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Referència: 2018/00007540A

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

Interessat:  
ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 08/18
Caràcter: Ordinària
Data: 31 de juliol de 2018
Horari: de 20.00 a 21.40 hores.
Lloc: Ca Ses Monges del Pla de Na Tesa

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 07/18
3. Modificació de crèdit per suplement de crèdit 2/18 per a despeses de personal
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4. Aprovació de l’annex de subvencions nominatives del Pressupost de 2018

Participació Ciutadana i Agenda Local 21:
5. Aprovació del Reglament de Participació Ciutadana

Defensor de la Ciutadania:
6. Pressa de possessió davant l’Ajuntament Ple de la Defensora de la Ciutadania

Promoció Econòmica, Comerç, Empresa, Indústria i Turisme:
7. Renovació del Pla de Desenvolupament Turístic del municipi de Marratxí

Mocions:
- Declaració institucional a favor de l’enduriment de les penes per conduir baix els 

efectes de l’alcohol

Mocions per via d’urgència: 
- Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular a favor de mantener la 

Guàrdia Civil en el municipi de Marratxí, prèvia declaració d’urgència

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

Interior:
2. Donar compte del Decret de Batlia sobre canvi de seu per a la celebració del plenari 

ordinari del mes de juliol

Economia i Hisenda:
3. Dació de compte al plenari de la Corporació Juliol 2018 (Xips de cans, ajudes puntuals 

i informes objecció + 15000 del 2n trimestre 2018)

- Precs i preguntes

A continuació pren la paraula el Batle: “Bon vespre a totes i a tots, o bones tardes. 
Benvinguts en aquest plenari del mes de juliol, en aquest plenari de l’Ajuntament de 
Marratxí, en el qual tenim aquest escenari que és un escenari improvisat perquè estam en 
obres a la Casa Consistorial. Estam en obres al que és la planta baixa, el que és el Registre 
i on donam tota la informació als ciutadans. Trobàvem que era necessari fer aquestes obres 
perquè ha quedat molt obsolet, realment hi havia una barrera important entre el ciutadà i 
l’atenció que rebia, una barrera física, malgrat el servei sempre ha estat un servei molt bo. I 
res, en aquest moment fem una oficina d’atenció al ciutadà molt més oberta, molt més 
propera al ciutadà, molt més moderna. I res, disculpau les molèsties si heu de venir a la seu 
central de l’Ajuntament perquè ara tenim la sala de plens que està habilitada precisament 
per aquestes qüestions, que és tema de registre, tema d’atenció al ciutadà ho fem a la sala 
de plens per això és que aquest plenari del mes de juliol el fem aquí, a Ca Ses Monges del 
Pla de Na Tesa. Donam la benvinguda també a la gent que ens segueix per streaming, que 
s’ha fet una feina d’adaptació per poder-ho fer a n’aquest lloc com deia adaptat. Donar les 
gràcies a tothom que ha participat perquè aquest plenari fos possible a un lloc que no és 
l’habitual, que això sempre duu un cert trastorn i també donar la benvinguda a tothom que 
ens acompanya, especialment a la família de na Paula Fornés Rodríguez que des d’aquest 
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Consistori, com ho hem fet també altres vegades, li mostram tot el nostre suport i tota la 
nostra estima en aquests moments tant difícils. Avui, també a l’ordre del dia, hi ha una 
declaració institucional la qual fa referència especialment a n’aquest tema, que és a favor de 
l’enduriment de les penes per conduir baix els efectes de l’alcohol. En Miquel, el Primer 
Tinent Batle, en Miquel Cabot, vol fer una esmena pel tema dels micros abans de començar 
el plenari, amb l’ordre del dia establert”

A continuació parla el Primer Tinent de Batle, senyor Miquel Cabot: “Bon vespre a tots. El 
tema de la microfonia, com ja sabeu, sobre tot apart de perquè se senti, és per a la redacció 
de l’acta, que desprès l’han de transcriure, avui, com que estam aquí, i és un poc improvisat, 
bé, improvisat no però pensau que no s’aturen, o sigui que, sempre graven, que si avui hem 
de criticar a qualcú val més que sigui enfora del micro. Simplement és això, quan parleu per 
favor feis esment a atracau-vos el micro el màxim possible perquè desprès sigui fàcil la 
redacció de l’acta. Gràcies”

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 26-06-18, que 
s’aprova i autoritza per unanimitat.

2. Reconeixement de crèdits 07/18

Vist l’expedient 7/18 relatiu al reconeixement de crèdit corresponents als exercicis 
ressupostaris anteriors.

Atès que s’han realitzat, durant els passats exercicis, despeses que excedeixen a l’import 
compromès i d’altres on aquest no s’ha compromès en la seva totalitat i que es descriuen a 
l’Annex I.

Vist l’informe del Sr. Interventor acctal incorporat a l’expedient.

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

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit 7/2018 corresponent a les despeses que 
després es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura 
en l’expedient.

ANNEX I
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RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 07/18

NUM ANY NOM DATA FACTURA NÚM.REGISTRE TOTAL
1

2017 ANGEL IGELMO GANZO
21/12/2017 2018001996

1.089,00
2

2017 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L
30/11/2017 2017005615

51,09
3 2016 MAGDALENA BESTARD PIZA 21/07/2016 2018002937 212,22
4

2017 FRANCISCO ZANOGUERA CLADERA
10/02/2017 2018002938

141,48
5 2017 FRANCISCO ZANOGUERA CLADERA 21/07/2017 2018002939 120,50
6

2017 MARIA ANGELES MARTINEZ ORTEGA
12/02/2017 2018002940

141,48
7

2017 MARIA ANGELES MARTINEZ ORTEGA
12/07/2017 2018002941

168,70
8

2017 FRANCISCO JOSE MATAMALAS PONT
10/02/2017 2018002942

70,74
9 2017

MIQUEL PALOU OLIVER 07/09/2017
2018002943

72,30
10 2017

MARIA CANDIDA POMARES LOPEZ 27/06/2017
2018002944

8,00
11 2017

MARIA CANDIDA POMARES LOPEZ 29/09/2017
2018002945

42,10
12 2017

MIGUEL ANGEL JAUME SANT 19/09/2017
2018002946

8,00
13 2017 MARIA PILAR FERNANDEZ PEDRAZA 13/09/2017 2018002947

75,06
14 2017 MARIA MAGDALENA CAÑELLAS VENY 29/09/2017 2018002948

49,21
15 2017 GUILLERMO VALLEJO NICOLAU 07/07/2017 2018002949

8,00
TOTAL 2.257,88

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 votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, de data 26 de juliol 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 i 
de la regidora d’IDMA-El Pi i amb l’ abstenció dels vuit regidors del PP i de la regidora 
No Adscrita, aprovar els acords esmentats.

3. Modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 2/18 per a despeses de 
personal

Vist l’expedient relatiu a la modificació del Pressupost vigent mitjançant suplement de 
crèdit 2/18 per a despeses de personal.

Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 177.2 del TRLHL i 37 i 38 del 
RD 500/90, la competència per aprovar els expedients de crèdits extraordinaris i de 
suplements de crèdit correspon al Ple de la Corporació.

Aquesta Regidoria eleva a l’Ajuntament Ple el següent:

1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit 2/2018 a les 
aplicacions pressupostàries i pels imports següents: 
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Programa Bàsiques PRODUCTIVITAT G. E AJ.FAMILIAR PROJ. SOIB TOTAL S.SOCIAL
 120003 15000 15100 16400 14300  16000

13000 1.305,66 490,54 27,21 65,70 0,00 1.889,11 591,29
13200 26.852,20 10.090,41 532,13 265,32 0,00 37.740,05 11.812,64
15000 5.446,43 2.046,26 114,86 109,62 0,00 7.717,17 2.415,47
15100 4.925,40 1.850,50 101,41 21,24 0,00 6.898,56 2.159,25
15300 13.698,90 5.146,77 268,77 156,24 0,00 19.270,67 6.031,72
16100 1.816,28 682,39 35,64 0 0 2.534,31 793,24
16400 949,59 356,77 18,63 9,96 0,00 1.334,95 417,84
16500 1.622,61 609,63 32,58 15,84 0,00 2.280,66 713,85
17000 1.691,49 635,50 34,78 23,28 0,00 2.385,05 746,52
23100 1.172,95 440,68 24,60 21,60 0,00 1.659,84 651,12
23105 5.582,80 2.097,49 109,55 69,12 0,00 7.858,96 2.459,85
23120 475,84 178,78 9,34 0 0 663,95 207,82
23140 893,07 335,53 19,11 14,94 0,00 1.262,65 395,21
23148 980,95 368,55 19,25 0,00 0,00 1.368,75 428,42
24100 716,68 269,26 15,51 17,28 0,00 1.018,73 318,86
24110 0,00 0,00 0,00 0,00 340,32 340,32 106,52
24141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24142 0,00 0,00 0,00 0,00 550,32 550,32 172,25
32000 766,52 287,99 15,04 0 0,00 1.069,55 334,77
32100 279,53 105,02 5,48 0,00 0,00 390,04 122,08
32400 468,65 176,07 9,20 14,94 0,00 668,86 209,35
33000 2.393,79 899,36 45,38 12,96 0,00 3.351,49 1.049,02
33210 1.394,26 523,83 27,36 12,96 0,00 1.958,41 612,98
33220 345,80 129,92 6,79 4,32 0,00 486,82 152,38
33310 295,15 110,89 5,79 8,64 0,00 420,47 131 ,61
34000 762,69 286,55 14,97 46,44 0,00 1.110,64 347,63
44000 322,66 121,23 6,33 4,32 0,00 454,54 142,27
49100 650,31 0,00 0,00 0,00 0,00 650,31 203,55
91200 64,17 0,00 0,00 0,00 0,00 64,17 20,09
92000 14.986,40 5.630,49 294,48 137,22 0,00 21.048,59 6.588,21
92310 665,47 250,02 13,06 4,32 0,00 932,87 291,99
92400 333,45 125,28 6,54 0,00 0,00 465,27 145,63
93101 4.611,71 1.732,65 97,12 52,56 0,00 6.494,04 2.032,64
93100 977,73 367,34 19,00 0,00 0,00 1.364,07 426,95
93200 2.765,77 1.039,12 52,68 44,82 0,00 3.902,39 1.221,45
93400 2.194,30 824,41 44,69 70,02 0,00 3.133,43 980,76

102.409,21 38.209,23 2.027,26 1.203,66 890,64 144.740 45.303,62

Total a suplementar 190.043,62

Aquesta modificació pressupostària es finançarà amb càrrec al romanent líquid de 
Tresoreria.

2n. Que es sotmeti a informació pública i prossegueixi la tramitació corresponent, 
prenent-se nota per la Intervenció municipal.

Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al Primer Tinent de Batle i 
Regidor d’Economia, senyor Miquel Cabot Rodríguez: “Com vaig explicar a les 
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comissions aquesta pujada és un dret que tenen adquirit fa molts d’anys, per quan 
varen venir els retalls de ja fa un parell d’anys, no és que sigui una pujada perquè sí. 
Simplement aquest punt explica de quines partides treim els doblers per poder fer 
efectiu aquest 1,5 de pujada. Gràcies”

La senyora N. Serra, portaveu d’IDMA-El Pi agafa la paraula: “Moltes gràcies senyor 
Batle, bones tardes a tots i a totes. Tal com varem fer a les comissions hi votarem a 
favor i sempre pensant que no s’ha arribat a l’adquisició dels drets que se varen perdre 
durant les retallades però hi votam a favor”

Seguidament el portaveu del PP, senyor Ferrá comenta: “Gràcies senyor Batle, bones 
tardes a tots. Nosaltres també hi votarem a favor, tant a n’aquest punt com al següent 
pel que varem dir a les comissions informatives. Són punts que són de llei i per això 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 26 de juliol de 2018, abans 
transcrit, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

4. Aprovació de l’Annex de subvencions nominatives del Pressupost 2018

Ates que l’àrea de Participació Ciutadana té interès en atorgar dues subvencions 
directes per a la celebració de festes populars a diferents nuclis urbans. 

Ates que segons l’article 22.2 a) de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, les subvencions nominatives han d’estar previstes en el Pressupost de 
l’entitat local, fent-se referència almenys a la seva dotació pressupostària i beneficiari.

