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ACTES I DECRETS (JPG)

Acta de l’Ajuntament Ple
Identificació de la sessió:
Núm. 05/19
Caràcter: Ordinària
Data: 30 d’abril de 2019
Horari: de 20.00 a 20.45 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí
Assistents:
- Sr. J. F. Canyelles Garau, batle
- Sra. P. Baltasar Cózar, secretària
- Sr. B. Martorell Coll, interventor
- Sra. A. Amengual Marí
- Sr. J. Ramis Salamanca
- Sra. Mª M. Moreno Frontera
- Sr. M. Matas Caimari
- Sr. M. Cabot Rodríguez
- Sra. C. Alonso Pujadas
- Sr. A. Campuzano García
- Sra. J. Sans Amengual
- Sr. H. López Rodríguez
- Sr. A. Mangiova Ripoll
- Sr. X. Ferrá Pizá
- Sr. J. Llompart Caldés
- Sra. 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
- Sra. P. Galmés Bonet
Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors.
2. Sorteig composició meses electorals eleccions maig 2019
Economia i Hisenda:
3. Reconeixement de crèdits 04/19
4. Modificació de l’Annex de subvencions nominatives del Pressupost de 2019
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5. Sol·licitud de pujada de tarifes presentada per Aguas Término de Marratxí S.A. Recurs
reposició presentat contra l’acord plenari de data 26 de juny de 2018
Interior i Recursos Humans:
6. Aprovació definitiva acord reconeixement carrera profesional als empleats públics al
servei de l’Ajuntament de Marratxí, prèvia declaració d’urgència
7. Proposta de renúncia de regidora
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre sessions
Economia i Hisenda:
2. Dació de compte al plenari de la Corporació Abril 2019 (Xips de cans, ajudes puntuals de
Serveis Socials i informes objecció 1r trimestre 2019)
3. Donar compte Sentència 19/2019
4. Donar compte Sentència 50/2019
Defensor de la Ciutadania:
5. Donar compte de la Memòria de l’activitat de la Defensora de la Ciutadania durant l’any
2018
-

Precs i preguntes

A continuació pren la paraula el Batle: “Bon vespre a totes i a tots. Començam aquest darrer
plenari de legislatura corresponent al mes d’abril del 2019. Primer de tot, perquè desprès a
l’hora d’acabar tothom té pressa, agraïr a tots els regidors i regidores la seva tasca durant
aquesta legislatura, tant a l’equip de govern com als regidors i regidores de l’oposició, que
hagin presentat iniciatives o propostes, sobre tot les constructives, sempre ens agraden
més. I donar les gràcies també a tot el personal de l’Ajuntament per les tasques realitzades
durant aquesta legislatura, aquest és el darrer ple malgrat la legislatura no s’acabi ara
immediatament i donar-vos les gràcies a tots i a totes per les vostres aportacions, per la
vostra educació a n’aquest plenari i sempre i crec que la bona convivència és una qüestió
imprescindible pel tema de la democràcia i també que hi hagi diferents idees i que se puguin
plantejar, i que se plantegen a n’aquesta sala, amb tots els respectes del món i cadascú
defensant el que creu millor per a la ciutadania. Per tant, des d’aquí l’agraïment com a
màxim responsable d’aquest Ajuntament.
I desprès, abans de començar el plenari tenim estructurat fer el sorteig dels representants de
les meses electorals, que ho farà en Miquel Palou, que és el responsable d’informàtica
d’aquest Ajuntament. Senzillament tot se fa a nivell informàtic, el sorteig, i seran els
representants de les diferents meses que hi ha a Marratxí, que n’hi ha quaranta i pico, que
seran els diferents representants i que se fa per estricte sorteig. Els majors de 70 anys ja no
figuren a n’aquest cens i els majors de 65 fins els 70 si volen renunciar poden renunciar
davant la Junta Electoral”
I tot seguit es procedeix a efectuar el sorteig públic, per medis informàtics, per a la
determinació dels components de les meses electorals, amb el següent resum:

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433051213743356054 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

DISTRICTE:
TITULARS

1
/

SECCIÓ: 1
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

403

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

204

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

201

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

563

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

58

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

551

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

561

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

368

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

472

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 1
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

137

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

444

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

80

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

541

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

343

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

546

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

406

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

87

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

254

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 2
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

623

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

219

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

829

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

603

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

117

1
/

1
/

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

773

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

392

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

19

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

318

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 2
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

367

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

758

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

461

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

796

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

805

1
/

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

662

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

371

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

644

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

41

A

B

A

B
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DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 3
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

168

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

272

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

316

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

260

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

655

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

644

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

253

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

366

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

748

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 3
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

190

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

143

Titular-VOCAL 2

1
/

1
/

LECTOR Nº

741

Suplente-PRESIDENTE

E

ELECTOR Nº

200

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

509

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

455

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

205

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

397

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

690

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 4
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

426

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

164

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

62

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

429

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

400

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

156

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

464

Suplente-VOCAL 2

DELECTOR Nº

478

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

84

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 4
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

224

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

48

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

173

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

346

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

234

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

182

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

432

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

249

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

205

1
/

1
/

A

B

A

B
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DISTRICTE:
TITULARS

1
/

SECCIÓ: 5
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

352

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

394

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

325

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

334

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

329

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

374

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

368

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

23

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

267

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 5
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

315

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

231

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

400

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

353

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

389

1
/

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

403

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

180

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

62

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

154

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 6
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

677

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

691

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

57

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

570

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

429

1
/

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

431

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

750

Suplente-VOCAL 2

DELECTOR Nº

357

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

13

DISTRICTE:

1

SECCIÓ:

6

TITULARS

/

SUPLENTS

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

342

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

440

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

642

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

312

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

364

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

709

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

250

A

B

A

MESA: B
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Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

731

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

406

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 7
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

428

Titular-VOCAL 1

1
/

ELECTOR Nº

108

D/Dª

ELECTOR Nº

449

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

445

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

189

Titular-VOCAL 2

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

405

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

458

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

25

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

168

DISTRICTE:
TITULARS

1
/

SECCIÓ:
SUPLENTS

7

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

493

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

409

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

237

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

304

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

292

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

12

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

464

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

55

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

73

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 1
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

60

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

404

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

502

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

557

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

180

2
/

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

13

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

431

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

32

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

240

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 1
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

156

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

193

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

424

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

151

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

351

2
/

A

MESA: B

A

B
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Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

359

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

204

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

90

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

558

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 2
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

11

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

454

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

358

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

47

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

630

2
/

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

362

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

124

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

242

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

63

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 2
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

13

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

118

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

154

Suplente-PRESIDENTE

DELECTOR Nº

160

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

385

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

21

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

562

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

504

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

19

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 3
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

398

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

717

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

767

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

448

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

228

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

137

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

164

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

658

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

486

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 4
SUPLENTS

MESA:

2
/

2
/

2
/

Titular-RESIDENTE

ELECTOR Nº

172

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

460

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

49

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

183

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

524

A

B

U

A
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Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

71

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

295

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

29

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

224

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 4
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

138

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

230

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

130

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

437

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

114

2
/

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

7

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

337

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

438

2ºSuplente-VOCAL 2

DELECTOR Nº

470

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 5
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

713

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

319

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

612

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

784

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

437

2
/

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

336

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

138

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

42

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

592

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 5
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

484

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

521

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

115

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

602

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

191

2
/

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

332

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

333

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

267

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

368

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 6
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

40

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

72

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

311

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

161

2
/

B

A

B

A
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2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

215

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

158

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

546

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

28

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

329

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 6
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

419

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

45

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

541

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

243

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

211

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

543

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

123

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

12

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

476

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 7
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

394

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

148

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

11

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

221

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

603

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

37

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

494

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

113

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

71

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 7
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

28

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

142

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

457

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

591

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

466

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

305

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

126

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

495

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

67

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 8
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

278

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

598

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

671

2
/

2
/

2
/

2
/

B

A

B

A
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Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

515

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

312

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

658

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

322

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

95

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

532

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 8
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

115

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

303

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

244

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

32

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

526

2
/

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

561

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

146

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

7

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

399

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 9
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

584

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

657

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

170

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

556

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

305

2
/

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

509

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

19

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

23

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

344

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 9
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

297

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

382

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

84

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

634

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

181

2
/

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

203

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

636

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

477

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

241

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 10
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

64

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

93

2
/

B

A

B

U
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Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

78

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

613

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

39

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

179

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

311

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

150

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

167

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 11
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

60

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

511

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

185

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

565

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

470

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

166

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

38

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

154

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

523

DISTRICTE:
2
TITULARS
/
Titular-PRESIDENTE

SECCIÓ: 11
SUPLENTS
ELECTOR Nº

MESA:

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

320

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

138

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

357

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

459

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

463

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

549

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

150

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

308

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 12
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

9

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

14

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

448

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

187

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

74

2
/

2
/

B

170

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

368

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

20

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

455

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

279

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 12
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

364

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

20

2
/

A

A

B
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Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

655

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

504

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

692

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

259

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

274

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

440

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

291

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 13
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

47

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

126

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

479

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

411

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

73

2
/

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

180

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

9

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

365

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

218

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 13
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

191

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

598

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

372

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

195

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

380

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

27

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

447

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

124

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

137

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 14
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

37

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

176

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

362

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

391

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

72

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

268

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

513

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

12

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

464

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 14
SUPLENTS

MESA:

ELECTOR Nº

434

2
/

2
/

2
/

Titular-PRESIDENTE

A

B

A

B
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Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

239

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

77

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

430

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

226

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

288

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

170

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

485

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

67

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 15
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

92

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

356

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

282

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

243

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

437

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

308

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

113

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

381

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

371

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 15
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTED

ELECTOR Nº

142

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

330

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

271

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

94

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

368

2
/

2
/

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

54

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

25

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

485

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

10

DISTRICTE:
TITULARS

SECCIÓ: 16
SUPLENTS

MESA:

Titular-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

531

Titular-VOCAL 1

ELECTOR Nº

332

Titular-VOCAL 2

ELECTOR Nº

22

Suplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

264

2ºSuplente-PRESIDENTE

ELECTOR Nº

133

2
/

Suplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

555

2ºSuplente-VOCAL 1

ELECTOR Nº

78

Suplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

452

2ºSuplente-VOCAL 2

ELECTOR Nº

13

A

B

U

Desenvolupament de la sessió:
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A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors
Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 26-03-19 i de l’acta de
la sessió extraordinària de data 02-04-19, que s’aproven i autoritzen per unanimitat.
2. Reconeixement de crèdits 04/19
Vist l’expedient 04/19 relatiu al reconeixement de crèdits corresponents als exercicis
pressupostaris anteriors.
Atès que s’han realitzat, durant els passats exercicis, despeses que excedeixen a l’ import
compromès i d’altres on aquest no s’ha compromès en la seva totalitat i que es descriuen a
l’Annex I.
Vist l’informe del Sr. Interventor acctal incorporat a l’expedient.
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23 1.e) del TRRL i 60.2 del RD
500/90, correspon al Ple el Reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi
dotació pressupostària.
Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit 04/2019 corresponent a les despeses que
després es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura
en l’expedient.
RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 04/19
NUM
REGISTRE

DATA FRA

NOM

2018005423

20/11/2018

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L

2018005927

17/12/2018

BALEAR DE ASCENSORES S.L

113,87

2019000098

28/12/2018

ANUNCIOS CLASIFICADOS DE BALEARES

653,40

2019000263

31/12/2018

JASA TRANSPORTES Y MATERIALES

2019000854

27/12/2018

EURO SA CABANA- COMPRA ALIMENT

2019000950
7 2018 2019000957
8 2018
2019000959
9 2018
2019000960
10 2018
2019000962
11 2018
2019000963
12 2018
2019000966

