pena encara que quedi un any de legislatura, 
crec que val la pena perquè intentarem deixar una ràdio de que tots poguem estar 
orgullosos, res d’una ràdio partidista ni res simplement perquè al govern que li toqui 
governar que pugui fer el mateix servei, que estigui orgullós perquè sigui una ràdio als 
serveis dels marratxiners no de l’equip de govern de turno. Gràcies”
Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula el portaveu del Partit Popular, senyor 
Xisco Ferrá: “Jo vull fer un parell de preguntes que me demanen els ciutadans al carrer. 
La primera coincideixo amb la senyora Serra, que és si saben la data en que s’obrirà la 
piscina de Pòrtol. 
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La segona, també me demanen si saben quin dia podrem tenir ja efectiu el descompte del 
conveni amb l’Institut Municipal d’Esports de Palma.

Desprès, volíem saber com està el tema de l’auditoria que havien de fer d’aigua 
especialment a la zona de la urbanització de Sant Marçal, perquè també m’ho varen 
demanar uns veïnats d’allà. 

I en darrer demanar si en cas de que l’escola de música depengui també de la 
Conselleria d’Educació, igual que l’escola d’adults, si l’Ajuntament traurà un concurs. O és 
que depèn d’una altra banda?”

El Batle dona la paraula al regidor d’Esports, senyor Josep Ramis: “Bon vespre a tothom, 
moltes gràcies senyor Batle. En referència als comentaris de la senyora Serra i del senyor 
Ferrá dir que no és una falta de previsió. És a dir, tant de bo jo pogués elegir quan hi ha 
una avaria a la piscina i hagués dit que hagués estat en el novembre i no a punt d’obrir. 
Durant el mes de maig arrel de l’avaria s’hi varen fer unes obres d’una empresa. 
Aquestes obres no varen anar bé perquè bé, explicaré un poc el problema. Hi ha una 
presa de fons de la piscina que se va rompre i per allà se va buidar tota la piscina i una 
empresa ens va proposar revestir el tub avariat amb un altre i aquesta solució no ha anat 
bé. Aleshores s’ha triat una altra solució, en aquest cas l’empresa adjudicatària és 
Aubapool i me consta que ja hi han anat a fer feina, que aquesta setmana també el 
divendres hi varen anar, aquesta setmana hi tornaran i la solució tècnica que s’ha triat és 
condemnar aquesta presa de fons, que no té arreglo la tuberia perquè és massa gros el 
forat. Se condemna aquesta presa de fons i s’obri una presa de fons en el lateral, just 
devora la sala de màquines. És una obra relativament senzilla, que no ha de dur massa 
temps i nosaltres creem que el primer cap de setmana de juliol, que és aquest no, l’altre; 
la piscina podrà estar operativa. Aquesta és la nostra intenció i el nostre desig. El que vull 
reiterar és que les avaries sorgeixen quan sorgeixen, aquesta ha sorgit en el pitjor 
moment possible i davant això reiterar que no és un descuit ni una falta de previsió de 
l’àrea d’Esports sinó simplement una mala sort i que estam damunt. Com també dir que la 
concessionària Algalia no hi té res a veure amb tot això. Algalia gestiona l’aigua de la 
piscina, gestiona que l’aigua estigui bé però amb una ruptura d’aquest tipus la 
concessionària no hi té res a veure. Això és tot, gràcies”