Aquesta regidoria, per raons d’urgència, eleva a la Comissió Informativa d’Hisenda la 
següent

PROPOSTA D’ACORD

1r. Aprovar l’Annex de subvencions nominatives del Pressupost de 2018, amb el 
contingut següent:

ANNEX SUBVENCIONS NOMINATIVES 2018

BENEFICIARI

NIF NOM O RAÓ SOCIAL
IMPORT

APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA

G07929771 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SES CASES NOVES 1.210,00 € 92400.489.00

G57091027 COMISSIÓ DE FESTES PLA DE NA TESA 500,00 € 92400.489.00

2n. Que l’expedient prossegueixi els tràmits per a la seva conclusió.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, de data 26 de juliol de 2018, abans 
transcrit, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
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5. Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana

Vista la memòria d’aquesta Regidoria de dia 23 de juliol de 2018, sobre la necessitat 
d’un Reglament municipal de Participació Ciutadana.

Vist l’informe jurídic de dia 23 de juliol de 2018 sobre l’aprovació del Reglament.

Atès que la llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local (Art.4) i l’article 100 de 
la Llei 20/2006 Municipal i de règim local de les illes Balears, atribueixen als municipis, 
entre d’altres, la potestat reglamentària i d’autoorganització (art. 4).

Atès que el present reglament requereix l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament i que es 
segueix la tramitació de l’article 49 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i l’article 
102 de la Llei 20/2006, seguint a l’acord d’aprovació inicial la seva publicació i 
d’audiència a les associacions directament afectades.

Es proposa al Ple, adoptar els següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament municipal de Participació Ciutadana en els 
termes que es contenen en l’annex adjunt.

SEGON.- Sotmetre l’expedient complet a informació pública per publicació en el BOIB i 
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i concedir audiència a les associacions veïnals 
inscrites en el Registre municipal i les finalitats de les quals tinguin relació directa amb 
l’objecte de la disposició, tot per un termini de trenta dies hàbils, als efectes de 
presentació de reclamacions i suggeriments.

TERCER.- La resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins el 
termini d’exposició pública i l’aprovació definitiva, seran a càrrec de l’Ajuntament Ple. 
D’acord amb l’apartat C), paràgraf final de l’article 49 de la Llei 7/1985, cas que no es 
presenti cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament adoptat aquest acord, 
fins llavors provisional. De conformitat amb l’establert en l’article 70.2 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril i en l’article 45 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú, se 
publicarà el text íntegre del Reglament en el BOIB.

Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al Regidor de Participació 
Ciutadana, senyor A. Mangiova Ripoll: “Bones tardes a tots, gràcies senyor Batle, bones 
tardes a tots i a totes. Com tots i totes sabeu un dels objectius principals d’aquest equip 
de govern era i és fomentar i potenciar la participació ciutadana. És per aquest motiu 
que avui presentam l’actualització d’un nou reglament de participació. Les dinàmiques 
de participació, les formes i les eines han canviat molt en els darrers anys i per aquests 
motius calia una actualització per adaptar el reglament al temps que corren. Entenem 
per participació ciutadana el dret de la ciutadania a participar activament en la creació i 
definició de polítiques públiques per contribuir a una gobernança que generi un model 
de gestió més eficient i de més qualitat. El present reglament de participació ciutadana 
té caràcter orgànic, s’estructura en cinc grans capítols dedicats a establir l’àmbit i la 
finalitat de la participació ciutadana; els drets de la ciutadania en referència a la 
participació ciutadana; la regulació de les entitats ciutadanes de Marratxí i les mesures 
de foment de l’associacionisme. També s’encarrega de delimitar els òrgans de 
participació i les diferents formes de mecanismes de promoció i desenvolupament de la 
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participació ciutadana per tant el Reglament consta de preàmbul, disposicions generals, 
capítols. Capítol 1, drets de la participació ciutadana; capítol 2, sistemes d’informació i 
comunicació; capítol 3, instruments i mecanismes de participació; capítol 4, òrgans de 
participació ciutadana; disposicions addicionals, disposició derogativa i disposicions 
finals. Els capítols on s’ha fet més incidència han estat el 2, 3 i 4 ja que s’han actualitzat 
els sistemes de comunicació i informació ja que per facilitar una bona participació és 
primordial poder oferir tota la informació possible respecte els afers de l’administració. 
S’ha regulat la participació de les entitats, associacions i/o plataformes en el ple per tal 
de que la seva veu pugui ser escoltada i entre tots facem una millor política pel municipi. 
Finalment el capítol 4 regula els òrgans de participació. Amb aquest Reglament volem 
aconseguir complir un dels punts fonamentals del nostre programa de govern; obrir 
l’ajuntament als ciutadans, a la incidència de tots en les decisions que es prenen a 
l’administració municipal, en definitiva, fer possible i compatible la democràcia 
representativa que és responsabilitat dels càrrecs votats a les eleccions, la democràcia 
participativa que dona veu de manera continuada als ciutadans més enllà del vot 
depositat cada quatre anys a les urnes. Gràcies”

La portaveu d’IDMA-El Pi, senyora Neus Serra diu: “Nosaltres a les comissions ens 
varem abstendre perquè volíem comparar el reglament que estava vigent amb el que se 
presenta avui i és vera que aquest és un desenvolupament bastant extens del que 
teníem. No és que modifiqui molts de punts dels que hi havia a l’anterior. Sí que vull 
donar l’enhorabona als tècnics que l’han duit a terme però com a participació ciutadana, 
com un reglament de participació ciutadana, sí que ens hagués agradat que l’oposició 
també hi pogués prendre part, com a ciutadans i com a representants d’aquest 
Consistori quan la primera vegada que l’hem pogut veure va ser a les comissions, a 
partir de les comissions, l’altre dia. Per tant mantendrem el vot de les comissions i ens 
abstendrem”

Seguidament agafa la paraula el senyor Ferrá com a portaveu del PP: “Jo estic d’acord 
amb el que ha dit la senyora Serra. És una llàstima que el Mangiova no seguís les 
passes del seu antecessor, el senyor Mariano Izquierdo, que ens deia que tots, li 
agradava que tots estassim informats i que tots participassim i féssim feina junts, sobre 
tot a un tema tant important com és la participació ciutadana. A nosaltres ens hagués 
agradat ser convidats a participar en la redacció d’aquest document per fer les 
aportacions oportunes i que sortís un document més complet. Crec que aquest 
document té una sèrie de mancances que són bones de trobar i que seria molt positiu 
incloure-les. De fet nosaltres quan fa dos anys varem presentar una moció per revisar el 
reglament, vostè senyor Batle ens va dir que sí, que el revisaríem i que ens convidarien 
a participar-hi en la revisió. No ha estat així, una vegada més, ja hi estam acostumats, 
quasi no ens conviden per res a l’oposició. Quan hi ha que treballar un tema el treballen 
vostès des de l’equip de govern o des d’un dels grups. Nosaltres, com he dit abans, ens 
hagués agradat fer un reglament adaptat als nous temps. Vostè mateix ha dit que les 
dinàmiques i les eines han canviat i vostès mateixos han fet canvis que els estan fent 
dia a dia i no figuren en aquest Reglament. Jo li demanaria que aquest punt de l’ordre 
del dia se retiràs i poguessim fer feina per aportar tot el que trobam que és necessari 
que figuri a n’aquest reglament. És vera que podem fer esmenes però són molts els 
punts que trobam a faltar i que com ja he dit, ja es fan i haurien de figurar en aquest 
reglament i seria millor fer-hi feina entre tots i incloure tots aquests punts. Per això 
nosaltres també mantendrem el vot d’abstenció de la comissió”
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Respon el senyor A. Mangiova: “Jo el que li volia dir és que és un reglament que s’ha 
treballat, no sé a quins punts se refereix exactament que puguin faltar, evidentment no 
ho sé. Però bé, s’obri un període d’exposició pública, se poden fer esmenes i nosaltres 
estam oberts al que sigui una millora se pugui millorar. Vull dir, tampoc no tenim cap 
inconvenient. Ara bé, creem que ja és urgent l’aprovació en sí perquè almenys 
treballarem damunt unes bases. Entenem que si se pot millorar en qualque cosa, facin 
les sugerències que trobin oportunes i li puc assegurar que les tendrem en compte però 
crec que retirar en aquest moment de l’ordre del dia el reglament no tendria molt de 
sentit. Hi hem estat treballant, duim treballant durant nou mesos. En aquest Reglament 
hi han participat totes les associacions de Marratxí, sel’s hi ha enviat; hi ha participat 
tots els ciutadans que ha volgut participar, és un reglament molt obert en el sentit de 
que ha participat tothom. En quan a associacions, en quan a ciutadans ha estat obert, 
ha passat per totes les associacions, han fet qualque aportació també, qui n’ha 
volgudes fer n’ha fetes i per tant creem que ens hem obert al que és la ciutadania, que 
és el tema important. Repeteixo, si durant el període d’exposició pública vostès 
plantegen qualque cosa que poguem millorar evidentment sense cap dubte la 
millorarem però retirar-lo, creem que no seria oportú retirar el punt de l’ordre del dia. 
Duim nou mesos treballant, com a mínim nou mesos que jo recordi treballant ja amb 
aquest reglament, crec que l’hem treballat molt, l’hem rectificat molt i crec que és el 
moment d’aprovar-lo i si llavors se pot millorar en qualque cosa el milloram, cap 
problema”

El senyor Xisco Ferrá, portaveu del PP segueix amb la paraula: “Ja he dit, nosaltres 
seguirem amb el vot d’abstenció. Jo crec que si nosaltres haguéssim presentat, vostès 
així com està hi haguessin votat en contra perquè vostè diu que és urgent però és que 
és molt similar al que tenim, no el vegem tant urgent. Hi ha petites coses que sí que les 
podríem dir aquí, he trobat a l’article 5, el punt quart i el cinquè són molt iguals i poden 
dur a confusió. Desprès, en el Reglament que vostès fins avui dematí, que l’he vist 
exposat a la Secretaria hi havia un capítol cinquè, que veig que vostè no ha llegit ja, que 
se referia al Defensor del Ciutadà. Al reglament que ens han entregat a nosaltres i que 
figurava avui dematí a Secretaria hi havia un capítol cinquè, ara s’ha llevat. Ara li diré el 
que per nosaltres és més important i que trobam a faltar i que per això ens abstendrem. 
O sigui, trobam a faltar una referència als pressuposts participatius; com es faran, 
podria estar dins aquest reglament, vostès ja ho fan. Era el moment d’incloure-ho dins el 
reglament de participació ciutadana. També trobam a faltar una referència a la 
participació dels ciutadans individualment. Varem començar en els plens deixant 
intervenir, desprès, ara segueixen intervenint però un pic que el ple ha acabat, era el 
moment també de regular-ho i ficar-ho dins aquest reglament i dir com pot participar 
cada ciutadà que vol venir al Ple i dir la seva. També a l’hora de detallar els òrgans de 
participació ciutadana, on apart del Consell Municipal de Marratxí hi ha els consells 
sectorials, també crec que podrien haver ficat un element que per Marratxí hagués estat 
molt important, com són els consells de nucli o de zona. Vostè l’altre dia parlant a la 
ràdio ens va dir és que cridam a les associacions i ens trobam tot sols. Si vostè crida a 
totes les associacions del Pla de Na Tesa per tractar un tema del Pla de Na Tesa jo li 
asseguro que totes vendran amb un parell de representants. Tenir a un municipi tant 
dispers com Marratxí un consell de nucli per tractar temes de cada nucli crec que seria 
important i ademés mouria bastant la participació ciutadana. També jo hagués inclós 
una ample referència a la descripció del voluntariat, és una participació ciutadana. 
Tenim diversos grupos de voluntaris ja que actuen dins l’Ajuntament i devora 
l’Ajuntament, com poden ser Protecció Civil, com pot ser el Casal Solidari, com poden 
ser els geganters que duen els Gegants, com poden ser altres grups que la seva 
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participació va més enllà del que és un grup d’una zona i ens ajuden a l’ajuntament a fer 
una sèrie de tasques. Això també hauria de figurar en aquest reglament. Jo crec que 
amb aquests punts, a veure, jo he tingut dos dies, vostè fa nou mesos que hi fa feina. 
Amb aquests punts i amb un parell que se’ns poguessin ocórrer a tots junts fariem un 
reglament de participació ciutadana actual i molt més ric que el que presentam. El que 
presentam està bé, perquè el reglament anterior per l’època que se va fer estava, bé no, 
molt bé, però ja li digo, que podien haver donat una volta més entre tots només parlar-
ne i haguessin sortit aquests temes i qualcuns més que haguessin enriquit aquest 
reglament” 