05/02/2019

ENDESA ENERGIA XXI- MAJOR 114

05/02/2019

ENDESA ENERGIA XXI- MARTI SERR

252,32

05/02/2019

ENDESA ENERGIA XXI- CABANA 57

428,84

05/02/2019

ENDESA ENERGIA XXI- MARIANO GO

42,56

05/02/2019

ENDESA ENERGIA XXI- GENERAL WE

407,9

05/02/2019

ENDESA ENERGIA XXI- LICORERS 1

93,67

05/02/2019

ENDESA ENERGIA XXI- CABANA 85,

590,34

NUM ANY
1 2018
2 2018
3 2018
4 2018
5 2018
6 2018

TOTAL
44,20

95,13
102,94
17,50
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13 2018

2019000968

05/02/2019

ENDESA ENERGIA XXI- ESCOLA HPL

313,75

2019000971

22/01/2019

ENDESA ENERGIA XXI- OLESA58 BX

423,49

2019000974

05/02/2019

ENDESA ENERGIA- PZ ESTACIO 5 D

365,87

2019000978

05/02/2019

ENDESA ENERGIA- . BALANG-CARBO

655,91

2019000979

05/02/2019

ENDESA ENERGIA- . CELLETERS 32

836,04

2019000983
19 2018 2019000985
20 2018
2019000986
21 2018
2019001235
22 2018
2019001495
23 2018
2019001679
24 2018
2019001791
25 2018
2019001792
26 2018

05/02/2019

ENDESA ENERGIA- .BALANG-LLATZE

3.903,50

05/02/2019

ENDESA ENERGIA- CAULLS,GERANI,

5.201,47

05/02/2019

ENDESA ENERGIA- ANTONI MAURA,

1.627,44

13/02/2019

ALCAMPO S.A

44,48

31/07/2018

IRUBUS, S.A.U

8.934,92

26/11/2018

SUMINISTROS ESCALAS S.A

12/11/2018

ZERTIFIKA GENERAL S.L

1.414,80

12/11/2018

ZERTIFIKA GENERAL S.L
MARTINEZ ORTEGA, Mª ANGELES

1.207,41
241,00

14 2018
15 2018
16 2018
17 2018
18 2018

88,21

27 2018

ZANOGUERA CLADERA, FCO

28 2018

PALOU OLIVER, MIQUEL

29 2018

LLOFRIU TERRASA, JOSE MARIA

30 2018

DEL RIO VALERO, SILVESTRE

31 2018

CAÑELLAS VENY, Mª MAGDALENA

8,00

32 2018

MARTINEZ ORTEGA, Mª ANGELES

221,40

33 2018

ZANOGUERA CLADERA, FCO

221,40

34 2018

PALOU OLIVER, MIQUEL

73,80

35 2018

TORRE-MARIN MONZONIS, FCO JOSE

52,20

36 2018

REQUENA VICH, Mª DOLORES

37 2018

SERRA BENITO, ANA MARIA

46,60

38 2018

SERRA BENITO, ANA MARIA

8,00

39 2018

REQUENA VICH, Mª DOLORES

43,51

38 2018

FERNÁNDEZ PEDRAZA, PILAR

34,90

39 2018

LLOFRIU TERRASA, JOSE MARIA

40 2018

CAÑELLAS VENY, Mª MAGDALENA

41 2018

30/11/2018

241,00
72,30

AMADIP ESMENT FUNDACION
TOTAL

144,60
23,19

8,00

147,60
25,29
349,69
29.822,44

En relació al reconeixement 03/19 s’ha procedit a l’ exclusió de les factures següents degut
a la seva duplicitat al reconeixement 02/19
NUM

ANY

NOM

DATA FRA

53

2018

LA HERRAMIENTA BALEAR S.A

30/11/2018

NUM
REGISTRE
2018005865

IMPORT

54

2018

LA HERRAMIENTA BALEAR S.A

30/11/2018

2018005866

4,02

55
56
57
59

2018
2018
2018
2018

LA HERRAMIENTA BALEAR S.A
LA HERRAMIENTA BALEAR S.A
LA HERRAMIENTA BALEAR S.A
EULALIA ARLES FONT

30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
04/12/2018

2018005867
2018005868
2018005869
2018005882

29,94
1,85
15,02
106

10,79
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60
61
64

2018
2018
2018

16/10/2018
24/11/2018
17/12/2018

2018005894
2018005895
2018005926

85
85
1.092,79

2018

ESPERANÇA ROSSELLO HERNANDEZ
ESPERANÇA ROSSELLO HERNANDEZ
COMPAÑÍA
ESPAÑOLA
DE
PETROLEOS
SPORT GARRIDO S.A

65

28/11/2018

2018005932

290,64

68
71
72
75
76
77
78

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

MALLA S.A PUBLICIDAD
ALICIA VANRELL BARCELO
BONGRUP BALEARES
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
RAFEL GUARDIOLA PASCUAL

23/07/2018
07/12/2018
15/12/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
17/12/2018

2018005967
2018006047
2018006055
2018006076
2018006101
2018006102
2018006120

151,25
822,20
136,83
181,86
9,68
93,24
1.796,85

80

2018

EL MIRALL

17/12/2018

2018006135

50,00

Segon. Acordar la corresponent imputació dels crèdits al pressupost actualment en vigor.
Tercer. Que prossegueixi l’expedient la tramitació reglamentària corresponent, es prengui
nota per la Intervenció municipal i es notifiqui als interessats.
Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula la portaveu d’IDMA-El Pi, senyora Neus
Serra Cañellas: “Moltes gràcies senyor Batle, bones tardes a tots i a totes. Canviarem el
vot de les comissions i hi votarem a favor”
A continuació parla el portaveu del PP, senyor Xisco Ferrá Pizá: “Bones tardes a tots.
Nosaltres mantindrem el vot i ens abstendrem”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, de data 25 d’abril de 2019, 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 set regidors del PP i de les dues regidores
No adscrites;aprovar els acords esmentats.
3.

Declaració d’urgència de l’assumpte: Reconeixement de crèdits 04A/19
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Aquest punt ve per urgència.
Són unes factures que venen d’enrera, de fa un grapat de mesos, i s’havien com a
traspaperat i ho hem duit d’urgència perquè ens reclamaven el cobrament d’aquestes
factures i senzillament han estat preparades, Intervenció les ha preparat i les duim per
via d’urgència”
De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de
Règim Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden
per unanimitat, aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia
de l’assumpte: “Reconeixement de crèdits 04A/19”

4. Reconeixement de crèdits 04A/19
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Vist l’expedient 04A/19 relatiu al reconeixement de crèdits corresponents als exercicis
pressupostaris anteriors.
Atès que s’han realitzat, durant els passats exercicis, despeses que excedeixen a l’ import
compromès i d’altres on aquest no s’ha compromès en la seva totalitat i que es descriuen a
l’Annex I.
Vist l’informe del Sr. Interventor acctal incorporat a l’expedient.
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23 1.e) del TRRL i 60.2 del RD
500/90, correspon al Ple el Reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi
dotació pressupostària.
Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit 04A/2019 corresponent a les despeses que
després es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura
en l’expedient.
RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 04A/19
NUM ANY
1 2017
2 2018
3 2018
4 2018

NUM
REGISTRE

DATA FRA

NOM

2017005231

31/08/2017

DIC DRAC, S.L.U

5.370,00

2018005296

15/11/2018

EMERGENCIES SETMIL, S.L

4.025,00

2018005297

15/11/2018

EMERGENCIES SETMIL, S.L

6.254,01

2018005298

15/11/2018

EMERGENCIES SETMIL, S.L

190,00

TOTAL

TOTAL

15.839,01

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 atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, 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 set regidors del PP i de les dues regidores No
adscrites;aprovar els acords esmentats.

5. Modificació de l’Annex de subvencions nominatives del Pressupost de 2019
Ates que l’àrea d’Esports té interès en atorgar una subvenció directa per a la realització
de 300 revistes DINA4, amb motiu del 25è aniversari, al Club Voleibol Pòrtol.

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433051213743356054 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

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, eleva a la Comissió Informativa d’Hisenda la següent
PROPOSTA D’ACORD
1r. Modificar l’Annex de subvencions nominatives del Pressupost de 2019, en els termes
següents:
ANNEX SUBVENCIONS NOMINATIVES 2019
NIF
G07815053

BENEFICIARI
NOM O RAÓ SOCIAL
CLUB VOLEIBOL PÒRTOL

IMPORT
2.891,90€

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
34100.489.00

2n. Que l’expedient prossegueixi els tràmits per a la seva conclusió.
Sotmès l’assumpte agafa la paraula la senyora Neus Serra Cañellas, portaveu d’IDMAEl Pi: “Nosaltres mantendrem el vot de les comissions que era a favor però si me permet
voldria fer un reconeixement a tota la gent que durant aquests 25 anys ha duit endavant
aquest club que ens ha duit el nom arreu d’Espanya i més enfora”
El portaveu del PP segueix amb la paraula: “Estam d’acord amb el que ha dit la senyora
Serra, és un cas excepcional. Les explicacions del regidor ens varen convèncer a la
comissió informativa i també votarem a favor”
Seguidament el Batle exposa: “Dir que el club Voleibol Pòrtol se va fundar el 93 i que
des del seu moment de la fundació, que llevat dels equips de futbol, fora parlar del club
més emblemàtic que ha sortit més a fora i que ha jugat arreu de l’Estat espanyol. Va
jugar la superlliga un grapat d’anys i va ser subcampió de la superlliga d’Espanya, i des
d’aquí evidentment el nostre reconeixement i per això també fem aquesta aportació per
fer aquesta publicació que ha fet el vòlei Pòrtol commemorant aquests 25 anys i fen un
reconeixement als seus fundadors i a la gent que hi ha col·laborat constantment d’una
manera desinteressada per fer aquest gran club i per passetjar-lo arreu de l’Estat
espanyol”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, de data 25 d’abril de 2019, abans transcrit,
els senyors assistents acorden per unanimitat;aprovar els acords esmentats.