Seguidament, el Batle, senyor Joan Francesc Canyelles diu: “Gràcies, senyor Ramis. És 
una qüestió de que quan romp, romp. Ja li vaig explicar, li he explicat avui dematí en 
aquest mitjà, que hem anat al debat. La piscina era plena, tot l’hivern ha estat ben plena, 
mantinguda i ha estat guapa i quan ha estat un poc abans d’obrir senzillament se va 
buidar de cop i quan se va buidar de cop varem intentar evidentment a veure si era una 
fuita que fos lenta, quan tota l’aigua que hi poses tota l’aigua se’n va, per tant no és una 
fuita lenta per tant s’han hagut d’agafar mesures d’emergència. No se pot funcionar 
només amb una presa, només amb una presa, que són les preses d’adalt, el que seria el 
pop, les preses d’adalt, sinó que també s’ha de tenir una altra presa perquè sinó, no hi ha 
aquesta circulació que necessita la piscina per tant, el que se fa és el que ha explicat el 
senyor Ramis. Des de la sala de màquines, se fa un forat a la paret, se posa una toma el 
més baix possible i ademés se condemna la toma que hi ha enterra de tot que se diu “el 
sumidero”. Això és l’operació que se fa perquè no n’hi ha altra de solució. Li he explicat 
també avui dematí que per dins aquest tub, la proposta que ens havien fet d’una empresa 
especialitzada era passar un altre tub, sellar-ho a fi de que l’aigua només anàs per dins el 
tub nou, però senzillament el tub no ha passat. Quan no passa el tub, han provat 
diferents, varen estar un parell de dies fent-hi feina, mirant a veure si arribaven a passar 
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el tub i no varen arribar a passar el tub i l’aigua sortia exactament igual per tant hem 
hagut de fer les mesures d’urgència. És vera que això crea molèsties però molt pitjor 
hagués estat si ens hagués aplegat a mitjan estiu, quan tens la piscina al màxim de 
funcionament. Encara hagués estat pitjor però reiterar que no és una manca de previsió. 
Desprès dir-li al senyor Ferrà, el tema dels pressuposts participatius, en els quals hi ha 
inclòs el tema del conveni amb l’IME, amb l’Institut Municipal d’Esports de Palma; dir-li 
que el període de realització dels pressuposts participatius, també li hem explicat avui 
dematí en aquest mitjà, que hem tengut aquest llarg debat, és d’un any i és tot el 2018. 
No depèn de nosaltres, nosaltres hem presentat la proposta, l’hem consensuada amb 
l’Ajuntament de Palma, hem solucionat un problema que teníem en tema 
d’empadronaments entre l’Ajuntament de Palma i l’Ajuntament de Marratxí per lligar la 
base de dades a fi i a efecte de que l’Ajuntament de Palma pogués comprovar si eren 
residents a Marratxí, si estaven empadronats a Marratxí o no perquè la solució que se’ns 
havia donat a nosaltres no ens pareixia adequada que era que el ciutadà anàs allà, pagàs 
el complet, vengués aquí i aquí li féssim una subvenció d’aquest percentatge. No ens 
pareixia adequada, trobàvem que marejàvem molt als ciutadans i no era ni gens àgil ni 
ens pareixia que fos dels temps moderns. Per tant, li hem cercat una solució; aquesta 
solució l’hem trobada i ara estam amb la firma del conveni; també li he explicat avui 
dematí, està pendent de l’Interventor i del Secretari de l’Ajuntament de Palma, o de 
Secretaria i de l’Interventor, que en tenen més d’un, de l’Ajuntament de Palma, no depèn 
exclusivament de la nostra voluntat. Nosaltres cada setmana estam en contacte amb 
l’Ajuntament de Palma per tal d’agilitzar aquest conveni i altres convenis. S’ha de tenir en 
compte que un conveni com a mínim se firma a través de dues parts, no només n’hi ha 
una sinó que n’hi ha dues, per tant en aquest punt ens trobam i en aquest punt hi fem 
feina i és evident que els pressuposts participatius, aquesta setmana precisament en 
donàvem comptes, i fins el dia 31 de desembre del 2018 estam a disposició d’acabar de 
realitzar tots els projectes participatius, precisament en tenim 9, 9 que tenim en marxa, 
apart de tota l’altra marxa que duim que mai s’havien fet tantes millores en el terme 
municipal de Marratxí i per això és que és evident que necessitam mans i per això és que 
estam en ple rendiment per donar solucions als problemes que tenim i a la ciutadania”

Seguidament el senyor Cabot, regidor de l’equip de govern comenta: “El tema de 
l’auditoria de l’aigua, ens varen demanar una pròrroga perquè varen trobar que era més 
complicada la tasca del que se pensaven, i no me’n record quan acaba aquesta pròrroga, 
ho miraré i vos ho diré però hi estan fent feina encara. Pensa que agafam tot el sector, no 
només Sant Marçal, és més llarg”

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, 11 de Juliol del 2018

La Secretària,

Joan Francesc Canyelles Garau

Marratxí, 12 de Juliol del 2018

El Batle,
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