Seguidament torna parlar el regidor de Participació Ciutadana, senyor Mangiova: “El 
reglament dels pressuposts participatius, hem fet un reglament a part, ex professo pels 
pressuposts participatius, és a dir, no està aquí perquè hi ha un reglament propi. 
Igualment amb el tema del Defensor del Ciutadà, té el seu propi reglament i per això 
tampoc està inclòs aquí. Són coses diferents. Entenem que és millor tenir un reglament 
propi que no incloure-ho tot dins el mateix. Tant pressuposts participatius com el 
Defensor del Ciutadà tenen un reglament propi, aposta no està inclós aquí. En quan al 
que diu vostè dels nuclis, tot té moltes maneres de fer-se bé i cap és millor que l’altra. Hi 
ha un apartat que també parla de que quan un nucli determinat, hi ha un tema d’interés 
per aquell nucli s’ha d’escoltar a les associacions representatives d’aquest nucli. És un 
poc el que diu vostè però fet d’una altra manera. Hi pot haver un consell del nucli però al 
cap i a la fi actuaria quan el tema interessàs a n’aquell nucli. Si parlam de qualque cosa 
del Pla de Na Tesa actuarà quan sigui qualque cosa referent al Pla de Na Tesa. De fet 
ja està contemplat en el Reglament que les associacions representatives del determinat 
nucli que li afecta tendran veu en el plenari. Ho podriem haver fet d’una manera, ho 
podríem haver fet de l’altra, tot se pot canviar però crec que això també ja està 
contemplat. I no sé si del que ha dit me deixo qualque cosa més però són les tres que 
recordo que bàsicament ha parlat vostè. Dues, ja digo, ja tenen el seu propi reglament; 
l’altra, està contemplada ja perquè de fet intervenen quan és un tema d’interès d’un 
nucli determinat i dir que tot és millorable i ja he dit que si hi ha qualque cosa que se 
pugui millorar sí, ara creem que l’essència ens val. També he de dir que és vera que 
l’anterior reglament era molt més breu, bastant més simplificat. El problema de l’anterior 
reglament és que estava dins un calaix que dormia. Nosaltres aquest reglament volem 
que se faci efectiu, volem que se faci efectiu, no l’hem fet perquè quedi dins un calaix, 
l’hem fet perquè se posi en pràctica. Se constitueixin els consells municipals, se 
constitueixin els consells sectorials i s’escolti efectivament a la gent i tengui participació 
la gent. No era un “reproche” que estava dins un calaix, és una realitat. Estava dins un 
calaix i no s’aplicava. Vostè mateix diu, és molt parescut a n’aquest. La participació 
ciutadana estava a zero, estava a zero. Hi havia un senyor, un auxiliar administratiu a 
Participació i això era tota la participació, que se dedicava a gestionar les subvencions, 
tal i qual i les festes. Això és tot el que havia a Participació Ciutadana a n’aquest 
Ajuntament fins que nosaltres hem anat canviant les coses i amb aquest reglament crec 
que donam la passa definitiva per canviar i no dedicar-nos només al que era, sinó 
posar-ho en pràctica, és un reglament que se posarà en pràctica efectivament, al menys 
mentres nosaltres tenguem la potestat de fer-ho. I si hi ha qualque aportació, ens la faci, 
jo estic disposat a escoltar-la, que no siguin aquestes que ja estan contemplades”

El Batle contesta: “Ha acabat el torn de rèplica, senyor Ferrá. Com a conclusió dir que 
un Reglament com el que avui actualitzam és una eina de treball, és una eina viva. No 
és una eina que quedi aturada a un moment determinat. Sí que teníem interès, com ha 
dit el regidor, teníem interès en aprovar el reglament per senzillament anar a millorar-ho 
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passa a passa. És clar també, el que deia el senyor Ferrà, de que li falten coses però 
també hem de dir que el reglament que teníem fins aquest moment, era un reglament 
que era molt interpretable. Per exemple la passada legislatura se va interpretar que les 
associacions que volguessin intervenir en el plenari en un punt de l’ordre del dia havien 
de dur un escrit 48 hores i l’havien de llegir coma per coma perquè sinó se’ls interrompia 
i se’ls hi deia que per favor no seguissin perquè havia de ser allò. Venc a dir, no tenien 
opció absolutament ni espontaneïtat ni poder expressar senzillament amb el que havien 
sentit en el plenari, expressar una cosa diferent al que duien escrit; feia 15 dies abans 
que ho havien hagut d’entregar. Pensam que la participació no és això. Desprès també 
dir que des del primer minut, des del primer minut d’aquest nou Consistori, de dia 13 de 
juny del 2015 la participació ciutadana en aquest municipi ha canviat, ha canviat el 
concepte, ha canviat la manera de fer. És vera que per ventura ens ha faltat aquest punt 
que és posar-lo en comú, vostès hi haguessin pogut participar perquè senzillament 
l’hem penjat a la pàgina web i hem dit que estam en elaboració del reglament, per tant, 
és una exposició pública. S’han de sentir convidats expressament quan ho posam a la 
pàgina web, vostès ho han d’interpretar perquè és part de la seva feina mirar a la pàgina 
web quan és que se fan els diferents esdeveniments, que també a vegades se queixen 
que no els hem convidat a un esdeveniment, que hi ha cartells penjats per tot arreu de 
Marratxí, tampoc no acabam d’entendrer-ho molt això però bé, això és un altre tema. La 
Participació Ciutadana ha canviat des del primer minut i ho diré en coses concretes. En 
el primer plenari, a la data de pressa de possessió ja varem dir que els plenaris els 
faríem a les vuit del vespre i no a les nou del dematí, com se feien fins aquell moment, 
perquè la gent, el públic, per exemple avui, pogués venir, assistir al plenari, que és la 
màxima representació del poble. Això primera passa. Que és vera que ens falta deixar-
ho en el reglament perquè llavors si hi ha un canvi de govern no se canviï aquest horari; 
això sí que és vera. Dues, desprès deixam intervenir al públic assistent, quan acabi 
aquest plenari, quan hagi acabat el torn oficial, que acabam els precs i preguntes el 
públic assistent podrà intervenir i pot demanar el que vulgui. Això des del primer minut. 
Tampoc no s’havia fet mai. Segona qüestió, no s’havien fet mai pressuposts 
participatius, duim dues edicions, la del 2018, que els tenim en execució fins dia 31 de 
desembre del 2018, que hi estam treballant i del 2019 que ja s’han fet les propostes, la 
ciutadania ha fet les seves propostes que n’hi ha més de 40. Algunes evidentment no se 
podran executar perquè no ens correspon a l’Ajuntament perquè no tenim potestat o no 
tenim competències i desprès, que vostè hi ha assistit, que tampoc no n’ha fet 
referència però jo la faig, dos consells, el de la Infància i el de l’Adolèscencia, que són 
dos consells participatius en edats que no són adultes, edats que no són adultes i que 
és un altre punt de vista que nosaltres volem escoltar. D’acord? Apart d’això desprès 
“Aprenem a Participar” que és un programa per escolars de primària, que venen a 
l’Ajuntament, coneixen l’Ajuntament en general i desprès participen a la Sala de Plens, 
fan el seu plenari, presenten propostes concretes i aprenen el que és una democràcia, 
escoltar als altres, votar i valorar les coses que se fan. A partir d’ “Aprenem a Participar”, 
“Construïm Democràcia participativa”, que és un altre programa que hem posat en 
marxa aquest any pels instituts. Com que va tant d’èxit el de primària fem el de 
secundària, no s’havia fet mai a Marratxí, res, res, res, res de tot això, no existia 
senzillament, en aquest sentit no. Hi participen totes les escoles del municipi en un 
sentit ample, no és que un dia una escola pugui venir a l’Ajuntament a veure-ho, no, és 
en un sentit ample. En un sentit on hi ha tota una sèrie de programes a haver de 
complir, on hi ha una sèrie d’actuacions a haver de dur a terme, venc a dir, ells preparen 
a l’escola unes determinades propostes que desprès les defensen a plenari i aquestes 
propostes se voten a plenari, ells. Una cosa és fer una visita a un ajuntament i l’altra 
molt diferent és el que fem. I sí que he de fer un esment especial al reglament que fins, 
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que encara està en vigor perquè aquesta és l’aprovació inicial, que era un reglament 
que se va aprovar en els anys 90, crec que era el 95 si mal no recordo, i és un 
reglament que era vertaderament innovador, era un reglament que no s’ha passat la 
frontera d’aquest però no l’ha passada ningú senzillament perquè és dificilíssim. Els 
animam a presentar esmenes, a debatre-les conjuntament, venc a dir, a veure-nos, 
asseure-nos, debatre-les conjuntament. Nosaltres farem algunes incorporacions que ja 
hem detectat com és per exemple la regulació de les persones que volen intervenir 
desprès del plenari. I senzillament és una qüestió de fer feina conjuntament, no és una 
qüestió de res més. Ara, si ens començam a enredar i no arribam a dur-ho a l’aprovació 
inicial, com molt bé deia el regidor, arribarà un moment en que no caminam. En duim 
tantes, el volum és tan gros que realment s’ha de començar amb l’aprovació inicial. Hi 
ha 30 dies d’informació pública, al·legacions, ens asseim, les estudiam, les consesuam 
que no hi ha cap problema ni un en consensuar-les, cap ni un. Jo crec que al cap i a la fi 
tenim el mateix interès, el que passa és que nosaltres ho desenvolupam amb tots 
aquests programes que he dit i les passades legislatures no se feia, senzillament era 
obsolet, com molt bé deia el regidor”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Participació Ciutadana i Agenda Local 21, de data 26 de juliol 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 i amb l’ 
abstenció dels vuit regidors del PP, de la regidora d’IDMA-El Pi i de la regidora No 
Adscrita, aprovar els acords esmentats.

6. Pressa de possessió davant l’Ajuntament Ple de la Defensora de la Ciutadania

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

Atès que, en sessió ordinària de data 26 de juny de 2018, l’Ajuntament Ple aprovà 
aquesta renúncia així com l’elecció, fetes les consultes adients amb els grups 
municipals, de la senyora Eusèbia Rayó Ferrer como nova Defensora de la Ciutadania 
de Marratxí.

Atès que mitjançant Decret de Batlia de data 13.07.2018, la senyora Eusèbia Rayó 
Ferrer va ser nomenada Defensora de la Ciutadania.

I vist el que disposen els articles 9 i concordants del Reglament del Defensor de la 
Ciutadania de Marratxí, de 24 de juliol de 2017

Aquesta Regidoria eleva a l’Ajuntament Ple la següent 

PROPOSTA D’ACORD

1.- Procedeix per part de la senyora Eusèbia Rayó Ferrer prestar jurament o promesa 
per al exercici del seu càrrec.

2.- Que per a aquest jurament o promesa s’apliqui, per analogia, la formula establerta al 
R.D. 707/1979 d’1 d’abril, que diu el següent:
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“Juro / Prometo per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Defensora de la Ciutadania amb lleialtat al Rei i servir i fer 
servir la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia 
de les Illes Balears”.

3.- Que acte seguit i, després de considerar que s’han complit tots els requisits 
legalment prevists, l’Ajuntament Ple doni possessió a la senyora Eusèbia Rayó Ferrer 
com a Defensora de la Ciutadania.