6. Solicitud de pujada de tarifes presentada per Aguas Término de Marratxí S.A.
Recurs reposició presentat contra l’acord plenari de data 26 de juny de 2018
Atès que en data 30 de gener de 2018 Aguas Término de Marratxí SA va presentar una
proposta de pujada de tarifes de consum d’aigua.
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Atès que, analitzada la sol·licitud es va redactar el següent informe jurídic, tècnic i
econòmic relatiu a la pujada de tarfies presentada per Aguas Término de Marratxí SA en
els següents termes:
“INFORME JURIDIC, TECNIC I ECONOMIC RELATIU A LA PROPOSTA DE PUJADA
DE TARIFES DE DATA 30/01/18 PRESENTADA PER AGUAS TERMINO DE
MARRATXI SA.
Se sol·licita dels Tècnics que subscriuen que s’emeti informe en relació a les peticions
de referència, complint informar el següent:
I.ANTECEDENTS.
El Negociat de Tributació ha sol·licitat als tècnics que subscriuen l’emissió d’un informe
referit a la petició de revisió de tarifes de 30 de gener de 2018 i documentació
presentada pel Sr. Fernando Dameto Fortuny en representació d’Aguas Término de
Marratxí SA. A l’escrit s’assenyala que en compliment de l’escriptura d’adjudicació de
serveis es presenta l’estudi d’actualització de tarifes per a ser aprovat per l’Ajuntament.
Segons s’indica, s’aporta el pressupost per a l’execució de distintes obres de substitució
de xarxes per tal d’aconseguir una millora en el seu rendiment, posant-se de manifest
que la no actualització de tarifes des de les aprovades a l’any 2007 impedeix que es
pugui realitzar una òptima execució d’obres de manteniment de la xarxa.
El present informe el realitzen el Tècnic d’Administració General i l’Enginyer municipal,
amb l’assessorament del Director de Recursos Econòmics de l’Ajuntament i el Director
Econòmic i financer de l’empresa Marratxí XXI SAU pel que fa a les qüestions
econòmiques suscitades.
II. INFORME
L’Ajuntament ha sol·licitat en tres ocasions per acord plenari que el concessionari detalli
l’estat real de la concessió i que, en el seu cas, es contemplin les mesures que durà a
terme per a garantir l’adequat estat de la xarxa i la qualitat de l’aigua a tota la zona de la
concessió. D’aquesta forma, en data 27 de maig de 2014 el Ple de l’Ajuntament de
Marratxí va requerir al concessionari i li va comunicar el següent:
“(…) TERCER.- Requerir al concessionari perquè informi a l’Ajuntament de l’estat real
de la xarxa de distribució a tota la zona de concessió. En el cas que el rendiment de la
xarxa i la qualitat de l’aigua no siguin els adequats, s’haurà de presentar pel
concessionari un detall de les actuacions necessariès per a garantir el correcte estat de
la xarxa i de la seva qualitat.
QUART.- Comunicar al concessionari que, en compliment de les seves obligacions
contractauls i legals, ha de garantir el subministrament regular d’aigua potable a totes
les zones, inclosa la de Sant Marçal, duent a terme les reparacions i substitucions
precises a tal efecte, sota les ordres i directriz de l’Ajuntament, sense perjudici que
pugui reclamar, si n’és el cas, les despeses originades a qui pugui ser un tercer
responsable.
CINQUE.- Comunicar al concessionari que qualsevol petició de revisió de tarifes ha de
partir d’unes dades reals i fiables, tant tècniques com a econòmiques i que, en qualsevol
cas, l’Ajuntament exigeix que la gestió del concessionari sigui l’adequada, especialment
pel que fa a l’estat de la xarxa i qualitat de l’aigua subministrada”.
Posteriorment, en data 24 de febrer de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Marratxí va
reiterar aquesta petició, assenyalant:
“PRIMER.- Reiterar a Aguas Término de Marratxí el requeriment d’informació sobre
l’estat real de la xarxa de distribució a tota la zona de la concessió, assenyalant-se que,
per al cas que el rendiment de la xarxa i la qualitat de l’aigua no siguin els adequats,
s’haurà de presentar pel concessionari un detall de les actuacions necessàries per a
garantir el correcte estat de la xarxa i la seva qualitat.
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SEGON:- Reiterar a Aguas Término de Marratxí que, en compliment de les seves
obligacions contractuals i legals, ha de garantir el subministrament regular d’aigua a
totes les zones, inclosa la de Sant Marçal; havent de dur a terme les reparacions i
substitucions precises a tal efecte, sota les ordres i directrius de l’Ajuntament, sense
perjudici que pugui reclamar, si n’és el cas, les despeses originades a qui pugui ser un
tercer responsable.
TERCER.- Concedir un darrer termini d’un mes a Aguas Término de Marratxí per tal que
presenti la informació requerida sobre l’estat de la concessió i sobre les actuacions que,
en el seu cas, ha de dur a terme a càrrec de la concessió per a garantir el correcte estat
de la xarxa i la qualitat de l’aigua a tota la zona de concessió.
QUART.- Concedir un darrer termini d’un mes a Aguas Término de Marratxí perquè
presenti el detall de les mesures que adoptarà a càrrec de la concessió per a garantir el
subministrament adequat d’aigua potable a la zona de Sant Marçal.
CINQUE.- Advertir que, en el supòsit de no rebre la informació sol·licitada, així com el
detall de les actuacions que es duran a terme pel concessionari en els termes abans
exposats, l’Ajuntament podrà adoptar els acords i mesures necessàries per a conèixer
l’estat real de la concessió i garantir el correcte subministrament a totes les zones,
adoptant les mesures que pertoqui a tal efecte, amb repercusió en el seu cas de les
despeses causades”.
Així mateix, i en relació a la sol·licitud de revisió de tarifes presentada a l’any 2016, el
Ple de l’Ajuntament de Marratxí el 26 de juliol de 2016 va acordar:
“Pel que fa a la petició de revisió de tarifes.
Concedir un termini de quinze dies al sol·licitant per a què completi la seva sol·licitud
adjuntant la informació sobre l’estat real de la xarxa i la qualitat de l’aigua i, en el seu
cas, les mesures que adoptarà al respecte, d’acord amb el detall dels acords del Ple de
l’Ajuntament de Marratxí de dates 27 de maig de 2017 i 24 de febrer de 2015, advertint
que en cas contrari se’l tindrà per desistit de la seva petició; tot sense perjudici del que
pugui resultar a posteriori de l’anàlisi del fons de la petició de revisió de tarifes
presentada i els estudis presentats”.
Per tant, el Ple de l’Ajuntament, a la vista dels antecedents i informes emesos als
distints expedients, va considerar necessari que per a tramitar qualsevol expedient de
revisió de tarifes el concessionari detallés, de forma fiable, i amb dades tècniques i
econòmiques reals, l’estat de la xarxa i la qualitat de l’aigua, així com quines mesures
es durien a terme per a garantir el seu correcte estat a tota la zona de la concessió. De
fet, davant la manca de presentació per part del concessionari d’aquesta informació
l’Ajuntament ha hagut d’encarregar un contracte de serveis per a dur a terme una
auditoria tècnica de la concessió, auditoria de la que encara no es disposa dels seus
resultats.
Les causes d’aquest requeriment municipal s’han detallat a distints informes
anteriorment emesos, havent-se assenyalat al darrer d’ells de l’any 2016, el següent:
“Es considera que, vist que a l’estudi de l’any 2012 s’assenyalava que el rendiment de la
xarxa és del 37,72% no es pot procedir sense més a tramitar un expedient d’augment
de tarifes sense que el concessionari aclareixi aquesta qüestió i detalli quines
actuacions durà a terme si es confirmés aquesta dada. S’ha de tornar a insistir en el fet
que a la darrera revisió aprovada per l’Ajuntament aquesta dada de rendiment sí que es
fixava a l’estudi econòmic (86%) igual que al següent de finals de 2012 com s’ha dit. No
obstant, els estudis econòmics de les distintes propostes de tarifes ometen aquesta
dada essencial. No correspon a l’Ajuntament ni als seus Serveis Tècnics determinar
quin és aquest rendiment, sinó que és el gestor del servei el que l’ha de facilitar, més
quan així li ha ordenat el Ple de l’Ajuntament en dues ocasions. Per tant, als efectes
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d’entrar en el fons de la proposta de revisió de tarifes s’han de facilitar pel concessionari
les referides dades. S’ha de recordar el que ja s’indicava a l’anterior informe:
‘Si fos certa la dada del rendiment de la xarxa del 37,72% que el propi concessionari
fixa al seu estudi de novembre de 2012 per a la totalitat de la zona de concessió caldria
assenyalar que aquesta seria la causa principal de no obtenir-se un majors ingressos a
la concessió. Així mateix, s’ha d’assenyalar que l’estat de la xarxa en general és
responsabilitat de qui és concessionari des de l’any 1975.
D’aquesta forma, la clàusula sisena del Plec de condicions estableix que la concessió
“tendrá por objeto el asegurar, con las garantías técnicas y legales que correspondan, la
explotación del Servicio de suministro de agua potable en la zona o zonas del término
Municipal de Marratxí que se ha fijado, a cuyo objeto la Empresa concesionaria, tendrá
la obligación y facultad de realizar las operaciones que se necesiten, de acuerdo con los
correspondientes proyectos técnicos, para la captación, elevación, tratamiento,
transporte, acumulación y distribución de agua, tanto en lo relacionado con el
aspecto administrativo del Servicio, como en lo referente a la conservación y
ampliación de las instalaciones”.
La clàusula novena indica: “La empresa concesionaria estarà obligada a asegurar la
prestación del Servicio a los usuarios y conservar en buen estado de
funcionamiento el conjunto de las instalaciones y obras que tengan a su cuidado.
(...). En lo referente a la red de distribución, que una vez colocada e instalada y
recibida por el Ayuntamiento, será de su propiedad, de acuerdo con las
formalidades que corresponda, la Empresa concesionaria tendrá a su cargo, las
aplicaciones de la red que le correspondan dentro de su zona, la conservación de
la misma y la maniobra periódica así como la verificación del buen funcionamiento de
los grifos, bocas de lavado e incendio, compuertas de purga, busqueda de escapes,
fugas y su reparación”.
La clàusula desena assenyala: “La Empresa Concesionaria deberá poner a disposición
de los usuarios de forma permanente, salvo interrupción en caso de fuerza mayor, el
suministro (...)”.
La clàusula disetena estableix: “La Empresa Concesionaria, será directamente
responsable de los daños que causen a terceras personas como consecuencia del
funcionamiento normal o anormal del Servicio y obras que se estén realizando,
pudiendo el Ayuntamiento obligarle a que suscriban pólizas de seguros.
La clàusula dinovena apartat c diu: (...) A cuenta de la Empresa y a su único cargo,
corresponderá la totalidad de los gastos de explotación, mano de obra,
conservación de las instalaciones (...) .
La clàusula dinovena apartat k indica: “Teniendo en cuenta que la Empresa
concesionaria está obligada a ceder la propiedad de los pozos que le suministren
el agua, así como la red de distribución y demás elementos que lo hagan posible,
durante los doce últimos meses del período de la concesión (...).
Resta clar, per tant, que d’acord amb el contracte de concessió el manteniment de la
xarxa amb un estat adequat que pugui garantir el subministrament és responsabilitat del
concessionari; de fet, com s’ha indicat, un any abans de la finalització de la concessió
l’empresa concessionària està obligada a cedir a l’Ajuntament la propietat dels pous
que subministren aigua i la xarxa de distribució i demés elements que ho facin
possible.
D’igual forma, l’article 3 del Reglament del servei d’abastiment d’aigua potable indica
que “els terrenys, pous, dipòsits, canonades, escomeses i altres elements adscrits a la
prestació del Servei tenen la consideració de béns de servei públic i estan a cura,
conservats i reparats exclusivament pel prestador del servei”. L’article 4.d) del
Reglament també estableix com a obligacions del prestador del servei “mantenir i
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conservar la xarxa i les instal·lacions necessàries per a l’abastiment. Segons la
causa de l’avaria, el prestador del servei podrà repercutir les despeses de la
reparació a qui correspongui.”.
En relació als fets i acords plenaris indicats i el requeriments realitzats, consta la
interposició de recursos contenciosos administratius. No obstant, i amb independència
del que resulti d’aquests, aquests actes es presumeixen vàlids i eficaços d’acord amb
allò disposat a l’article 39 de la Llei 39/2015 reguladora del Procediment Administratiu
Comú. El Ple de l’Ajuntament ha condicionat la tramitació de qualsevol revisió de tarifes
al fet que el concessionari presenti el detall de la informació sobre l’estat real de la xarxa
i la seva qualitat, concretant-se quines actuacions durà a terme al respecte.
Examinat l’estudi i documentació annexa aportada, s’observa que aquest estudi tampoc
detalla quin és el rendiment de la xarxa. A l’escrit amb el que es presenta aquest darrer
estudi únicament s’indica que el concessionari no pot dur a terme una òptima execució
d’obres de manteniment de les xarxes per la no actualització de tarifes i que aquesta és
la causa del seu rendiment. No obstant, el cert és que, com s’ha indicat, l’Ajuntament va
aprovar la darrera revisió de tarifes presentada pel concessionari a la que s’indicava que
el rendiment era d’un 86% amb dades de l’any 2007 i al darrer estudi a on el
concessionari fa esment al rendiment de la xarxa, a l’any 2012, aquest havia passat al
37,72%. Per tant, de les pròpies dades presentades per l’interessat, cal concloure que
aquesta possible manca de manteniment i deteriorament de les xarxes, no desmentida
ni aclarida als posteriors estudis presentats pel concessionari, era anterior a què
l’Ajuntament denegués l’aprovació de tarifes pels motius ja justificats al seu dia.
L’Ajuntament va tramitar i aprovar les peticions de revisió de tarifes fins que es va posar
de manifest que, d’acord amb les dades de l’estudi de 2012, el concessionari no estaria
donant compliment del seu deure de mantenir i conservar les xarxes de la concessió en
un adequat estat, no podent-se imputar a l’Ajuntament l’estat d’una xarxa que explota i
manté el concessionari des de l’any 1975.
Pel que es refereix a la presentació d’un annex que pressuposta l’execució de
determinades obres per a la millora de la xarxa, aquest document no pot suplir la
presentació d’un document tècnic seriós que detalli de forma fefaent quin és l’estat de la
xarxa i quines obres i en quines condicions es duran a terme per a l’adequat
manteniment de la mateixa i la correcta prestació del servei.
Per altra banda, tot i no entrar-se en el detall de l’estudi econòmic pels motius exposats,
s’ha d’assenyalar que aquest estudi utilitza el mètode de càlcul de l’estudi de l’any 2016
no aprovat, apartant-se del mètode de càlcul de balanç de pèrdues i guanys que s’havia
presentat pel concessionari fins a aquella data per a la seva aprovació de tarifes per
part de l’Ajuntament i la Comissió de Preus. De qualsevol forma, no es considera
correcte la interpretació que es fa per a l’aplicació de la fòrmula polinòmica, ja que es
disposa de les dades contables corresponents per al càlcul dels diferents sumands
d’aquesta fòrmula. Així mateix, s’evidencia la necessitat de constrastar les dades
facilitades per al càlcul de la tarifa, que es basen en unes estimacions de tancament de
l’exercici de 2017.
III. CONCLUSIONS
En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats i els acords plenaris indicats,
es considera que pertoca requerir a l’empresa concessionària per tal que, en un termini
de quinze dies, presenti la informació sobre l’estat real de la xarxa de distribució a tota
la zona de la concessió, amb detall del seu rendiment, així com la proposta tècnica
raonada sobre les mesures que adoptarà al respecte, tot segons el que es va deriva
dels acords plenaris de 27 de maig de 2014, 24 de febrero de 2015 i 26 de juliol de
2016; tot sense perjudici del que pugui resultar a posteriori de l’anàlisi del fons de la
petició de revisió de tarifes i l’estudi econòmic presentat, que s’haurà de basar en
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qualsevol cas en dades reals i fiables respecte a les que es presentarà la corresponent
documentació acreditativa.
Aquest és l’informe del Tècnics que subscriuen, que queda sotmès a qualsevol altre
més fonamentat en Dret. Marratxí, a 17 d’abril de 2018.
El Tècnic d’Administració general.
L’Enginyer municipal.
El Director de Recursos Econòmics.
El Director Econòmic i Financer de Marraxí XXI”.
Atès que en data 17 d’abril de 2018 es va comunicar a l’empresa el referit informe,
indicant-se que la manca de presentació de la documentació implicaria que es tingués
per desistit de la seva petició.
Atès que en data 15 de maig de 2018 l’empresa va sol·licitar la identificació dels
signants de l’informe, identificació respecte a la que se li va indicar el següent:
“1) El Tècnic d’Administració General: sr. Gabriel Llorens Gonzalez.
2) L’Enginyer municipal: sr. Mateu Carrió Grau.
3) El Director de Recursos Econòmics: sr. Antonio Matas Comas.
4) El Director Econòmic i Financer de Marratxí XXI: sr. Xavier Narvaez Marimón”.
Atès que en data 07 de maig de 2018 Aguas Término de Marratxí SA va sol·licitar
l’ampliació del termini per a presentar la documentació requerida, petició que va ser
acceptada per l’Ajuntament en escrit de data 09/05/2018.
Atès que en data 31 de maig de 2018 l’empresa Aguas Término de Marratxí ha
presentat escrit en el que no presenta la informació requerida per l’Ajuntament,
assenyalant els motius pels que no ho fa, qüestionant la pertinència del requeriment.
Atès que el requeriment de la informació al concessionari sobre l’estat real de la xarxa
està plenament justificat a l’informe abans transcrit i que es dóna per reproduït, així com
per múltiples acords plenaris també citats, essent una dada essencial per a la tramitació
d’un estudi que vulgui motivar la pujada de tarifes i que ha de venir incorporada a
aquest, tal i com s’havia venint fent amb anterioritat als estudis presentats pel propi
concessionari; tot amb independència del servei que ha hagut de contractar-se per
l’Ajuntament per a conéixer l’estat real de la xarxa com a conseqüència de la negativa
del concessionari a detallar aquesta informació a l’Ajuntament.
Atès que, igualment, i pel que fa a la previsió de la realització d’obres a la xarxa
apuntada amb l’estudi econòmic amb uns pressuposts, també es va requerir la
presentació d’un document tècnic seriós sobre l’estat de la xarxa i les mesures a
adoptar, document que tampoc es presenta en el termini concedit.
Atès que es va advertir al concessionari que la manca de presentació de la
documentació requerirda implicaria que se’l tingués per desistit amb la seva petició.
Atès que en data 26 de juny de 2018 el Ple de l’Ajuntament va acordar tenir a Aguas
Término de Marratxí per desistit en la seva petició de revisió de tarifes per no haver
presentat la documentació sol·licitada en el termini concedit més la seva ampliació, tot
segons s’indicava a l’informe abans transcrit i els requeriments acordats amb anterioritat
pel Ple de l’Ajuntament de Marratxí.
Atès que Aguas Término de Marratxí SA ha presentat recurs de reposició contra el
referit acord plenari.
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Atès que l’Enginyer municipal ha emès el següent informe:
“En relació a l’encàrrec d’11 de setembre de 2018 (refet el 21/03/2019), sobre la
documentació presentada en data de 24/08/2018 (RE 2018012645), el tècnic que
subscriu informa el següent:
Es presenten tota una sèrie d’al·legacions contra l’acord plenari de desistiment de la
revisió de tarifes presentades el 30/01/2018. A la vista de les al·legacions presentades,
es considera que s’han de resoldre des d’un punt de vista jurídic, si bé en el present
s’informen les qüestions tècniques a les que fa menció l’al·legació.
1. Auditoria tècnica de la concessió i rendiment de la xarxa
A les al·legacions segona i tercera es fa referència a l’Auditoria Tècnica encarregada
per l’Ajuntament, de la qual ja es disposa la versió definitiva.
Un dels resultats principals de l’auditoria és el rendiment que presenten les diferents
zones, que es reprodueixen a continuació.