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula la senyora Eusèbia Rayó Ferrer: 
“Abans de prendre possessió, moltes gràcies per la confiança que me donen. Jo posaré 
tot el que sàpiga i tot el que pugui per dur endavant aquesta tasca i esper comptar amb 
la col·laboració de tots atès que el benestar de la ciutadania i la salvaguarda del seus 
drets és una tasca de tots. A nivell personal vull dir una cosa, no sé si entra molt dins el 
ple però vaja. Que fa molts d’anys me varen dir si volia fer, o sigui, vaig ser la primera 
dona pregonera de les Festes de Sant Marçal i aquell dia me vaig sentir com a molt 
marratxinera perquè jo som nascuda a Palma i vaig dir, mira ja m’estic començant a 
integrar, i avui, amb aquesta pressa de possessió ja som marratxinera del tot. Moltes 
gràcies”

Seguidament respon el Batle:”Moltes gràcies per les seves paraules”

A continuació es procedeix per la Senyora Eusèbia Rayó Ferrer a prestar el jurament o 
promesa del seu càrrec, segons la fórmula següent, establerta al R. D. 707/1979, d’1 
d’abril: “Jo promet per la meva consciència i el meu honor a complir fidelment amb totes 
les obligacions i deures com a Defensora de la Ciutadania de Marratxí. Promet també 
servir i fer servir la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i la resta de l’ordenament jurídic”

El Batle agafa la paraula: “Explicar que a n’aquesta nova etapa també, com explicava 
abans del tema de participació ciutadana. També ens varem comprometre a crear la 
figura del Defensor de la Ciutadania o Defensora de la Ciutadania. Se va fer un procés 
sí participat de tots els grups municipals, de tots els partits polítics. Varem fer una sèrie 
d’entrevistes a les quals varem fer un guió i demanàvem el mateix a tothom i d’aquesta 
tria, d’aquestes entrevistes varen sortir una sèrie de candidats, varen sortir seleccionats 
una sèrie de candidats. Com ja heu pogut veure als mitjans i nosaltres que ho vivim en 
plenitud, primer se va nomenar al senyor Claudio Klynhout. Fa un mes va renunciar per 
qüestions personals i per unanimitat també el que s’ha proposat és la Defensora de la 
Ciutadania, la senyora Eusèbia Rayó que era la segona seleccionada per aquest tasca. 
Estam ben segurs de que farà molt bona tasca, farà molt bona tasca la senyora Rayó, 
en servei de la ciutadania i bé, no és una tasca fàcil atendre a la ciutadania, sobre tot 
quan vendrà al Defensor de la Ciutadania o Defensora en aquest cas, de la Ciutadania, 
que ja ve que se sent que l’administració no li ha fet molt de cas, en fi, aquestes coses 
que vivim i que són part de la nostra societat i estam segurs que vostè ho sabrà 
resoldre, encaminar adequadament. Evidentment nosaltres, com equip de govern, però 
parlo en nom de tot el Consistori, estam a la seva disposició per solucionar i per 
encaminar qualsevol tema que tengui pendent i des d’aquí donar-li les gràcies 
anticipades a la tasca que durà a terme”



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
11776671401744436433 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Acte seguit i després de considerar que s’han complot els requisits legalment prevists 
per a l’adquisició de Defensora de la Ciutadania, el Ple dona possessió a la Senyora 
Eusèbia Rayó Ferrer del seu càrrec.

7. Renovació del Pla de Desenvolupament Turístic del Municipi de Marratxí

Atès que l’article 8.f de la Llei 8/2012 de Turisme de les Illes Balears atorga la 
competència als ajuntaments de l’aprovació dels plans de desenvolupament turístic 
municipal i que l’article 70.2 estableix els objectius de la planificació turística.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Marratxí en sessió ordinària de data 20/10/2014 va 
aprovar el Pla Integral Turístic de Marratxí 2014-2015 en el marc de l’entorn legislatiu de 
la Llei de Turisme de les Illes Balears i el Pla Nacional i Integral de Turisme proposat 
per la Secretaria d’Estat de Turisme.

Atès que l’article 27 del Decret 20/2015 dictat en desplegament de la Llei 8/2012 de 
Turisme estableix que s’haurà de renovar d’acord amb les noves situacions.

Atès que serà requisit a l’hora de valorar els diferents projectes el fet que l’Ajuntament 
tingui el Pla de Turisme Municipal per poder optar a subvencions i/o convenis.

Aquesta Regidoria es complau elevar a Ple la següent

PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar la renovació del Pla de Desenvolupament Turístic del municipi de Marratxí 
que s'adjunta com annex i a la present proposta.

2. Comunicar a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes 
Balears per al seu coneixement i als efectes adients.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle, senyor J. F. Canyelles Garau 
dient: “El Pla Turístic se va aprovar el 2014. El que fem és una actualització profunda i 
duim a proposta aquesta aprovació inicial del Pla Turístic 2018-2019. Per explicar-lo, la 
Regidora, Jero Sans ha vengut amb angines i ho farà en Miquel Cabot que és el Primer 
Tinent Batle”

Seguidament parla el senyor Miquel Cabot Rodríguez: “Així com explicava el senyor 
Batle és una actualització del Pla de Turisme que se va realitzar en 2014 i sobre tot és 
per actualitzar totes aquestes noves accions que hem fet aquesta legislatura. Quan 
varem començar aquesta legislatura en el 2015 ens varem proposar posar a Marratxí 
dins el mapa, no nomès dins el mapa turístic sinó dins el mapa de Mallorca. Marratxí, 
moltes vegades trobam que és aquesta gran desconeguda per molts d’illencs, que 
moltes vegades venen a Marratxí i no saben on se troben. Molts se pensen que Marratxí 
és Es Figueral perquè l’estació de tren diu Es Figueral i no saben exactament de la 
nostra idiosincràcia, dels nostres elements ni patrimonials ni a vegades dels nuclis 
històrics que ens revolten ni dels nuclis urbans. És per aquesta raó que nosaltres varem 
començar a fer moltes accions a nivell turístic. Com ja sabeu per primera vegada varem 
estar presents a la Fira de Turisme de Madrid, FITUR, que l’element decoratiu d’aquesta 
Fira va ser el siurell, el siurell marratxiner; com per exemple també a la darrera fira de 
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Berlin també varem estar presents i ara presentam el portal web que volem presentar 
que és visimarratxi.com. També ara, el nostre objectiu és anar a la fira de turisme de 
Londres a presentar la pròpia marca de Marratxí. Aquesta pròpia marca de Marratxí 
turisme i aquest Pla Turístic no l’hem d’englobar ni l’heu de pensar com a un Pla Turístic 
per dur turisme d’enfora, turisme estranger, que també, però sobre tot s’engloba cap 
aquest turisme illenc, cap aquest turisme d’interior nostre que puguin coneixer els 
establiments, la restauració i la hosteleria que existeix en el nostre municipi que és 
bastant variada. També això va acompanyat de la primera oficina turística oberta a 
Marratxí fa una parell de setmanes en el Festival Park. Com ja sabeu el Festival Park és 
un dels centres on passen més turistes a Mallorca, passen a prop de 4 milions de 
visitants anuals i per això trobàvem amb col·laboració d’aquest centre, digo Festival 
Park però ara se diu Mallorca Fashion Outlet. Trobàvem que era important amb 
col·laboració amb ells poder tenir una oficina turística de Marratxí per poder presentar 
des de la Ruta del Fang, com distints també planfets que hem fet darrerament de 
Marratxí. Com he explicat aquest Pla també una de la seva importància és que per 
primera vegada hem fet un DAFO. El DAFO és un mètode de planificació estratègica 
per avaluar les debilitats i les fortaleces d’aquest pla i de cada acció i com vos he dit 
abans incluim totes aquestes accions que hem fet des del 2015 i també incluim tots 
aquests elements arquitectònics i turístics d’interés que no estaven inclosos en el Pla de 
2014 com pot ser l’hotel d’interior a Ca’s Secretari Vell o ara sí Can Palou, que ara sí 
que és pròpia i en el 2014 encara no ho era o la Cova de Son Caulelles per exemple. 
Simplement és això. Voldria afegir perquè quedi en acta, que m’he donat compte que hi 
ha una errada, i perquè ja quedi en acta, que en el punt d’esports posa reposició d’un 
nou paviment de gespa natural als poliesportius. Com vos podeu imaginar no és natural, 
és artificial. Simplement vull que quedi constància en acta perquè ja se pugui aprovar 
correctament i això és tot”

La portaveu d’IDMA-El Pi, senyora Serra agafa la paraula: “Nosaltres a les comissions 
ja hi votarem a favor. Coneixem la importància i les avantatges que ens dona tenim un 
Pla de desenvolupament turístic com a institució i jo volia donar l’enhorabona a 
n’aquesta regidoria per la feina que està fent perquè la veritat que crec que no s’havia 
vist a n’aquest municipi que se reconegués. Té raó el senyor Cabot quan diu que era 
com a de passada. Sí que ens hem donat a coneixer amb el tema de la Fira del Fang, 
de la Biennal internacional, això sí que ha fet que, però crec que anam per bon camí i 
com no pot ser d’altra manera votarem a favor d’aquest Pla de desenvolupament 
turístic”

Acte seguit parla el senyor X. Ferrá com a portaveu del PP: “Nosaltres també hi votarem 
a favor. Creem que és una manera molt bona per tenir inversions en el nostre municipi i 
també per donar a coneixer el nostre municipi. Ens alegram de l’atracament que han 
tengut a les grans superfícies i de l’oficina del Festival, ara que ha canviat de Festival a 
Mallorca Fashion Outlet. Serà una cosa positiva per tot Marratxí i no podem deixar de 
votar a favor d’aquest tema”

I Batle diu: “Senzillament donar l’enhorabona a l’àrea que ho ha duit a terme, de 
Turisme i Comerç. I també fer especialment esment, a la qual cosa també hi volem 
treballar, a la Ruta del Fang. Aquesta Ruta del Fang, com molt bé deia la senyora Serra, 
que desprès se desenvolupa amb el que és la Fira del Fang, la Biennal de Ceràmica, 
etc, etc. i crec que un dels punts claus que ha de tenir aquest Pla Turístic és 
precisament fer més ènfasi on tenim la fortalesa. La DAFO famosa que deia el senyor 
Cabot, on tenim la fortalesa i una de les fortaleses que tenim importants és que som 
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l’únic nucli de tota Mallorca i de les Balears que treballa el fang i queden olleries obertes 
com n’hi ha altra banda. Per exemple, Pòrtol i Sa Cabaneta estan declarats com a nuclis 
artesans, que són els únics que hi ha en totes les Illes Balears. S’ha de tenir una visió 
global de tot. Crec que amb l’actualització d’aquest Pla també la tenim. També incluim 
tot el que són els esdeveniments, curses esportives, actes culturals, etc, etc, que se fan 
de manera sistemàtica, que se fan per dir-ho de qualque manera, any darrera any, que 
estan molt consolidats i que també és part d’aquest atractiu que volem posar damunt el 
mapa que al cap i a la fi treballam perquè Marratxí sigui conegut i sigui reconegut com el 
que se mereix”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Comerç, Empresa, Indústria i Turisme, de data 26 de juliol de 
2018, abans transcrit, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords 
esmentats.

8. Declaració institucional a favor de l’enduriment de les penes per conduir baix els 
efectes de l’alcohol

A continuació es dona lectura per part del Batle, senyor Joan Francesc Canyelles 
Garau, de la “Declaració institucional a favor de l’enduriment de les penes per conduir 
baix els efectes de l’alcohol”, que diu textualment:

“El passat 23 de juny va ser una tràgica nit de Sant Joan a sa Ràpita. Na Paula Fornés 
de 15 anys va morir a la matinada després de ser atropellada per una conductora 
beguda, que es va donar a la fuga. La Policia Local de Campos va detenir la infractora 
per un presumpte homicidi imprudent, un delicte contra la seguretat en el trànsit, 
conducció temerària i omissió del deure de socors.

L'atropellament mortal de l'adolescent Paula Fornés va passar cap a les dues de la 
matinada a l'avinguda de Miramar de sa Ràpita. En aquells moments, na Paula es 
trobava passejant amb un grup d'amics per la senda marítima després de celebrar la nit 
de Sant Joan a la platja.

De cop i volta, un cotxe va envair la senda marítima, va atropellar na Paula i com a 
conseqüència del violent impacte, va sortir llançada diversos metres i quan va caure a 
terra, es va copejar fortament al cap.

El xoc contra la jove va provocar el trencament del parabrisa i del retrovisor dret. No 
obstant, la conductora del cotxe, lluny d'aturar-se, va prosseguir el seu camí a gran 
velocitat deixant el cos de na Paula devora de les seves amigues i amics.

Un testimoni va presenciar l’atropellament, la va perseguir amb el seu cotxe i va 
aconseguir donar-li abast i la va interceptar per evitar que pogués emprendre la fugida 
de nou.

Agents de la Policia Local de Campos es van personar ràpidament al lloc. Durant molt 
de temps, persones que van presenciar l'atropellament i els mateixos policies van iniciar 
la reanimació cardiopulmonar.
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Els agents de la Guàrdia Civil van realitzar a la conductora del cotxe la prova 
d'alcoholèmia i aquesta va  quintuplicar la tassa permesa per circular. La presumpta 
autora del mortal atropellament va ser conduïda al calabós i posada a disposició judicial 
als jutjats de Manacor.

Na Paula Fornés vivia a Marratxí, estudiava a n’Es Liceu i s'havia traslladat a casa dels 
seus parents, que resideixen els estius a sa Ràpita. Havia arribat a la localitat costanera 
per celebrar amb amics la nit de Sant Joan. Després de passar 11 dies a la presó 
provisional, i després d’abonar una fiança de 12.000 euros, la conductora beguda 
detinguda per atropellar mortalment a na Paula Fornés va sortir de la presó. 

La jutge va prohibir a la sospitosa, que es va donar a la fuga després envestir 
l'adolescent, conduir vehicles a motor i ciclomotors durant la instrucció de la causa per 
evitar la reiteració delictiva. Precisament, la dona va ser condemnada a principis de 
2015 per circular sota els efectes de l'alcohol per s'Estanyol.

La magistrada també va impedir a l'encausada sortir d'Espanya sense autorització 
judicial, li retirà el passaport i l'obliga a comparèixer al jutjat cada quinze dies, per 
neutralitzar el risc de fuga existent.

L'advocat de l'acusació particular es va oposar de forma rotunda i va reclamar que la 
sospitosa seguís presa sense fiança.

Aquesta setmana l’acusació particular ha demanat que s’ampliïn els delictes que se li 
imputen a la dona que conduïa baix els efectes de l’alcohol per omissió de socorr, 
conducció temerària i lesions imprudents, ja que a més de la mort de na Paula, va fer 
que un altre menor quedàs inconscient a conseqüència de l’impacte rebut. A més, 
segons han informat fonts judicials, una testimoni va relatar que quan anava conduint el 
seu cotxe es va creuar amb el cotxe de la conductora èbria, que una vegada passat el 
carril bici, va invadir el carril del sentit contrari, cosa que la va obligar a frenar i enretirar-
se.

Pel tot el que s’ha exposat anteriorment proposam en el ple els acords següents:

1. El plenari de l’Ajuntament de Marratxí condemna i rebutja que encara hi hagi gent que 
agafi el cotxe després d’haver consumit alcohol, convertint el seu vehicle en una 
vertadera màquina de matar.

2. El plenari d’aquest Ajuntament lamenta profundament la mort de Paula Fornés 
després d’haver sofert l’atropellament per part d’una conductora beguda.

3. L’Ajuntament de Marratxí anima a la ciutadania a sumar-se a la recollida de 
signatures a la plataforma change.org/justiciaparapaula per tal d’endurir les penes per 
conduir baix els efectes de l’alcohol i altres substàncies.

4. L’Ajuntament de Marratxí es compromet a:

- Realitzar els controls necessaris per prevenir la conducció baix els efectes de 
l’alcohol i les drogues.
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- Seguir treballant i duent a terme activitats, programes i campanyes de prevenció 
dirigides a tota la ciutadania en general per prevenir i conscienciar sobre els efectes 
de l’alcohol i drogues en la conducció i de les seves greus conseqüències.

5. L’Ajuntament de Marratxí insta al govern de l’Estat a modificar l'article 142 del Codi 
Penal per a què la pena per matar algú per conduir baix els efectes de l'alcohol i/o les 
drogues pugui augmentar en 1 o 2 graus (fins a 9 anys de presó). Actualment la pena 
màxima que s'estableix per a aquests casos és fins a 4 anys de presó (perquè per ser el 
delicte major s'aplica la pena d'homicidi imprudent, regulada a l'article 142: "El qui per 
imprudència greu causi la mort d'altri ha de ser castigat, com a homicidi imprudent, amb 
la pena de presó d’1 a 4 anys.”)”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la regidora d’IDMA-EL Pi, senyora 
Neus Serra Cañellas: “Com amb altres temes importants com és aquest, com podeu 
veure aquí no hi ha dubte de que tots els grups d’aquest Consistori hi estam d’acord. És 
molt necessari que se canviïn aquestes lleis perquè és molt trist que una vida costi al 
que li ha costat a n’aquesta senyora la seva gran imprudència. I aquí tenim aquest cas 
que l’hem viscut més d’aprop però s’en viuen cada dia per tant només dir això i molts 
d’ànims a totes aquelles persones que ho viuen d’aprop”

El senyor X. Ferrá intervé a continuació: “En primer lloc recolzar, com no pot ser d’altra 
manera, l’intentar aconseguir modificar les penes i en aquest sentit dir que hem fet un 
canvi, a petició de la família me pareix, però jo els hi demanaria que s’assessorassin 
amb els serveis jurídics perquè crec que el que havia abans estava bé. O sigui, l’article 
era el 386 si no recordo malament i era el que podria fer duplicar les penes del 242 que 
parlam desprès. Ho digo perquè sigui efectiu quan instam al Govern de l’Estat hem 
d’instar a modificar l’article correcte. Jo quan vaig firmar a change.org figura així com ho 
teníem abans. Per això digo que si els hi pareix bé, acordar que en cas de que l’article 
bo sigui l’altre, figuri l’article correcte

Respon el Batle: “Ho revisarem”

Segueix parlant el senyor Ferrá: “I dir que és vera el que ha dit la senyora Serra, que 
ademés no fa mig any que varem tenir un altre cas, que a l’home de l’antiga directora de 
l’Escola de Música també una senyora que anava gata i ni tenia carnet el va arrollar i el 
va matar”

Torna parlar el Batle: “Farem la correcció. De totes maneres sí que és vera que hem 
afegit, un punt que és el punt 4 que és el tema dels compromisos que adquirim com 
Ajuntament de Marratxí. Evidentment, ja ho he dit abans, en nom del Consistori, crec 
que de tot Marratxí, donar tot el suport a la família, mostrar-li la nostra estima i des 
d’aquesta institució que representam dir-li que estam al seu servei, que estam a 
disposició del que hagin de manester i evidentment, normalment no ho fem o no tenc 
record que ho haguem fet mai, que és promocionar una recollida de firmes en un 
determinat sentit peró sí que trobam que és de justícia fer-ho, per això ho hem deixat a 
la Declaració institucional. Trobam que és de justícia el que el màxim de gent firmi 
aquesta petició, que arribi al Govern de l’Estat, que toqui la sensibilitat que ha de tocar i 
que a veure si és vera que no torna succeir pus mai més. Moltes gràcies”

Per tant els acords de la Declaració institucional abans esmentada queden redactats de 
la següent manera:
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1. El plenari de l’Ajuntament de Marratxí condemna i rebutja que encara hi hagi gent que 
agafi el cotxe després d’haver consumit alcohol, convertint el seu vehicle en una 
vertadera màquina de matar.

2. El plenari d’aquest Ajuntament lamenta profundament la mort de Paula Fornés 
després d’haver sofert l’atropellament per part d’una conductora beguda.

3. L’Ajuntament de Marratxí anima a la ciutadania a sumar-se a la recollida de 
signatures a la plataforma change.org/justiciaparapaula per tal d’endurir les penes per 
conduir baix els efectes de l’alcohol i altres substàncies.

4. L’Ajuntament de Marratxí es compromet a:
- Realitzar els controls necessaris per prevenir la conducció baix els efectes de 

l’alcohol i les drogues.
- Seguir treballant i duent a terme activitats, programes i campanyes de prevenció 

dirigides a tota la ciutadania en general per prevenir i conscienciar sobre els efectes 
de l’alcohol i drogues en la conducció i de les seves greus conseqüències.

5. L’Ajuntament de Marratxí insta al govern de l’Estat a modificar l'article 382 del Codi 
Penal per a què la pena per matar algú per conduir baix els efectes de l'alcohol i/o les 
drogues pugui augmentar en 1 o 2 graus (fins a 9 anys de presó). Actualment la pena 
màxima que s'estableix per a aquests casos és fins a 4 anys de presó (perquè per ser el 
delicte major s'aplica la pena d'homicidi imprudent, regulada a l'article 142: "El qui per 
imprudència greu causi la mort d'altri ha de ser castigat, com a homicidi imprudent, amb 
la pena de presó d’1 a 4 anys.”)

9. Declaració d’urgència de la Moció presentada pel grup municipal del Partit 
Popular, a favor de mantenir la Guàrdia Civil en el municipi de Marratxí

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 a favor de 
mantenir la Guàrdia Civil en el municipi de Marratxí”

10. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular a favor de mantenir la 
Guàrdia Civil en el municipi de Marratxí

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 23 de juliol 
de 2018 a favor de mantenir la Guàrdia Civil en el municipi de Marratxí, que diu 
textualment:

“La Guardia Civil es un Cuerpo de Seguridad Pública de naturaleza militar y ámbito 
nacional que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cuyos 
orígenes se remontan a mediados del siglo XIX.

La misión principal de la Guardia Civil es garantizar la protección de los ciudadanos 
frente a los actos delictivos que pueden amenazarlos, asegurar el cumplimiento de las 
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leyes llevando ante la justicia a todo el que las incumpla, defender el libre ejercicio de 
los derechos y las libertades y preservar la seguridad ciudadana.

Contar con unas oficinas en el municipio contribuye a preservar la seguridad ciudadana 
en Marratxí, generando tranquilidad entre los marratxiners.

Ante la noticia del posible cierre del actual cuartel de la Guardia Civil en nuestro 
municipio y dado que en Mayo de 2017 el Ayuntamiento de Marratxí ya aprobó por 
unanimidad la cesión de un solar por un lado y el estudio de cesión de un local por otro, 
precisamente para evitar que este cuerpo abandone Marratxí.

La pasada semana pudimos ver la noticia de que la Guardia Civil contará con unas 
oficinas provisionales de atención al público, decisión que según la prensa se adoptó 
tras una reunión de los representantes municipales con el Coronel de la Benemérita. 
Según las mismas fuentes este proyecto se ejecutará con una financiación conjunta 
entre el Ayuntamiento y la Guardia Civil.

Suponemos que la financiación conjunta necesitará la firma de un convenio que pueda 
demorarse en el tiempo, un tiempo durante el cual nuestro municipio podría dejar de 
contar con presencia permanente de Guardia Civil si se lleva a cabo el traslado 
anunciado. Creemos que es importante mantener durante las negociaciones dels 
convenio a la Benemérita en nuestro municipio, así como contemplar todas las posibles 
actuaciones para seguir contando con un puesto permamente de la Guardia Civil en 
Marratxí.

Para consensuar la mejor ubicación definitiva para las instalaciones de la Guardia Civil 
en Marratxí es imprescindible que las negociaciones y acuerdos no sean llevados 
únicamente por el equipo de gobierno, sino que impliquen a todos los grupos con 
representación en el municipio.

Por todo ello presentamos al Pleno del Ayuntamiento la siguiente Propuesta de 
acuerdo:

Primero. El Ayuntamiento de Marratxí creará una comisión con participación de todos 
los grupos políticos en la que se estudien los escenarios posibles para mantener abierto 
el Cuartel de la Guardia Civil en Marratxí.

Segundo. Con el fin de no perder la presencia de la Guardia Civil en Marratxí, el 
Ayuntamiento de Marratxí se compromete a ceder unas oficinas a la Guardia Civil para 
destinarlas a mantener una oficina de denuncias abierta mientras llegue la solución 
definitiva, esta cesión se realizará en un plazo máximo de 3 meses.

Tercero. El Ayuntamiento de Marratxí solicita a la comandancia de la Guardia Civil de 
Baleares y al Ministerio del Interior que durante el período de adaptación de los nuevos 
locales provisionales mantenga en funcionamiento el actual cuartel de Pont d’Inca.