Fig 1. Rendiments ATM SA per zones segons Auditoria d’ATP Proyectos
Hi ha vàries zones de la concessió que tenen nivells de pèrdues a la xarxa superiors al
50% i només hi ha 2 zones que s’apropen al nivell objectiu del 25% per a l’any 2021
marcat pel Pla Hidrològic de les Illes Balears (RD 51/2019, de 8 de febrer).
Deixant de banda la zona de Sant Marçal (que precisa una substitució completa) i tenint
en compte que la concessió hauria de finalitzar l’any 2025, es considera que per assolir
l’anterior objectiu, s’haurien de realitzar inversions importants en la substitució de
xarxes. Pel que fa a la documentació adjunta amb l’estudi econòmic que fa referència a
la substitució de trams de xarxa (pressuposts d’empresa constructora), el tècnic que
subscriu considera que manquen del rigor tècnic necessari per definir unes actuacions
d’aquestes característiques, independentment de si es poden computar com a despeses
de la concessió abans de què s’executin sense els corresponents compromisos ni
calendaris d’execució.
D’altra banda, de les al·legacions es desprèn que l’auditoria tècnica sembla que només
estava encaminada a resoldre el problema de Sant Marçal, quan la realitat és que
l’objectiu de l’estudi era tenir una visió conjunta de la concessió, amb el pes específic
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que correspongui per a la zona de Sant Marçal. Si bé no hi ha discussió de què el
problema de la zona de Sant Marçal és important, ha quedat palès que el rendiment de
la resta de la concessió no és òptim. El percentatge actual de pèrdues de la concessió
és del 61% (rendiment del 39%). Si s’augmentés el rendiment de la xarxa de Sant
Marçal al 75%, el percentatge de pèrdues de la concessió seria del 52% (rendiment del
48%).
El rendiment d’una concessió d’aigua és un paràmetre bàsic per avaluar el seu estat i el
manteniment que s’hi destina. Es troba a faltar aquesta dada a partir de tots els estudis
de tarifes presentats, des de l’estudi, després retirat, de l’any 2012. D’altra banda,
tampoc s’han subministrat dades històriques a l’empresa auditora per facilitar el seu
càlcul, tal i com va posar de manifest l‘empresa encarregada del contracte d’assistència
tècnica.
2. Qualitat de l’aigua
A l’al·legació tercera es fa referència a la qualitat de l’aigua, sense aportar dades
concretes i remitint a la pàgina web SINAC. La informació que aporta als ciutadans la
pàgina SINAC és l’aptitud per al consum humà de l’aigua subministrada a una
determinada zona.
La Corporació ha de tenir coneixement que l’aigua subministrada pel concessionari es
apta pel consum humà, però que presenta un incompliment reiterat del límit declorurs
definit al RD 140/2003. La concentració mitja de clorurs des dels darrers 4 anys és
d’aproximadament 340 ppm, mentre que la normativa sanitària estableix el valor màxim
paramètric en 250 ppm. No es detalla als estudis de tarifes presentats proposta, tècnica
o econòmica, per reduir aquests nivells de clorurs, tal i com és previsible que s’exigeixi
per part del PHIB (art 132) i l’administració hidráulica autonòmica.
3. Xarxa de Sant Marçal
El que subscriu ja ha comunicat a aquesta Corporació (pe informe expedient auditoria
8/01/2019) la necessitat tècnica de procedir a la substitució de la xarxa de Sant
Marçal, independentment de les consideracions jurídiques que corresponguin.
El que inform per al seu coneixement i efectes oportuns,”.
Atès que el Tècnic d’Administració General ha emès el següent informe:
“INFORME JURIDIC RELATIU AL RECURS DE REPOSICIO INTERPOSAT PER
AGUAS TERMINO DE MARRATXI SA CONTRA L’ACORD PLENARI DE 26/06/18
QUE ACORDA TENIR PER DESISTIDA A LA CONCESSIONARIA EN LA SEVA
PETICIO DE REVISIO DE TARIFES DE 30/01/18.
Se sol·licita del Tècnic que subscriu que s’emeti informe jurídic sobre l’assumpte de
referència, informant-se el següent:
I.- ANTECEDENTS.
En data 30 de gener de 2018 Aguas Término de Marratxí va presentar una proposta de
pujada de tarifes de consum d’aigua. S’adjuntava estudi econòmic i pressupost de
distintes obres de substitució de xarxes. Examinada la mateixa, el 17 d’abril es va
emetre informe jurídic, tècnic i econòmic en el que s’establien les següents conclusions:
“En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats i els acords plenaris indicats,
es considera que pertoca requerir a l’empresa concessionària per tal que, en un termini
de quinze dies, presenti la informació sobre l’estat real de la xarxa de distribució a tota
la zona de la concessió, amb detall del seu rendiment, així com la proposta tècnica
raonada sobre les mesures que adoptarà al respecte, tot segons el que es va deriva
dels acords plenaris de 27 de maig de 2014, 24 de febrero de 2015 i 26 de juliol de
2016; tot sense perjudici del que pugui resultar a posteriori de l’anàlisi del fons de la
petició de revisió de tarifes i l’estudi econòmic presentat, que s’haurà de basar en
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qualsevol cas en dades reals i fiables respecte a les que es presentarà la corresponent
documentació acreditativa ”.
El referit informe va ser comunicat a l’empresa en data 17 d’abril de 2018, advertint que
la manca de presentació de la documentació implicaria que se la tingués per desistida
de la seva petició. El 7 de maig de 2018 Aguas Término de Marratxí va sol·licitar
l’ampliació del referit termini de quinze dies, ampliació que es va acceptar per
l’Ajuntament el 9 de maig de 2018. El 15 de maig, l’empresa va demanar la identificació
dels signants de l’informe, informació que l’Ajuntament va facilitar.
Posteriorment, el 31 de maig de 2018, Aguas Término de Marratxí va presentar escrit en
el que no aporta el que se li va sol·licitar, assenyalant els motius pels que no ho fa i
qüestionant la pertinència del requeriment.
Atesos aquests antecedents, l’Ajuntament va dictar acord plenari en data 26 de juny de
2018 pel que es té per desistida a Aguas Término de Marratxí en la seva petició de
revisió de tarifes, per no haver presentat la documentació sol·licitada en el termini
concedit més la seva ampliació, tots segons el que s’exposava a l’informe transcrit i els
requeriments acordats amb anterioritat pel Ple de l’Ajuntament.
Contra aquest acord s’ha presentat recurs de reposició. S’argumenta que la resolució
municipal es basa en la no presentació de la informació sol·licitada, quan l’Ajuntament
coneix l’estat real de la xarxa per l’auditoria, així com el de la qualitat de l’aigua per
constar al Sinac. Es considera que l’actuació municipal té com a finalitat dilatar
l’actualització de tarifes, obligant al concessionari a la interposició de recursos
contenciosos i produint l’asfixia de la concessió. Es cita a més que la sentència dictada
pel Jutjat Contenciós nº 1 de Palma de Mallorca ha reconegut el dret de la
concessionària a ser indemnitzada pels defectes i vicis ocults de la xarxa de
subministrament a la zona de Sant Marçal. S’argumenta que el concessionari ha
demanat a l’Ajuntament la comprovació de l’estat de la xarxa i que aquesta petició ha
estat obviada. Així mateix i pel que fa al rendiment de la xarxa consignat al seu estudi
econòmic de 2012, que era del 37,12%, es va comunicar que es tractava d’una errada
material, presentant un nou estudi a l’any 2013. A continuació, s’exposa que el
concessionari mai ha incomplit les normes de la concessió i que és l’Ajuntament qui ha
incomplit segons la sentència esmentada i per la vulneració del seu dret a l’augment de
tarifes. Per aquests motius es considera que no existeixen motius per a tenir-la per
desistida de la seva petició. També s’argumenta que existeix l’obligació de mantenir
l’equilibri econòmic del contracte i que amb la desatenció de la pujada de tarifes ni tans
sols està cobrint despeses. Atesos aquests antecedents i la necessitat de mantenir
l’equilibri financer de la concessió, es demana l’estimació del recurs.
El 21 de març de 2019 l’Enginyer municipal ha emès informe tècnic en relació al recurs
presentat. A l’informe s’indica que ja es disposen de les dades de l’auditoria tècnica
encarregada per l’Ajuntament. Segons aquestes dades, hi ha vàries zones de la
concessió que tenen nivells de pèrdues a la xarxa superiors al 50% i només n’hi ha dos
que s’apropen al nivell objectiu de pèrdues del 25% per a l’any 2021 marcat pel Pla
Hidrològic de les Illes Balears. Per tant, i encara sense tenir en compte la zonade Sant
Marçal, que requereix de la seva substitució al marge de les consideracions jurídiques
corresponents, s’haurien de realitzar inversions importants a la resta de la xarxa, atès
que el seu rendiment no és òptim. Així, i encara que s’augmentés el rendiment de la
xarxa de Sant Marçal al 75%, el rendiment de la concessió, que ara és del 39%, només
passaria a 48%, molt per davall del nivel exigible assenyalat pel Pla Hidrològic. Per
contra, la documentació adjunta a l’estudi econòmic presentat (pressuposts d’empresa
constructora) està mancada del rigor tècnic necessari per a definir unes actuacions
d’aquestes característiques, independentment de si es poden computar com a despeses
de la concessió abans que s’executin sense els corresponents compromisos ni
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calendaris d’execució. Per altra banda, s’assenyala que el rendiment d’una concessió
d’aigua és un paràmetre bàsic per avaluar el seu estat i el manteniment que s’hi destina.
Aquesta dada bàsica es troba a faltar a tots els estudis de tarifes presentats des de l’any
2012, indicant-se que tampoc s’han subministrat dades històriques a l’empresa auditora
per a facilitar el seu càlcul, tal i com es va posar de manifest per l’empresa encarregada
del contracte d’assistència. A l’informe de l’Enginyer municipal també es detalla que la
qualitat de l’aigua subministrada presenta un incompliment reiterat del límit de clorurs,
mentre que als estudis de tarifes presentats no es concreta cap proposta tècnica o
econòmica per a reduir aquests nivells de clorurs, tal i com es previsible que s’exigeixi
per part del Pla Hidrològic i l’Administració hidràulica.
II.- FONAMENTS DE FET I DE DRET.
Des d’un punt de vista formal, s’ha d’assenyalar que la resolució el que acorda és tenir
per desistit al concessionari en la seva petició per no presentar la informació i
documentació necessària per a la tramitació de l’expedient de revisió de tarifes. D’acord
amb el que es va exposar a l’anterior informe, i com s’assenyala ara també a l’informe
de l’Enginyer municipal, el rendiment de la xarxa és una dada bàsica de l’estudi
econòmic de revisió de tarifes d’aigua, per tal d’avaluar el seu estat i el manteniment
que s’hi destina. És a dir, no es pot considerar complet un estudi de pujada de tarifes
que no inclogui les dades de rendiment de la xarxa i les previsions d’inversions que, en
congruència amb el mateix, es destinen per a garantir el seu correcte estat. Així mateix,
per tal d’avaluar el compliment del deure del concessionari de mantenir la xarxa en bon
estat i realitzar un subministrament de qualitat adequada, també resultava precís que es
presentés una proposta tècnica raonada sobre les mesures que adoptaría per a
garantir-ho.
Si bé ara es qüestiona pel recurrent la necessitat de presentar aquesta informació i
documentació per a la tramitació de l’estudi de revisió de tarifes, els propis actes del
concessionari, demostren que, en efecte, es tracta d’una informació exigible. Pel que fa