Cuarto. Trasladar los acuerdos a la Comandancia de Guardia Civil de Baleares y al 
Ministerio del Interior”

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle, senyor Joan F. Canyelles 
Garau: “Dir que aquesta moció malgrat sigui per urgència, arriba tard. Dia 07 de juliol 
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ens varem veure, ens varem reunir amb el Coronel en cap de la Guàrdia Civil a les Illes 
Balears. Varem arribar a uns acords que varen sortir a premsa. A n’aquesta reunió hi 
varen esser presents els tres portaveus dels diferents grups de l’equip de govern; el 
senyor Mangiova com a portaveu però també com a representant de l’àrea de Seguretat 
Ciutadana, el senyor Cabot i jo mateix acompanyats de l’Inspector en cap de la Policia 
Local. Dir que va ser una reunió que va durar una hora i mitja o una cosa així, que va 
ser molt fructífera i la veritat és que ens ha estranyat que presentassin una moció així 
quan hi ha uns acords presos i uns compromisos presos precisament amb el més alt 
comandament de la Guàrdia Civil a les Illes Balears. Per nosaltres cap problema en 
debatre-ho, en tornar-ho posar damunt la taula i per profunditzar, el senyor Cabot, el 
Primer Tinent de Batle ho farà”

El senyor Cabot parla a continuació: “Per començar, jo crec que deixar clar a tots els 
assistents i a tots els marratxiners que aquí no hi ha cap grup municipal que vol que la 
Guàrdia Civil se’n vagi d’aquí, això per començar perquè trobo i no ho digo ara 
directament ni per aquesta moció ni per vosaltres; ho digo per altres grups que inclús no 
tenen representació aquí, que han utilitzat aquest tema per fer demagògia i per atacar a 
n’aquest equip de govern a través de les xarxes socials, a través de premsa, quan 
nosaltres estam per ajudar ja que no és una competència ni responsabilitat directa 
nostra. Això vull que quedi clar perquè trobo que és una gran irresponsabilitat per 
segons qui i no només parlo de partits polítics sinó que també parlo de particulars que 
han utilitzat aquesta notícia per favors seus. És una gran irresponsabilitat fer creure a la 
gent de que Marratxí és insegura, de que la Guàrdia Civil té distints problemes que no 
té, etc, etc. Volia començar per aquí perquè a la gent crec que li hem de dir la veritat i li 
hem de parlar clar i la cosa primera que ens va dir la Guàrdia Civil quan varem anar a la 
reunió és que Marratxí per molt que ells se’n vagin d’aquí no perdrà el grau de seguretat 
i els agents que tenen per aquí vigilant. Encara que tots sabem, tots sabem que ens 
convé tenir el quarter aquí, això per començar, per fer una introducció. També per 
començar, una de les coses com tots sabeu, la Guàrdia Civil depèn del Ministeri 
d’Interior. Avui en dia està dins unes instal·lacions que són d’Aena que són del Ministeri 
de Foment que per desgràcia se va decidir vendre el 49% d’Aena i ara també tenen 
interessos particulars, cosa que abans no passava i això també ho ha dificultat molt. 
Perquè jo una de les preguntes que me faig, que nosaltres ara com Ajuntament hem 
d’agafar “las riendas” d’aquest problema i donar solucions, que un edifici que se va 
donar en el 99, poca cosa s’ha fet dedins perquè ara se trobi en un estat que hagin de 
partir, o sigui, poca feina s’ha fet dedins i no és responsabilitat de l’Ajuntament, de cap 
equip de govern que ha esta aquí assegut, poca cosa s’ha fet a una instal·lació que se 
va cedir en el 99 i ara han de partir perquè se cau. Començant per aquí perquè ara la 
responsabilitat cau cap a nosaltres però ens hem començar a fer un parell de preguntes 
també perquè la gent entengui perquè hem arribat a n’aquest punt i hem arribat a un 
punt que no és culpa d’aquest Consistori ni de cap equip de govern que s’ha assegut 
aquí, ni de nosaltres ni dels altres. Una altra de les preguntes és: quina raó hi ha per 
què no se posin d’acord amb Aena? Nosaltres hem fet d’interlocutors, hem parlat aquí, a 
distints plens, els varem asseure i ens consta, perquè així ens ho va explicar la Guàrdia 
Civil que ja tenien un acord amb ells, amb Aena, amb el director de Son Bonet perquè 
també li interessava estar aquí, li cedien unes de les naus que hi ha dedins, volia fer 
una inversió la Guàrdia Civil, volia dur més gent i ens consta que quan estava tot 
d’acord des d’aquí, de Balears, va anar a Madrid, i a Madrid Aena va dir que no, també 
ens consta això. Tot això són coses que la gent ha de saber. Què passa? Que quan no 
s’han entés a Madrid, dos ministeris que s’havien d’entendre fàcilment, la pilota ve a 
nosaltres i nosaltres tenim la responsabilitat perquè creem que és un millor servei, poder 
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mantenir la Guàrdia Civil aquí. Com he dit, aquí no hi ha cap grup que vulgui que la 
Guàrdia Civil se’n vagi i per això hem fet feina perquè així sigui i perquè se puguin 
quedar. Ens varem reunir amb la Guàrdia Civil i varem arribar a n’aquest acord, de que 
mantendríem una oficina per a l’atenció del ciutadà perquè el ciutadà al menys no 
perdès aquest contacte directe que tenia i com ja havíem fet altres vegades nosaltres li 
cedíem el solar aquest que se troba, que és municipal, devora el quarter de la Policia 
Local perquè ells ens varen repetir moltes vegades la importància que estigués devora 
la Policia Local. Ells volen que sigui aquest solar. El que passa és que el tema de la 
financiació, al final nosaltres hem tengut que també cedir perquè ells deien que no 
tenien pressupost per fer-ho. Com pel ministeri un quarter no significa res comparat amb 
el pressupost del municipi, això també les coses com són però varem tenir que cedir en 
aquest cas i varem decidir que seria com a mínim conjunta, una financiació conjunta. No 
només nosaltres li posam un quarter sinó que ells també han d’aportar perquè nosaltres 
també tenim moltes necessitats al quarter de la Policia Local que no podem fer i ara no 
farem un altre quarter. Però bé, tot això vos explico un poc com està el tema que al 
menys varem aconseguir que sigui cofinanciat aquest quarter. A partir d’aquí, tot això ho 
coneixeu perquè va sortir la notícia dia 18 de juliol, ho coneixeu i de fet a l’argumentari 
vostè en fa referència. I aquesta moció per actualitzar-la i per contar-li la veritat a la gent 
volia modificar un parell de coses, un punt que vos explico a veure si hi estau d’acord. Al 
primer punt que parla de la comissió, més que fer una comissió que crec que fer una 
comissió amb la Guàrdia Civil poques vegades pot ser àgil. L’equip de govern proposa 
que a la pròxima Junta de Seguretat, que és on estam tots reunits i parlam d’aquest 
tema, convidar a l’oposició perquè pogueu venir i parlarem directament en la reunió on 
toca. Així ens evitam fer una comissió que desprès pugui o no pugui funcionar. El segon 
punt, jo vos propos eliminar-ho, perquè és un pacte que ja hem arribat amb la Guàrdia 
Civil, ja ho hem fet, ja ha sortit a premsa, ja hem parlat amb la Guàrdia Civil, i a la Junta 
de Seguretat pot quedar transcrita a l’acta si voleu, propos perquè realment és una feina 
que ja hem fet. I amb el tercer no tenim cap problema, nosaltres no tenim cap problema 
amb aquesta demanda vostra de que quedi aquí la Guàrdia Civil fins que, i amb el quart, 
cap problema ni un. Nosaltres ja hem començat a fer feina perquè tenguin aquestes 
instal·lacions. Dir que l’ajuntament com a tal, ja sabeu aquesta dispersió de nuclis que 
tenim ens obliga a tenir moltes oficines a distints llocs, no tenim oficines per nosaltres 
mateixos de vegades i el que fem i així varem quedar amb la Guàrdia Civil, ja hem 
parlat amb ells i ja hem demanat pressuposts per installar prefabricats al que és a 
l’aparcament de la Policia Local, perquè se puguin posar allà. La Guàrdia Civil està 
d’acord, li agrada la idea i ja hem demanat pressuposts per posar en marxa aquestes 
prefabricades per fer el quarter per recollir i atendre al ciutadà. O sigui, que la proposta 
és aquesta, canviar el primer punt per la Junta de Seguretat, per reunir-nos a la Junta 
de Seguretat, per convidar-vos, eliminar el segon i el tercer i el quart mantenir-los si vos 
sembla bé”

Seguidament agafa la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, senyor A. Mangiova: 
“Apart del que ha explicat en Miquel, evidentment tot correcte i tot d’acord. Jo me volia 
referir a n’aquest tercer punt de sol·licitar el manteniment de la Guàrdia Civil que 
funcioni a l’actual quarter. Això ja li digo que no passarà perquè avui dematí s’ha 
publicat, ens han informat de la Guàrdia Civil, inclús no he tingut ocasió ni de 
comunicar-ho als companys a l’equip de govern però ha sortit publicat ja l’ordre de 
desallotjament del quarter actual. Ja es una qüestió que se’ns escapa i està només 
pendent de la decisió del comandant Barceló de que digui “avui se desalotja”. Ademés 
hi ha una cosa que és certa, està en un estat ruïnós, és un perill i aquí on estan és un 
perill, ademés l’ordre ja està donada. Ja ha sortit publicat en el Butlletí i per tant ja és 
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qüestió de simplement que la màxima autoritat d’ells els hi digui demà, la setmana que 
ve, d’aquí quinze dies, d’aquí un mes, se desenvoluparà. Aquest tercer punt si voleu el 
posam o no però no té sentit. I apart la ruina amb el que està aquella casa, que és un 
perill. Tampoc m’agradaria ser responsable si això cau damunt qualcú haver demanat 
que allò se mantengui quan sabem que és un perill evident. Simplement volia fer aquest 
comentari”

La portaveu d’IDMA-El Pi diu: “Nosaltres hi votarem a favor. I jo vull repetir unes 
paraules que ha dit el senyor Cabot. Trobo que ja està bé de fer demagògia i 
oportunisme polític amb aquest tema. Crec que qualsevol marratxiner, que qualsevol 
ciutadà d’aquest municipi i qualsevol persona que està aquí asseguda representant als 
ciutadans estam d’acord amb que volem la Guàrdia Civil. De fet quan se va implantar la 
Guàrdia Civil, quan se va implantar el quarter a Marratxí era perquè Marratxí havia 
tengut un creixement desmesurat d’habitants i tenc entès que ho va fer Delegació del 
Govern. Per què des de llavors fins ara, ningú? I en poc temps hem tingut a Delegació 
de Govern, el Partit Popular i ara tenim el PSOE. Però fa molt que reivindicam. Ho vaig 
dir quan varem presentar la nostra moció sobre aquest tema, que no és que no 
estiguem segurs, ni a Marratxí ni a totes les Illes Balears, tot dir que tenim falta 
d’efectius, tant de Guàrdia Civil, com de Nacionals, com de Policies Municipals perquè 
apart no tenim taxa de reposició però ningú hi fa res. I ho hem reivindicat des d’aquí i ho 
hem reivindicat des de moltes institucions, molts d’ajuntaments reivindiquen aquest 
mateix fet. Per tant, crec que ja anam per bon camí, anam ben encaminats. La cosa 
trista és que s’hagi d’encarregar d’aquest mort, ho diré així, l’Ajuntament juntament amb 
la Guàrdia Civil i Delegació de Govern segueixi o el Ministeri segueixi sense fer res en 
aquest tema però la cosa principal que vull dir és que ja està bé de fer demagògia i 
oportunisme polític amb aquest tema quan és un bé per tots els ciutadans i per tots els 
marratxiners”

El senyor Ferrá continua amb la paraula: “Jo estic d’acord en que no hem de fer 
demagògia, nosaltres hem fet la moció pel que deia la senyora Serra, perquè volem que 
la Guàrdia Civil quedi aquí. Jo vaig anar a veure, no fa gaire les instal·lacions. El que 
està realment malament és la casa de devora, que està en ruïna, i el que també és una 
barbaritat és que a n’aquestes instal·lacions hi tenguin 40 policies, que s’hi van a 
canviar amb 40 taquilles en el primer pis. Jo no deman que se quedin els 40 policies, jo 
deman que els dos policies que estaran rebent les denúncies intentar que quedin 
mentres no tenim l’altre i jo crec que li podem demanar. El coronel és lliure de dir que 
canviïn demà o que canvien d’aquí tres mesos i ja tendrem les instal·lacions. Ho digo 
perquè, com ha dit també la senyora Serra, Interior té molt a veure. Si hem de compartir 
gastos, que per això jo li proposava fer aquesta comissió perquè tenim documentació de 
maneres de fer-ho que no són lesives per l’ajuntament i permetrien que quedin i això ho 
podríem estudiar tots junts. Si hem de compartir gastos, desprès per ventura Interior diu 
“ara no tenc aquest gasto per compartir” i podem tenir les coses enredades. Per això 
proposava jo aquests punts. I ho hem fet perquè vostè, senyor Batle, ens va dir que no 
ens havíem de fiar del que vèiem en premsa en una ocasió. Ho hem vist a premsa, si 
nosaltres haguéssim sabut que això estava fet, cap problema. No tenc cap problema en 
canviar els punts com ha dit vostè, senyor Cabot. Jo el punt segon, per ventura el 
mantendria. Si vostè vol dir que l’ajuntament ja ha acordat això perfecte, si l’hem de 
retirar el retiram”