a les dades de rendiment de la xarxa, tant l’estudi de 2007, el darrer que es va aprovar,
com el de l’any 2012, ambdós presentats pel concessionari, contemplaven aquestes
dades de rendiment. Així mateix, i pel que fa al detall de les actuacions a dur a terme a
la xarxa, amb motiu de la presentació de l’estudi econòmic de 2018 també s’adjuntaren
pressuposts de constructor per a l’execució d’obres de substitució. S’accepta, per tant,
la necessitat que el concessionari realitzés obres a aquesta xarxa i que aquestes
constessin a l’expedient de revisió de tarifes. No obstant, com es diu a l’informe de
l’Enginyer municipal, la documentació sobre aquestes obres estava mancada del mínim
rigor tècnic exigible, el que va motivar que es demanés l’esmena de la mateixa. A més a
més, davant el requeriment municipal d’informació el concessionari no va negar
inicialment la necessitat de presentar aquesta, sinó que va demanar una ampliació del
termini concedit.
Per tant, pels motius que s’han detallat, i tal i com els propis actes del recurrent
reconeixen, resultava pertinent dur a terme el requeriment d’informació i documentació
que s’havien d’incorporar amb l’estudi de revisió de tarifes per a la seva tramitació. La
manca de compliment del requeriment per part del concessionari havia de conduir a la
resolució dictada, tal i com es va advertir amb motiu de la seva realització.
Sense perjudici de l’anterior, es considera necessari respondre amb més detall a les
afirmacions del recurs presentat, el que es farà a continuació.
D’acord amb el que consta a l’expedient Aguas Término de Marratxí va presentar la
sol·licitud de revisió de tarifes com s’assenyala i pressupost per a l’execució d’obres de
substitució de xarxes per a la millora del rendiment. Com s’ha indicat, l’estudi omet la
dada del rendiment i el pressupost per a l’execució de les obres de substitució no té cap
rigor tècnic. En qualsevol cas, la presentació d’aquestspressuposts de substitució
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suposen l’admissió, com no pot ser d’altre forma, que el concessionari té al seu càrrec
per contracte garantir el bon estat de les instal·lacions i del seu rendiment, havent de
dur a terme les operacions necessàries a tal efecte. Si el concessionari té al seu càrrec
l’estat de conservació i manteniment de la xarxa, lògicament s’haurà d’exigir que es
garanteixi que aquest sigui l’adequat abans d’aprovar qualsevol pujada de tarifes.
En relació al coneixement municipal de l’estat de la xarxa, en el moment de l’emissió de
l’anterior informe l’Ajuntament encara no disposava d’aquestes dades de l’auditoria. Ara,
en efecte, l’Ajuntament disposa d’un estudi sobre l’estat de la xarxa, estudi que ha hagut
de ser encomanat en seu municipal davant la negativa del concessionari a facilitar
aquesta informació que, com a gestor del servei, està òbviament al seu abast i ha de
constar a l’estudi de revisió de tarifes. No té cap sentit i és innecessari que per a facilitar
aquesta informació de la que ha de disposar el concessionari aquest demani que es faci
una revisió conjunta amb l’Ajuntament. De fet, com ja s’ha dit en altres ocasions, els
estudis econòmics per a la revisió de tarifes de 2012, i també el de 2007, contemplaven
quin era el rendiment de la xarxa a l’àmbit de la concessió, dades facilitades pel
concessionari. En concret, a l’any 2007 aquest rendiment era òptim segons les dades
que constaven, atès que es fixava pel concessionari en un 86% i a més s’assenyalava
com a objectiu de l’estudi el següent:
“Previsiones para 2008. (...) En cuanto a las pérdidas y consumos no facturables, se ha
previsto del orden de un 13%. Como resultado de la puesta en marcha de un ambicioso
plan de reforma y mejor gestión general del agua a lo largo del ejercicio 2007, cuyo
resultado se espera dé sus frutos en los próximos ejercicios. Resultando: Suministro
previsto por contador 1.180.000 m3 i consumo no facturado 141.600 m3”.
L’Ajuntament va tramitar i aprovar aquest estudi. A aquest estudi, com es veu, tant es
presenta la dada del rendiment i, encara que segons el mateix, era prou bo, es detalla
que es faran reformes per a millorar el mateix. Per contra, a l’any 2012 es presenta un
estudi que fixa el rendiment de la xarxa en un 37,72. En relació a aquest darrer estudi el
concessionari va comunicar que s’havia produït una errada material, però el cert és que
a partir d’aquest estudi no consta que cap dels altres estudis econòmics presentats amb
posterioritat hagin facilitat aquesta dada bàsica per a qualsevol estudi de revisió de
tarifes d’aigua. Davant la incongruència i contradicció amb les dades de rendiment
facilitades pel concessionari entre ambdós estudis, està plenament justificat que el Ple
de l’Ajuntament demanés al concessionari un aclariment i les mesures que adoptaria al
respecte abans de tramitar qualsevol altre petició de pujada de tarifes.
Els acords municipals requerint que es detallés l’estat de la xarxa i les mesures que
s’adoptarien es deriven de les consideracions dels informes emesos pels tècnics
municipals i no tenen com a objectiu impedir la pujada de tarifes, sinó conèixer si els
ingressos de la concessió es destinen al compliment de les obligacions assumides pel
concessionari en relació amb l’adequat estat de la xarxa i la qualitat del servei. La
sentència relativa a les pèrdues de la xarxa de Sant Marçal i la seva indemnització han
estat objecte d’apel·lació i, en qualsevol cas, com es detalla a l’informe de l’Enginyer
municipal, no pot obviar que l’estat general de la xarxa de la concessió és deficient a
gran part de l’àmbit de la concessió, no només a aquesta zona. Així mateix, l’aigua
presenta uns nivells de clorurs que excedeix del permès. Front els requeriments
municipals per a la presentació d’una proposta tècnica raonada sobre les mesures que
s’adoptaran per a garantir les condicions de la xarxa i el subministrament el
concessionari es limita a demanar successives pujades de tarifes sense adquirir cap
compromís que garanteixi aquestes condicions que li són exigibles per contracte.
En aquest punt, i pel que fa al compliment de les normes de la concessió per part
d’Aguas Término de Marratxí SA, es reitera que, d’acord amb el seu contracte, el
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concessionari ha de dur a terme un correcte manteniment de la xarxa i les instal·lacions,
indicant-se:
Clàusula sisena del Plec de condicions: la concessió “tendrá por objeto el asegurar, con
las garantías técnicas y legales que correspondan, la explotación del Servicio de
suministro de agua potable en la zona o zonas del término Municipal de Marratxí que se
ha fijado, a cuyo objeto la Empresa concesionaria, tendrá la obligación y facultad de
realizar las operaciones que se necesiten, de acuerdo con los correspondientes
proyectos técnicos, para la captación, elevación, tratamiento, transporte, acumulación y
distribución de agua, tanto en lo relacionado con el aspecto administrativo del
Servicio, como en lo referente a la conservación y ampliación de las
instalaciones”.La clàusula novena: “La empresa concesionaria estarà obligada a
asegurar la prestación del Servicio a los usuarios y conservar en buen estado de
funcionamiento el conjunto de las instalaciones y obras que tengan a su cuidado.
(...). En lo referente a la red de distribución, que una vez colocada e instalada y
recibida por el Ayuntamiento, será de su propiedad, de acuerdo con las
formalidades que corresponda, la Empresa concesionaria tendrá a su cargo, las
aplicaciones de la red que le correspondan dentro de su zona, la conservación de
la misma y la maniobra periódica así como la verificación del buen funcionamiento de
los grifos, bocas de lavado e incendio, compuertas de purga, busqueda de escapes,
fugas y su reparación”.
La clàusula desena: “La Empresa Concesionaria deberá poner a disposición de los
usuarios de forma permanente, salvo interrupción en caso de fuerza mayor, el
suministro (...)”.
La clàusula disetena estableix: “La Empresa Concesionaria, será directamente
responsable de los daños que causen a terceras personas como consecuencia del
funcionamiento normal o anormal del Servicio y obras que se estén realizando,
pudiendo el Ayuntamiento obligarle a que suscriban pólizas de seguros.
La clàusula dinovena apartat c diu: (...) A cuenta de la Empresa y a su único cargo,
corresponderá la totalidad de los gastos de explotación, mano de obra,
conservación de las instalaciones
(...).
La clàusula dinovena apartat k indica: “Teniendo en cuenta que la Empresa
concesionaria está obligada a ceder la propiedad de los pozos que le suministren
el agua, así como la red de distribución y demás elementos que lo hagan posible,
durante los doce últimos meses del período de la concesión (...).
A la vista de l’estat general de la xarxa derivat de l’estudi tècnic presentat, és evident
que s’ha incomplit el deure de mantenir la xarxa en un correcte estat. Així mateix,
aquest baix rendiment no es pot justificar amb la denegació de les darreres pujades de
tarifes sol·licitades pel concessionari. Com s’ha indicat, l’Ajuntament va aprovar la
darrera pujada de tarifes sol·licitada pel concessionari amb una dada de rendiment del
86%, tot segons les dades facilitades pel mateix a un estudi en el que es deia que amb
aquestes tarifes s’arribaria a un rendiment del 87%. Estant el concessionari cobrant les
tarifes per ell proposades és quan es presenta l’estudi de 2012 a on el rendiment és del
37,72%, rendiment que, d’acord amb les dades de les que ara es disposa a l’estudi,
s’acosta més al realment existent. Per tant, el deteriorament generalitzat de la xarxa
que explota el concessionari des de l’any 1975 no es pot imputar al fet que el
concessionari no disposava d’unes tarifes que li permetessin complir amb les seves
obligacions de manteniment de la xarxa. Així mateix, tal i com es va posar de manifest
als informes emesos pels Tècnics Municipals en relació a les peticions de revisió de
tarifes plantejades a partir de 2012, tot i les pèrdues existents a la xarxa de Sant Marçal,
de les dades econòmiques facilitades per l’empresa no es desprenia l’existència de
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pèrdues en la concessió. La ruptura de l’equilibri econòmic del contracte no es produeix
quan hi ha una disminució dels beneficis. Així, el Tribunal Suprem de 4 de juliol de 2006
assenyala: “Pero, sobre todo, y esto es lo más importante, que los ingresos por esa
circunstancia sean menores que los esperados no rompe el equilibrio financiero de la
concesión, ya que eso no significa que la concesionaria no esté obteniendo beneficios
y, por tanto, explotando satisfactoriamente la carretera construïda”.
En qualsevol cas, en relació a la disminució d’ingressos assenyalada i al pretès
restabliment o restitució ecònomica, s’ha de partir de la base que és una exigència
essencial que l’empresari acrediti la seva bona gestió de l’empresa concessionària. Així,
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó de 24 d’abril de 2007,
reproduint la jurisprudència del Tribunal Suprem (entre d’altres la d’1 de juliol de 1992)
indica:
“(...) Queda en pie la exigencia esencial de que la circunstancia sobrevenida sea
independiente de la buena gestión de la empresa concesionaria. Pues no puede
entenderse que al amparo de la teoría del riesgo imprevisible los entes locales deban
paliar o subsanar todas las situaciones de crisis económica en que puedan encontrarse