Seguidament torna parlar el senyor M. Cabot: “Això és un argumentari més que un punt”
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Continua parlant el senyor Xisco Ferrá: “Era per donar la confiança a tothom de que 
això va per aquest camí i està bé però bé, si s’ha de retirar perquè s’ha fet com que 
quedarà constància a l’acta de que se retira perquè s’ha fet, cap problema. La cosa 
important és anar tots de la mà i tots voler, com vostè ha dit primer, que la Guàrdia Civil 
quedi aquí”

I seguidament el Batle contesta: “Dir que aquest tema, per a la ciutadania en general, dir 
que aquest tema és un tema històric. No és un tema que ha acabat de sortir perquè 
senzillament hi ha un informe de salut laboral el qual diu que aquell edifici amenaça 
ruïna i que no s’hi pot estar i per responsabilitat senzillament s’ha agafat aquesta 
decisió, l’ha proposada la mateixa Comandància de la Guàrdia Civil d’aquí, de Balears 
perquè senzillament no vol ser responsable d’un possible accident perquè aquell edifici 
està molt malament. Com vostè deia, és cert, nosaltres l’hem visitat algunes vegades; té 
infinitat de deficiències. També és cert, també és cert i també en vull deixar constància, 
que no s’ha fet cap inversió ni una en adequar aquella casa, adequar-la a un quarter on 
hi ha destinades 50 persones en diferents torns, i desprès hi ha una qüestió, que a 
l’atenció al ciutadà no hi ha privacitat. S’ha de tenir en compte que quan hi ha per 
exemple una denúncia per violència domèstica o coses delicades, fan sortir els altres 
perquè senzillament no tenen un espai on atendre a la gent que això ens pareix que 
avui per avui és una cosa que no hauria de succeir en cap cas. De totes maneres també 
hem de dir diferents coses. Una, la primera de totes, que ells ens varen deixar molt clar 
que preferien, la seva preferència és estar devora la Policia Local. Quan els varem mirar 
d’oferir altres coses, el tema d’Aena a ells els hi anava bé. Va ser una proposta que els 
hi varem fer quan va succeir això. Encara aquí hi havia la Tinent, na Lídia, me va 
telefonar i me va dir que passava aixó, que tenien això de salut laboral i que pot ser que 
succeixi d’un dia per l’altre. Immediatament varem cridar a la direcció d’Aena, varem 
cridar a la direcció de la Guàrdia Civil i els hi varem posar en conjunt per cercar un espai 
dins Son Bonet que està deshabitat, és un espai que ja és públic, venc a dir, que ja 
l’hem pagat diferents vegades els ciutadans, és un espai on hi ha una entrada de 
passatgers estrangers, per tant, és un punt feble que tenim que el veiem reforçat amb la 
presència de la Guàrdia Civil. A Aena li anava bé tenir la Guàrdia Civil allà, a Aena me 
refereixo a Son Bonet i desprès quan tot ha avançat, que pareixia que tot estava tancat, 
surt Aena de Madrid i diu que no perquè tenim expectatives comercials, això són les 
paraules textuals, que tenien expectatives comercials respecte als diferents espais que 
tenen a Son Bonet per poder-los llogar. A partir d’aquí tot se precipita i passa això. 
Quan varem anar a la reunió i ens varen exposar això. També hem de dir que hi ha 
hagut precedents, ho digo sincerament, tots tenim, com diu la senyora Serra, tots tenim 
interés, nosaltres des del primer minut tenim interés en que la Guàrdia Civil estigui 
present en el nostre municipi això primer i repetit tantes vegades com faci falta per si 
qualcú té qualque dubte. Però desprès s’ha passat la pilota sempre als ajuntaments i a 
la Guàrdia Civil li ha anat bé passar la pilota i al Ministeri, li ha anat molt bé passar la 
pilota als ajuntaments perquè senzillament els ajuntaments lluiten perquè el servei no 
se’n vagi, i com que lluiten perquè el servei no se’n vagi, passa el que ha passat a 
Campos, que vostè abans deia o no sé si a premsa, no sé on ho va dir, que Campos 
invertirà 200 i pico mil d’euros en fer un lloc perquè la Guàrdia Civil pugui quedar. 
Nosaltres li varem expressar això al coronel i una de les coses que li varem dir va ser la 
següent, perquè la gent se situï. A Marratxí, degut al creixement poblacional desmesurat 
que hem tingut també ha crescut el que és l’administració; l’administració ha crescut, no 
ha crescut amb el volum que necessitam per atendre a tots els ciutadans o atendre així 
com nosaltres pensam a tots els ciutadans però tenim 10 edificis on tenim més d’un 
empleat. Tenim l’edifici de Batlia, tenim Intervenció, tenim Tributació, Cultura i Esports, 
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Recursos Humans, Urbanisme, Vies i Obres, Medi Ambient, Serveis Socials, Educació, 
l’OAC de Sa Cabana, Mobilitat, Gent Gran, Joventut, una altra OAC, l’OFT, l’oficina 
d’informació i treball, Comerç, XXI. A tot això, hi tenim empleats i tot està escampat, no 
tenim res en el mateix edifici. Això li vaig dir al coronel. Nosaltres tenim tot això, 
nosaltres, com a gestors i responsables dels doblers públics de l’Ajuntament de 
Marratxí, dels ciutadans de Marratxí, hi podem posar una partida perquè la Guàrdia Civil 
quedi però no podem fer un quarter. Ens demanava un quarter amb vivendes, no ho 
tenim ni per a l’Ajuntament ni tenim vivendes socials. També li varem dir, també ho va 
reconeixer. Nosaltres, com a gestors, el primer que hauríem de fer, i pensam fer-ho, és 
fer un edifici municipal on englobar els serveis bàsics de l’Ajuntament, tenir-los 
englobats en el mateix lloc perquè això ens crea moltíssimes dificultats tenir-ho tant 
escampats. Tenim 255 treballadors escampats per tot Marratxí en aquests dotze llocs 
que he anomenat abans, dotze; i desprès, per acabar d’arreglar-ho, que també li varem 
posar damunt la taula, tenim el quarter de la Policia Local que va ser planificat per tenir 
com a màxim, màxim, havia de tenir 20 agents, i en té, allà que hi fan feina n’hi ha 62. 
M’he molestat en agafar les dades de cada punt de treball, de la gent que hi ha. No 
sabem on hem de posar la gent perquè senzillament no hi cabem enlloc. Per tant també 
és una qüestió de responsabilitat. Nosaltres volem ajudar a que la Guàrdia Civil quedi i 
fem feina activament. Per això també els hi varem demanar una qüestió. Els hi varem 
demanar, que ells ens demanàs, la institució com a Guàrdia Civil, ens demanàs a 
l’Ajuntament un lloc on servir als ciutadans i d’una manera urgent. A nosaltres ens ajuda 
a nivell administratiu que ens ho demanin de manera urgent perquè nosaltres també 
podem fer una tramitació urgent i no és per voluntat pròpia sinó perquè senzillament hi 
ha una qüestió de seguretat que prima. I en aquest sentit, ara el dubte gros que ens 
queda és a veure fins quin temps està el quarter aquí. Ell no va voler posar una data 
concreta, no la va voler posar, suposo que, també ho va dir, esperava que sortís 
publicat en el BOE, suposo que esperarà un temps prudencial. El que sí va deixar ben 
clar és que l’infraestructura que tenen, que ara partiran des de Palma, és molt més bona 
que la infraestructura que tenen aquí i que en qüestions de seguretat no se veurà 
vermat. De fet, en el comunicat que varem fer l’Ajuntament, que el va revisar la Guàrdia 
Civil, li varem demanar si ho podíem posar per fer-ho palès a la població i ens va dir que 
sí, que cap problema perquè amb això se comprometia perquè la zona és exactament la 
mateixa. I desprès, com a darrer punt, dir que fem aquesta proposta de convocar la 
Junta de Seguretat perquè aquí hi ha, que no és una qüestió que només correspon a 
n’aquesta Corporacio, sinó que desprès hi ha evidentment la Guàrdia Civil, que 
evidentment a la pròxima Junta de Seguretat vendrà el coronel; ha vengut algunes 
vegades, algunes no; vendrà el coronel; desprès hi ha l’inspector nostre de la Policia 
Local i un representant de la Delegació de Govern que a vegades ha vengut el Delegat 
o la Delegada del Govern i a vegades no. Per tant, crec que la Junta de Seguretat Local 
és el punt de màxima representativitat en temes de seguretat i aquest pensàvem i 
pensam que s’ho mereix perquè és un punt que a nosaltres ens preocupa i és un punt 
important. Per tant, el primer punt, que és del que fem aquesta transacció, hauria de 
quedar redactat d’una manera clara. Senzillament jo posaria: “El Ayuntamiento de 
Marratxí se compromete a que hi hagi participació de tots els partits polítics a la nova 
Junta de Seguretat Local. Així queda ben redactat i queda d’una manera clara”

El portaveu del PP, senyor Xisco Ferrá demana: “Partits polítics amb representació 
municipal?”

Respon el Batle: “Sí, sí, partits polítics amb representació municipal. Clar que sí. Per 
qualque cosa hi ha les eleccions”
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A continuació la Secretària demana: “El punt tercer se mantèn?

El Batle li contesta:”Sí. Eliminam el segon, el tercer se mantèn i el quart també”

Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per unanimitat aprovar la moció en la forma següent:

Primero. El Ayuntamiento de Marratxí se compromete a que haya participación de todos 
los partidos políticos en la nueva Junta de Seguridad Local.

Segundo. El Ayuntamiento de Marratxí solicita a la comandancia de la Guardia Civil de 
Baleares y al Ministerio del Interior que durante el período de adaptación de los nuevos 
locales provisionales mantenga en funcionamiento el actual cuartel de Pont d’Inca.

Tercero. Trasladar los acuerdos a la Comandancia de Guardia Civil de Baleares y al 
Ministerio del Interior”

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 
(juny 2018 – juliol 2018).

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

2. Donar compte del Decret de l’Alcaldia sobre canvi de seu per a la celebració del 
plenari ordinari del mes de juliol

Donar compte del Decret de l’Alcaldia de data 04 de juliol de 2018 mitjançant el qual 
s’aprova el canvi de seu per a la celebració del plenari ordinari del mes de juliol a l’edifici 
de Ca Ses Monges del Pla de Na Tesa justificat per a la realització de les obres de la 
planta baixa de la Casa Consistorial.

Els senyors assistents es donen per assabentats del Decret de l’Alcaldia abans 
esmentat.

3. Dació de compte al plenari de la Corporació Juliol 2018 (Xips de cans, ajudes 
puntuals i informes objecció + 15000 del 2n trimestre 2018)

Atès que, al llarg del 2on trimestre de 2018 s’han tramitat entre d’altres els següents:

 XIPS DE CANS 2on TRIMESTRE 2018
 AJUDES PUNTUALS  2on TRIMESTRE 2018
 INFORMES OBJECCIO + 15000  2on TRIMESTRE 2018
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Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Donar compte dels tràmits abans esmentats.

Els senyors assistents es donen per assabentats de les subvencions per xips de cans, 
per ajudes puntuals i dels informes d’objecció + 15000 referents al 2n trimestre del 
2018.