las empresas concesionarias. Subsiste igualmente la necesidad de comprobar en el
caso concreto si efectivamente la circunstancia que se dice imprevisible no pudo ser
prevista razonablemente, pues la empresa contrata a riesgo y ventura y debe suponerse
una mediana diligencia en los cálculos económicos efectuados al acordarse el precio de
la retribución. En definitiva ello forma parte de uno de los elementos de juicio de que el
empresario dispone para asumir el riesgo que todo negocio comporta”.
D’acord amb el resultat de l’auditoria, i tal i com es podia desprendre de les darreres
dades facilitades pel concessionari a l’any 2012 que posteriorment no va aclarir, no
només es troba en mal estat de conservació la zona de Sant Marçal, sinó que d’altres
zones presenten un rendiment molt inferior al mínim exigible. L’Ajuntament ha ordenat al
concessionari que planifiqui i comuniqui quines actuacions durà a terme per a garantir el
correcte estat de la xarxa i del servei de subministrament a tot l’àmbit de la concessió,
ordres que no han estat ateses, havent-se presentat únicament els pressupostos abans
indicats però sense cap anàlisi ni compromís seriós de les actuacions que es duran a
terme. L’article 128.1.1ª del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals estableix
com a obligacions generals del concessionari la prestació del servei de la forma
disposada a la concessió o ordenada posteriorment perla Corporació concedent, en
qualsevol cas i fins i tot en el supòsit que existís una subversió de l’economia de la
concessió per causes imprevisibles i sense més interrupcions que les que s’haguessin
produït en el supòsit de gestió directa.
Per tant, és obligació del concessionari garantir en tot moment la correcta prestació del
servei, havent de complir les ordres donades a l’efecte per l’Ajuntament, fins i tot en el
cas que existís una subversió de l’economia de la concessió. Per contra, el
concessionari no ha donat compliment als requeriments municipals d’informació i de
presentació de propostes tècniques raonades per a garantir un correcte
subministrament.
III.- CONCLUSIONS.
El requeriment municipal en el que s’indicava que l’estudi econòmic de revisió de tarifes
havia de presentar la dada relativa al rendiment de la xarxa està plenament justificat,
essent necessari que es completés l’estudi amb aquesta dada. Així mateix, atès el
deure de conservació i manteniment de la xarxa per part del concessionari, també va
resultar pertinent sol·licitar que es presentés una proposta tècnica raonada sobre les
mesures que s’adoptarien per a garantir el correcte estat de la xarxa. Ambdós
requeriments de documentació i informació estan íntimament lligats i són necessaris per
a la tramitació d’un expedient per a la revisió de tarifes. Davant la manca de compliment
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del requeriment realitzat d’esmena de la documentació, i com es va advertir, resultava
procedent tenir per desistit al sol·licitant en la seva petició de pujada de tarifes.
En conseqüència, atesos els antecedents de fet i de Dret exposats, es proposa la
desestimació del recurs de reposició.
Aquest és l’informe del Tècnic que subscriu, que queda sotmès a qualsevol altre més
fonamentat en Dret.”.
Aquesta Regidoria eleva a Ple la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIO
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Aguas Término de Marratxí
SA contra l’acord plenari de 26 de juny de 2018 pel que se la declarar desistida en la
seva petició de revisió de tarifes per no haver presentat la documentació sol·licitada en
el termini concedit més la seva ampliació, tot segons s’indicava a l’informe abans
transcrit i els requeriments acordats amb anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de Marratxí.
SEGON.- Notificar la resolució a Aguas Término de Marratxí SA.
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, de data 25 d’abril de 2019, abans transcrit,
els senyors assistents acorden per unanimitat; aprovar els acords esmentats.
7. Declaració d’urgència de l’assumpte: Aprovació definitiva acord reconeixement
carrera profesional als empleats públics al servei de l’Ajuntament 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: “Aprovació definitiva acord reconeixement carrera profesional als
empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí”
8. Aprovació definitiva acord reconeixement carrera profesional als empleats
públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí
Considerant que mitjançant acord plenari de data 29 de gener de 2019 (BOIB núm. 20
de 14 de febrer de 2019) es va aprovar inicialment l’Acord de reconeixement de la
carrera professional als empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí.
Considerant que durant el període d’al·legacions obert a l’efecte es varen presentar
quatre al·legacions a l’aprovació inicial esmentada (Registres generals d’entrada núm.
3692/2019 presentat per la Sra. Maria Milagros Vázquez Crespo, núm. 3743/2019
presentat per la Sra. Catalina Antònia Pizá Antonio, núm. 3744/2019 presentat per la
Sra. Francisca Capó Abrines i núm. 3910/2019 presentat pel Sindicat de treballadores i
treballadors intersindical de les Illes Balears (STEI-i)).
Vist l’informe jurídic emès sobre el particular i que es transcriu literalment a
continuació:
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“INFORME A SOL·LICITUD DEL NEGOCAIT DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ
A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE
L’ACORDDE RECONEIXEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL ALS EMPLEATS
PÚBLICS AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ.
ANTECEDENTS
Atès que mitjançant acord de data 13 de desembre de 2018 de la Mesa general de
Negociació es va aprovar el contingut d’un Acord pel reconeixement de la carrera
professional dels empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí.
Atès que es va publicar al BOIB núm. 20 de 14 de febrer de 2019 l’aprovació inicial de
l’acord de reconeixement de la carrera professional als empleats públics al servei de
l’Ajuntament de Marratxí, obrint-se un període de 30 dies hàbils per a que les persones
interessades poguessin examinar i presentar al·legacions a l’acord provisional.
Atès que durant el termini esmentat s’han presentat quatre reclamacions contra l’acord
provisional (Registres d’entrada núm. 3692, 3743, 3744 i 3910/2019), al·legacions que
bàsicament qüestionen el tractament de la carrera professional en relació al personal
funcionari amb nomenaments de caràcter accidental i interins i al personal laboral
indefinit no fix.
FONAMENTS DE DRET
Considerant que la carrera professional, entesa com a conjunt ordenat d’oportunitats
d’ascens i expectatives de progrés professional conforme als principis d’igualtat, mèrit i
capacitat, es regula expressament als articles 16 a 20 del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refús de la Llei de l’Estatut bàsica de
l’empleat públic (EBEP).
Considerant que, tal i com es disposa a l’article 62 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de
la Funció pública de les Illes Balears (LFPIB), la carrera professional del funcionari es
fa efectiva a través de la carrera professional horitzontal, de la consolidació del grau
personal, de la promoció interna i de la mobilitat.
Considerant que la carrera professional horitzontal, d’acord amb el disposat a l’article
62 bis LFPIB (introduït mitjançant la Llei 6/2018, de 22 de juny), consisteix en la
progressió de nivell o esglaó, sense necessitat de canviar de lloc de feina com a
conseqüència de la valoració de l’acompliment i l’actuació professional, de la qualitat
dels treballs realitzats i els coneixements adquirits i transferits. Carrera professional
que s’estructura en nivells o esglaons consecutius, denominats nivells de carrera, que
podran ser diferents per a cada grup o subgrup, i en cadascun dels quals el
personal funcionari ha de romandre per un període de temps mínim per adquirir les
competències necessàries per poder accedir al nivell de l’esglaó superior.
Considerant que l’article 62 bis LFPIB al seu apartat quart estableix que els sistemes
de carrera professional horitzontal s’hauran de desenvolupar reglamentàriament,
prèvia negociació amb les organitzacions sindicals.
Considerant l’establert a la disposició addicional dotzena de la LFPIB, que en relació a
la carrera professional horitzontal a l’àmbit de l’administració local, estableix que tots
els pactes o acords de les administracions locals de les Illes Balears relatius al
desenvolupament de la carrera professional horitzontal subscrits després de l’entrada
en vigor de l’EBEP que s’ajustin a les previsions de la LFPIB es consideren plenament
vàlids i desplegaran els seus efectes a partir de la primera avaluació que tingui lloc de
conformitat amb els mecanismes d’avaluació de l’acompliment que aquests estableixin.
Vista la sentència del Tribunal Suprem núm. 293/2019, de 6 de març de 2019, dictada
en el si del recurs de cassació núm. 2595/2017 interposat contra els acords de
reconeixement de la carrera professional a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
a la qual es reconeix el dret del personal funcionari interí i laboral no fix a la percepció
de la carrera professional.
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
1. En relació a les al·legacions presentades mitjançant registres general d’entrada
núm. 3743 i 3744/2019, ambdues manifestant que l’acord aprovat tracta de manera
menys favorable i de forma injustificada els empleats públics amb contractes de
duració determinada, s’ha de constatar que l’acord de reconeixement de la carrera
professional que ara s’aprova recull la possibilitat de percebre el complement de
carrera professional als empleats públics interins quan aquests, en el contracte
temporal o nomenament interí que tinguin superin el mínim de cinc anys, tal i com ja ha
reconegut el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que mitjançant auto de 21 de
setembre de 2016 (assumpte C-631/15 aparat 26 “Caso Álvarez Santirso”) destaca
que la situació de la funcionària interina està inclosa a l’àmbit d’aplicació de la Directiva
1999/70/CE per tenir un contracte de duració determinada durant un període superior a
cinc anys.
Per tant, la referència que fa l’acord de carrera professional de l’Ajuntament de
Marratxí d’entendre la carrera professional del personal interí únicament en relació al
contracte o nomenament que gaudeixi l’empleat públic quan aquest superi el límit
temporal dels 5, 10, 15 o 20 anys (empleats públics amb contracte o nomenament
interí de llarga durada) s’ajustaria a la normativa comunitària i no suposaria cap
discriminació envers aquest personal, ja que els empleats públics interins els
nomenaments dels quals assoleixin els criteris pel reconeixement de la carrera
professional gaudiran d’aquest amb les mateixes condicions que el personal funcionari
de carrera (funcionaris de carrera que són aquells que estan vinculats indefinidament
amb l’administració mitjançant la superació de les corresponents proves selectives).
2. En relació a l’al·legació presentada mitjançant registre d’entrada núm. 3692/2019,
manifestant d’una banda l’exclusió de l’acord del personal funcionari de carrera amb
nomenament accidental i per altra banda l’existència d’un tractament menys favorable
que el reconegut als empleats fixos comparables, s’ha d’assenyalar el següent:
a)
No existeix la categoria funcionaris de carrera amb nomenament accidental
sinó únicament la categoria funcionari de carrera, categoria a la qual pertany la
sol·licitant i que per tant està regulada a l’acord de reconeixement de la carrera
professional que ara s’aprova.
b)
Altre qüestió és el lloc de feina que s’ocupa, que en el supòsit de la recurrent,
es una ocupació derivada de nomenament accidental amb efectes de 23 d’agost de
2016 en virtut de l’establert als articles 33 i 35 del Reial Decret 1732/1994, si bé, a data
d’avui, en aplicació de l’article 52 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que
s’aprova el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, no seria possible efectuar nomenaments accidentals per ocupar
llocs de feina de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que suposin un canvi
de subgrup (limitant els nomenaments entre funcionaris del subgrup A1).
En aquest sentit, la recurrent ocupa el seu lloc de feina mitjançant nomenament
d’accidental des de la data de 23 d’agost de 2016, lloc de feina que s’ocupa de forma
temporal i al que correspondria l’aplicació de l’apartat VIII lletra b de l’acord de
reconeixement de la carrera professional que textualment disposa que “Personal
funcionari de carrera o laboral fix que ocupin un lloc de feina de un grup o subgrup
superior en comissió de serveis, en aquest supòsit podran sol·licitar el reconeixement
del nivell que els hi correspongui com a funcionaris de carrera per la totalitat dels
serveis prestats o sol·licitar el reconeixement del nivell que correspongui al lloc de
feina ocupat en comissió de serveis però únicament pel temps de serveis prestats en
comissió de serveis a aquest lloc de feina” sense que aquesta previsió suposi un tracte
menys favorable en cap supòsit, ja que es pot optar pel reconeixement de la carrera
professional que correspon al personal funcionari de carrera o es pot optar (en relació
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al nomenament temporal) pel mateix reconeixement de la carrera professional previst
pels empleats públics amb nomenaments interins o de duració determinada en els
termes recollits a l’apartat 1 d’aquest informe.
3. En relació a l’al·legació presentada mitjançant registre d’entrada núm. 3910/2019,
manifestant l’exclusió de l’acord del personal laboral indefinit no fix, s’ha d’assenyalar
que el personal laboral indefinit no fix no es trobaria definit dins de les classes de
personal recollits a l’article 8 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, sinó que es tracta
de personal que adquireix aquesta condició per resolució judicial a resultes de
contractacions irregulars, subrogacions de personal laborals provinents de la resolució
o rescat de concessions de serveis, ... per part de l’Administració.
Aquests tipus de personal, respecte dels quals l’Administració ha de regularitzar la
seva situació mitjançant la creació i cobertura legal dels llocs de feina corresponents,
no troba encaix a l’acord provisionalment aprovat en tant no es regularitzi la seva
situació; sense que aquesta circumstància pugui ser considerada discriminatòria en
tant la normativa en vigor ja preveu un tractament especial per aquest tipus de
personal com per exemple la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei 3/2007, de 27
de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, que preveu que no es podran considerar
empleats públics en els termes de l’article 8 EBEP als treballadors provinents del
compliment, resolució, rescat, ... dels contractistes concessionaris d’obres o serveis o
al personal laboral que presti serveis en societats mercantils públiques, fundacions del
sector públic, consorcis, ... que hagin d’integrar-se a una Administració pública.
CONCLUSIÓ
En conseqüència, atesos els antecedents i fonaments de dret abans exposats,
procediria informar desfavorablement les al·legacions presentades i, en conseqüència,
elevar en els mateixos termes a l’Ajuntament Ple l’acord de reconeixement de la
carrera professional als empleats públics de l’Ajuntament de Marratxí per a la seva
aprovació definitiva.
Aquest es l’informe del tècnic que subscriu que, no obstant, es sotmet a qualsevol altre
millor fonamentat en dret. Marratxí, a 23 d’abril de 2019. El TAG adscrit a Recursos
Humans. Sgt. Jaume Canyelles Veny.”
Considerant l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
bases del règim local (LRBRL) aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga
la normativa vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la
següent PROPOSTA D’ACORD
1. Desestimar les al·legacions presentades per les Sres. Francisca Capó Abrines,
Catalina Antònia Pizà Antonio i Maria Milagros Vázquez Crespo i pel Sindicat de
treballadores i treballadors intersindical de les Illes Balears (STEI-i) contra l’aprovació
inicial de l’Acord de reconeixement de la carrera professional als empleats públics al
servei de l’Ajuntament de Marratxí.
2. Aprovar definitivament l’Acord de reconeixement de la carrera professional als
empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí.
3. Notificar la desestimació de les al·legacions presentades a les persones
interessades.
4. Ordenar la publicació íntegra del present Acord al BOIB.
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En virtut de l’establert a l’article 112.3 LPAC, contra el present acord, que posa fi a la
via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de
DOS MESOS a comptar des del dia següent al de la publicació del present acord al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula a la Regidora de Recursos
Humans, senyora Mª Magdalena Moreno Frontera: “Bon vespre a tothom, sí, molt
breument. És l’aprovació definitiva desprès de que a la fase d’exposició pública se varen
presentar quatre al·legacions, com bé s’ha llegit. Tres eren de caràcter particular, eren
funcionaris de l’Ajuntament que exposaren que no estaven d’acord amb algun punt de
l’acord de carrera professional, a nivell particular perquè els afectava personalment. I la
quarta al·legació venia del sindicat STEI, que com vostès saben no té representació a la
mesa de negociació i volia fer constar que aquest acord de carrera professional excloïa
una categoria laboral que se diu personal laboral indefinit no fixo. No tenim cap
treballador en aquesta situació perquè és una situació que se deriva d’una resolució
judicial. Només per resolució judicial el personal d’una administració pública pot ser
personal laboral indefinit no fixo, que és un nom llarguíssim. No en tenim cap i hi ha
sentències que diuen que aquest tipus de treballadors no tenen la condició de
treballadors públics i que per tant haurien de quedar exclosos dels acords de carrera
professional i per això no contempla aquesta figura. De totes maneres esperam que mai
hi hagi treballadors amb aquestes condicions perquè voldria dir que hem contractat
irregularment, que no és el cas, que no n’hi ha cap en aquesta situació i si les coses se
fan bé el personal serà funcionari o laboral però tots els funcionaris i laborals tenen
reconeixement a n’aquest acord, gràcies”
El senyor X. Ferrá, portaveu del Partit Popular comenta: “Aquest punt nosaltres no l’hem
pogut estudiar. Varem venir ahir a veure l’expedient i no era dins l’ordinador on
normalment ens ho deixen i com que no estava a l’ordre del dia que tenim nosaltres
varem demanar l’informe de la Defensora de la Ciutadania perquè ens interessava
mirar-lo però no varem demanar res d’aquest punt perquè no sabíem de la seva
existència. Com que hi ha hagut malgrat siguin només dues particulars i no ho hem
pogut estudiar nosaltres ens abstendrem”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els
senyors assistents acorden per majoria, amb els vots a favor dels cinc regidors de MÉS,
dels quatre regidors del PSOE, dels dos regidors de Som Guanyem i de la regidora No
Adscrita, senyora Paula Roig Tapia; i amb l’ abstenció dels set regidors del PP, de la
regidora d’IDMA-El Pi i de la Regidora No adscrita, senyora Petri Galmés Bonet; aprovar
els acords esmentats.
9. Renúncia de la Regidora senyora Petri Galmés Bonet com a Regidora No Adscrita
Atès que en data 12 de març de 2019 es va rebre un escrit del Partit Popular on es
comunicava que la regidora Petra Galmés Bonet havia causat baixa d’afiliació del Partit
Popular.
Atès que arrel de l’escrit abans esmentat la senyora Petra Galmés Bonet va passar a
ocupar el càrrec de Regidora No Adscrita d’aquest Ajuntament.
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Atès que en data 15-04-2019 s’ha rebut un escrit presentat per la Regidora senyora
Petri Galmés Bonet, comunicant la seva renuncia com a Regidora No Adscrita d’aquest
Ajuntament.
Atès que l’article 9.4 del R.O.F. considera causa de la pèrdua de la condició de Regidor,
entre d’altres, la renuncia, que haurà de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la
Corporació.
Atès que, la Junta Electoral Central, mitjançant Instrucció de 10 de juliol de 2003,
determina el procediment a seguir quan es presenti un escrit de renuncia.
Atès que l’article 182 de la LOREG vigent estableix que en cas de renuncia d’un
Regidor, l’escon s’atribuirà al candidat de la mateixa llista electoral, atenent el seu ordre
de col·locació.
Conseqüentment, aquesta Alcaldia, eleva a la Comissió Informativa d’Interior i Recursos
Humans, la següent PROPOSTA D’ACORD
1º.- Prendre coneixement de l’escrit de data 15-04-2019 signat per la Sra. Petri Galmés
Bonet, presentant la dimissió del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Marratxí.
2º.- Remetre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes de procedir
a la substitució, i a l’emissió de la corresponent credencial, conformement amb el que
disposa la LOREG, indicant que la persona que a judici d’aquesta Corporació ha de
cobrir la vacant, és el candidat de la mateixa llista del Partit Popular a les Eleccions
Locals de l’any 2015, el Senyor Juan Pizarro Sánchez.
Sotmès l’assumpte a deliberació intervé la regidora senyora Petri Galmés: “Bon vespre
a tothom. El que jo volia dir és que ha estat un plaer està amb vosaltres tot aquest
temps que he col·laborat amb vosaltres i sobre tot per fer feina pel benefici del nostre
estimat Marratxí. Apart de que jo he decidit deixar la política, és vera que he sentit
rumors que m’en vaig a un partit o me’n vaig a un altre, no sé qué, però no, vull deixar
molt clar que jo no vaig a cap partit polític, me’n vaig a estar a casa meva amb la meva
família o sigui me retiro totalment de la política. I és vera que me vaig donar de baixa fa
gairebé dos mesos del Partit Popular, vaig exposar els meus motius que en aquests
moments continuo pensant exactament igual o sigui que no m’arrepenteixo del que vaig
fer i al mateix temps volia donar les gràcies a tot el personal de l’Ajuntament, que en
realitat és una passada la seva amabilitat i la seva cordialitat, com m’han tractat a mi, i
estic molt contenta d’ells i sobre tot a l’àrea de Serveis Socials, als funcionaris de l’àrea
de Serveis Socials perquè el temps que jo vaig estar amb ells varen fer una bona feina i
varem dur l’àrea al 100%, durant els anys que jo hi vaig estar. Estic molt contenta
d’haver estat a n’aquest Ajuntament i ara vos dono les gràcies a tots i fins una altra!
Els senyors assistents es donen per assabentats de la proposta abans esmentada.