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula la portaveu d’IDMA-El Pi, senyora 
Neus Serra Cañellas dient: “Gràcies. Només una pregunta, voldria saber quan està 
previst començar a fer les obres pel pàrking del carrer Cabana, perquè suposo que a 
tots els d’aquí presents vos han arribat les queixes i el malestar dels veïnats i crec que 
ja s’està demorant molt aquesta obra. Desitjar un bon estiu a tots ja que no ens veurem 
fins el setembre i res més. Gràcies”

Contesta el Batle: “Dir-li que el parc de Sa Cabana, fa un parell de mesos varem adquirir 
els terrenys, no és que fos propietat municipal i ara s’està amb la redacció del projecte. 
Dir que aquest solar que hem adquirit davant Es Liceu és un solar que hi caben uns 
cotxes limitats, té una forma, venc a dir, no té la capacitat de cotxes com sembla a vista 
i estam amb la redacció del projecte i llavors executarem l’obra. Dir també que el carrer 
Francesc Vallcaneres ha millorat moltíssim amb una sola direcció i que s’han habilitat 
molt més llocs per poder aparcar dins aquest carrer, el que passa és que moltes 
vegades som còmodes i fer dues passes ja ens costa molt, ho digo ben sincerament. 
Per això varem adquirir aquest solar, per millorar sobre tot la xarxa comercial de la zona. 
Serà una espècie del que tenim llogat a Pòrtol davant la Unitat Bàsica de Salut. 
Pretenem que la gent no deixi aparcat el cotxe tot el dia estacionat allà, per això hi ha 
Balanguera i altres zones per poder-ho fer, que senzillament allò ha de ser tipus ORA 
que has d’estar un temps limitat i has de sortir d’allà per poder donar facilitat a tothom 
que està dins la zona, que pugui estacionar el cotxe, pugui anar allà on necessiti anar i 
que llavors senzillament ho mogui de lloc, que no sigui un lloc fixo perquè ens hi hem 
trobat també amb això i llavors, a vegades ho hem hagut de regular perquè la gent hi 
deixa el cotxe tot el sant dia, no és la voluntat que tenim”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula el portaveu del Partit Popular, 
senyor Xisco Ferrá: “Nosaltres en tenim un parell. Fa tres mesos i avui mateix me’n 
recordava que miràs a la plana web. Fa tres mesos varem avisar que si volem saber les 
activitats de les diferents associacions i anam a la plana web a l’agenda d’activitats surt 
error 404. Segueix sortint el mateix i això a la versió en català perquè si anam a la 
versió en espanyol que posa allà ni tan sols surt, ja que a n’aquesta darrera versió hi ha 
molt menys contingut que a la versió catalana. Pregam que ho revisin i que s’arregli. Ja 
li digo, crec que en el mes d’abril ho varem dir i vostè va senyalar aquest senyor ho 
arreglarà però de moment encara no ho ha arreglat.
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Desprès, els veïnats del carrer Tafona estan preocupats per l’obra que s’està fent en 
aquest carrer. L’altre dia me deien que perdrien les places d’aparcament. Jo com que 
vaig anar a mirar el projecte els hi vaig dir que no, que encara falta desprès dels arbres 
fer una franja per aparcar, al menys és el que vaig veure en el projecte i ells me feien la 
contraria, me deien: és impossible que desprès hi hagi dos carrils. És vera que els 
carrils que quedaran seran de 2,90 i si per allà hi passen autocars i se junten dos serà 
mal de fer, sobre tot perquè també hem vist que la part d’aparcament envers de 2,50 
passa a ser de 2. Si un cotxe és un poc gran o aparca un poc malament invadirà un poc 
la calçada. No sé si ens ho hauríem de fer mirar un poc perquè hem de primar la 
voluntat de que la gent vagi tranquil·la i no vagi amb por de ratxar el cotxe. Si el que se 
pretenia com es diu allà, era que no passassin camions bastava per ventura posar un 
cartell de prohibit passar camions i també se podria haver esperat a tenir l’entrada al 
Polígon per això perquè el que estam creant o el que podem crear quan comenci 
l’escola són embossos. Suposo que ho tenen previst i que ho miraran però amb les 
mides que hem pres nosaltres queda molt, molt, molt just.

Desprès, també me consta que a vostè li han fet arribar les queixes i el gran problema 
d’incivisme que es produeix diàriament a la piscina de Sa Cabana i que fan que molts 
de veïnats malgrat tenguin el carnet optin per ja ni nadar-hi. Varem veure que també la 
policia hi passaria però bé els veïnats ens diuen que no la veuen i que veuen gent que 
se baralla dins l’aigua que ademés no són del municipi, veuen gent que neda en roba 
interior. Feria un prec per vigilar el comportament i per prendre qualque decisió malgrat 
sigui dràstica perquè això no passi. Avui hem vist que hi ha qualque municipi que n’ha 
feta qualcuna que per ventura no hi estaríem d’acord però per damunt de tot estar que 
els ciutadans de Marratxí puguin nedar. Vegem que no s’ha apuntat ningú a cursos de 
natació precisament per això, perquè tenen por de dur el nin a nedar quan hi ha gent 
que se tira en bomba malgrat no se pugui tirar.

Desprès un prec perquè instin al Govern Balear que doni una solució definitiva al 
problema del Martí Serra, que fa mesos i mesos que tenim. Perdona, Martí Serra no, 
Centre de Salut de Muntanya, fa mesos que tenim problemes amb l’aire condicionat, 
van fent arreglos però no arriba a funcionar. Actualment vegem que hi ha metges que 
duen el seu ventilador i així poden atendre als nins però si arriba un altre pic el fred serà 
mal de fer donar servei amb aquestes condicions.

Dir-li, perquè m’ha llevat el torn de paraula a la part del reglament, al senyor Mangiova, 
que per exemple el tema de subvencions també té un reglament propi i en canvi sí que 
figura dins el Reglament de Participació Ciutadana.

Desprès, en quan al poliesportiu Costa i Llobera, donades les dimensions hi ha 
elements dins el pavelló que són perillosos i poden causar, fer mal als infants o a la gent 
que hi juga; com són tant les parets del fons com les grades. Pregaríem a l’Ajuntament 
que hi instal·làs qualque tipus de protecció adient.

I també ens varem fer arribar i els hi fem un prec perquè en cas de que s’autoritzi l’ús de 
les instal·lacions, quedi clar amb el concessionari l’horari i les condicions, de Costa i 
Llobera. Els festeros de Pòrtol quan varen fer el partit de futbol se varen trobar dutxes 
tancades i vestuaris tancats, i estaven, al manco el dia que hi vaig anar jo estaven 
enfadats, i també se queixa gent que va a prendre un aigua o a comprar una botella 
d’aigua grossa, que la venen a 2,20 euros. Crec que això contradiu exactament la 
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clàusula 27 de les clàusules tècniques que varem fer nosaltres per donar el servei, que 
deia que els preus no poden superar la mitjana del preu d’altres establiments del 
municipi, i pel que hem vist a altres establiments el preu no supera l’1.50”

El Batle demana: “Quan parlava d’això no parlava del Costa i Llobera? Parlava de Son 
Caulelles?”

Seguidament contesta el senyor Ferrá: “De Son Caulelles, sí”

Segueix parlant el Batle: “És que ha dit Costa i Llobera”

El portaveu del PP, senyor Ferrá diu: “He dit Costa i Llobera perquè he començat amb 
el poliesportiu però és Son Caulelles. Havia de donar la paraula al senyor Frau”

A continuació parla el regidor del Partit Popular, senyor S. Frau: “Gràcies senyor Batle, 
bones tardes a tots. Tenim un prec del Polígon de Marratxí. El pàrking que se va 
habilitar devora Leroy Merlin, devora la nau de Leroy Merlin, el pàrking que se va 
habilitar per containers. Quan aparquen fan enrere i peguen”

El Batle comenta: “Ens han fet arribar una instància”

Segueix amb la paraula el senyor Frau: “Ens consta que tenen una instància que se li 
ha contestat demanant una valoració dels danys de la paret i aquest senyor no demana 
això. Aquest senyor el que demana és que se doni una solució perquè si la paret 
s’esbuca pot crear un perill als seus empleats per tant que se prengui una mesura 
ràpidament, amb urgència”

Li respon el Batle, senyor J. F. Canyelles: “El vaig atendre personalment”

El senyor Frau torna agafar la paraula: “Llavors en el carrer Albert Castell entre el carrer 
Major i Mare de Deu del Carme hi ha un habitatge que els “setos” surten no damunt 
l’acera, sinò ja damunt el carrer, és a dir, que no se pot passar per damunt l’acera i fins i 
tot ja entra dins el carrer. Que se prenguin les mesures que pertoquin. Sé que 
l’Ajuntament no pot fer res però sí que pot avisar al veïnat que els talli. Desprès també 
en el carrer de Can Parrisco, ens ha arribat un prec dels veïnats de Can Parrisco que la 
setmana passada hi va anar una furgoneta de mudança d’aquestes altes per fer una 
mudança o per dur un sofà a una vivenda i pegava pels arbres a la part de dalt. És a dir, 
que els arbres a la part de dalt, estan que peguen enmig del camí, com que la furgoneta 
era alta quasi, quasi no podia passar. Que s’arreglin aquests arbres o que s’avisi als 
veïnats perquè els arreglin. També ens han dit que hi ha vivendes que tenen els “setos” 
que entren un metro dins el carrer, concretament també ens han dit que davant el 7 ó el 
9, no sé exactament si és el 7 ó el 9, hi ha un forat a la paret, que ha caigut la paret”

El Batle diu: “Fa anys infinits”

Continua parlant el senyor Frau: “Que ha caigut la paret i que és molt delicat, que s’avisi 
a l’amo que l’arregli i que se prenguin les mesures que toquen perquè estan les pedres 
enmig del carrer i de fet és delicat, és molt delicat. I desprès també ens agradaria que 
ens passassin un llistat dels requeriments i també possibles sancions que s’han fet a 
l’empresa que du l’explotació del camp de futbol de Son Caulelles, una altra còpia dels 
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pagos que s’han fet dels canons mensuals des de que començar fins a la data i també 
un llistat de les millores que se va comprometre i les que ha fet fins ara. Moltes gràcies”

Seguidament, el Batle, senyor Joan Francesc Canyelles diu: “Per donar resposta a 
diferents qüestions. Carrer Tafona, l’obra del carrer Tafona és una obra que la duim a 
terme primer de tot per prioritzar la seguretat dels veïnats i segon també per millorar 
l’accés a tota la urbanització. Teníem moltes queixes per escrit, formalitzades amb un 
abogat dient que si no s’arreglava d’una manera clara, no era adequat que passassin 
els trailers per una zona urbana i en fi, varem prendre aquesta decisió de millorar 
l’accés i sí que és vera que ara estarem en un temps de trànsit. I un temps de trànsit me 
refereixo a que les vivendes del carrer Tafona tenen aparcament propi i el que tenim 
planificat fer és evidentment no deixar passar als tràilers, que ara ja han començat a 
anar per les rutes alternatives com és a la sortida d’Alcampo, a la sortida del Bauhaus i 
aquesta altra sortida; i no deixarem aparcar fins que no tenguem l’entrada i sortida al 
Polígon, que està prevista per final d’any. Per tant fem aquesta aposta per aquesta nova 
via. El tema de prohibir el trànsit a camions de més tres tones i mitja ja era vigent, el que 
passa és que era impossible que se complis, això se va fer la legislatura passada i 
l’anterior, que tenien un horari. No sé va fer perquè el trànsit era constant, constant, 
constant. Ara vostès mateixos poden veure que el trànsit no és constant. Ens hem reunit 
amb veïnats dels Caülls i la veritat és que estan molt contents de que haguem pres 
aquesta decisió perquè era una reclamació històrica, que no s’havia atrevit cap equip de 
govern a dur-la a terme en defensa dels ciutadans de Marratxí perquè senzillament els 
camions tenen una altra ruta alternativa el que passa és que han de fer una mica més 
de voltera i no els agrada, senzillament, i aquella era molt més ràpida i per això 
empleaven aquella. Desprès, el tema de la piscina de Sa Cabana. Evidentment en som 
conscients, també som conscients que hi ha altres llocs on també hem tengut 
incidències. També és un tema històric. Avui mateix hem pres la decisió de dur a terme 
unes determinades accions, que no les avançaré aquí per no fer-les públiques però hem 
decidit fer unes determinades accions per evitar aquests actes d’incivisme, també per 
evitar que gent que no és del terme vengui a fer aquests actes d’incivisme o aquests 
comportaments inadequats els vengui a fer dins el nostre territori. Evidentment ja tenim, 
de la passada legislatura, ja se va aprovar una ordenança a la qual se paga diferent el 
qui ve defora del municipi que el qui ve del municipi i era amb aquesta intenció que se 
va fer. Me’n recordo perfectament que era per evitar això. Això no ho ha acabat d’evitar, 
sincerament. No només són nosaltres que ens trobam amb aquesta situació sinó que a 
molts de llocs de Mallorca, i bé, vos digo que avui mateix hem pres la decisió de fer 
determinades actuacions de forma urgent per paliar aquest punt. Per suposat ens 
apuntam el tema d’instar a la Conselleria de Salut el tema del Centre de Salut de 
Muntanya i també prenem nota, igual com li passarem la informació que ens demanava 
respecte aquests punts, tant del Costa i Llobera com del tema de Son Caulelles”

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, 5 de Setembre del 2018

La Secretària,

Joan Francesc Canyelles Garau

Marratxí, 5 de Setembre del 2018

El Batle,
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