B) PART DE CONTROL
1. Donar compte dels decrets del període entre sessions
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia del període comprès entre sessions
(març 2019 – abril 2019).
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Els senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia abans
esmentats.

2. Dació de compte al plenari de la Corporació Abril 2019 (Xips cans, ajudes
puntuals Serveis Socials i informes objecció 1r trimestre 2019)
Atès que, al llarg del 1er trimestre de 2019 s’han tramitat entre d’altres els següents:




XIPS CANS 1 TRIMESTRE 2019
AJUDES PUNTUALS SERVEIS SOCIALS 1 TRIMESTRE 2019
INFORMES OBJECCIÓ 1 TRIMESTRE 2019

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 de serveis socials i dels informes d’objecció referents al 1r trimestre
de 2019.

3. Donar compte Sentència 19/2019
Escrit del Lletrat de l’Administració de Justícia, de data 15 de març de 2019, adjuntant
còpia de la Sentencia núm. 19/2019, del Jutjat Contencios-administratiu núm. 3 de
Palma, del contenciós administratiu interposat per la sra. Noemi Josefa Morey Barcelo,
contra la desestimació del recurs de reposició per la desestimació de la rectificació i
devolució d’ingressos indeguts de L’IIVTNU, respecta a la transmissió de la finca
situada al carrer Ca Ses Monges.
Vista la Sentència núm. 19/2019, remesa pel Jutjat Contencios-administratiu núm. 3 de
Palma, en relació al procediment abreujat núm. 256/2018, pel que s’estima el recurs
contencios-administratiu interposat per la sra. Noemi Josefa Morey Barceló, contra la
desestimació del recurs de reposició per la desestimació de la rectificació i devolució
d’ingressos indeguts de L’IIVTNU, respecta a la transmissió de la finca situada al carrer
Ca Ses Monges.
Aquesta Regidoria, elevar a la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 256/2018, del Jutjat Contenciosadministratiu núm. 3 de Palma, en relació al procediment abreujat núm. 256/2018, pel
que s’estima el recurs contencios-administratiu interposat per la sra. Noemi Josefa
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Morey Barceló, contra la desestimació del recurs de reposició per la desestimació de la
rectificació i devolució d’ingressos indeguts de L’IIVTNU, respecta a la transmissió de la
finca situada al carrer Ca Ses Monges, declarant el dret de la part actora a la devolució
de la quantitat abonada, amb els corresponent interessos.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada.
4. Donar compte Sentència 50/2019
Escrit del Lletrat de l’Administració de Justícia, de data 11 de març de 2019, adjuntant
còpia de la Resolució de data 22 de febrer de 2019, per la que es declara la finalització
del procediment ordinari núm. 134/2019, del recurs contenciós-administratiu interposat
per AGUAS TERMINO DE MARRATXI SA contra la resolució de l’Alcaldia de data
19/02/2018 por el que es va lliurar la liquidació provisional del Cànon de participació de
l’Ajuntament a la facturació total bruta de la explotació del servei d’aigua de l’any 2016,
per un import de 102.505,17€, per desistiment de la part recurrent.
Aquesta Regidoria, elevar a la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Donar-se per assabentats de la Resolució de data 22 de febrer de 2019, del Jutjat
Contencios-administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, per la que es declara la
finalització del procediment ordinari núm. 134/2019, del recurs contenciós-administratiu
interposat per AGUAS TERMINO DE MARRATXI SA contra la resolució de l’Alcaldia de
data 19/02/2018 de lliurament de la liquidació provisional del Cànon de participació de
l’Ajuntament a la facturació total bruta de la explotació del servei d’aigua de l’any 2016,
per un import de 102.505,17€, per desistiment de la part recurrent.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada.

5. Donar compte de la memòria de l’activitat de la Defensora de la Ciutadania durant
l’any 2018
En compliment dels articles 7, 28 i 29 del Reglament del Defensor de la Ciutadania,
referits tots ells a la presentació al Ple de la Corporació, dins el primer quadrimestre de
l’any, d’una memòria anual de les activitats realitzades per la Defensora durant l’any
anterior, aquesta Regidoria eleva a la Comissió Informativa de Transparència i Defensor
de la Ciutadania la següent
PROPOSTA D'ACORD
1. Donar compte davant el Ple de la Corporació de la Memòria Anual de l’activitat de la
Defensora de la Ciutadania corresponent a l’any 2018.
VEURE ANNEX
2. Notificar / donar compte d’aquest acord als interessats.
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Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Senyora Defensora de la
Ciutadania, Eusèbia Rayó, ha preparat un petit resum de l’activitat que ha duit a terme
durant el 2018, que segons el reglament aprovat a n’aquest plenari, a principi del 2019
ha de passar comptes a n’aquest ple i ho fa avui. Quan vulgui senyora Rayó”
Seguidament la Defensora de la Ciutadania de l’Ajuntament de Marratxí exposa: “Bon
vespre a tots. Aquesta memòria és senzilla. El que vaig preparar és més llarg però el
que és el powerpoint és bastant senzill. Simplement és donar quatre pinzellades de la
tasca que he realitzat, que l’he realitzada amb satisfacció perquè la veritat és que és
una feina que és agradable. Té qualque moment així un poc, que té ve qualcú exaltat
però vaja en general, se pot dur. La normativa que he utilitzat per fer aquesta memòria
és el Reglament del Defensor de la Ciutadania i especialment l’article 28, 29 i 30. El 28
que prescriu que s’ha de presentar la memòria dins el primer quadrimestre; el 29 que
detalla les queixes, situacions i gestions realitzades i el 30 que fa referència a que no se
poden fer constar les dades personals que permetin la identificació de les persones que
protesten o que presenten alguna sol·licitud d’informació o del que sigui. Per més
claredat he dividit els expedients en dos tipus, això ho he fet seguint una mica el criteri
de la Defensora de la Ciutadania de Palma, perquè digo que així convé anar tot a la
una. O sigui, hi ha expedients que són pròpiament de queixes i denúncies, que són
aquests , que han estat 21; i desprès, un altre tipus d’expedients que moltes vegades se
resolen amb un e-mail o això perquè simplement demanen una informació, altres no,
perquè ja demanen mediació o un assessorament. D’aquests són 11 però n’hi ha 3 que
realment no són meus, són del Jutge de Pau, que ja els ho he passat però clar, el mes
d’agost els vaig rebre jo, per tant, jo vaig fer un primer acostament, una sol·licitud
d’informació i per això els he contant perquè hem de contar el que fem. Les queixes, se
sol pensar que són sempre negatives però jo els hi veig un sentit positiu perquè ajuden
a conèixer la problemàtica dels ciutadans i desprès poden servir per millorar la gestió i
actuació de l’administració, permeten veure coses que normalment, quan un està dins
un despatx no ho veu i sobre tot si un va allà i veu el problema és molt més dinàmic i
una manera millor de trobar una solució. En relació als ciutadans, hi ha una sèrie de
coses a dir. Veuen la Defensora com a una primera instància, o sigui, una persona a la
que poden anar amb qualsevol cosa i no pensen que primer o prèviament hi ha d’haver
una actuació o una no actuació de l’administració. Desprès, la facilitat del correu
electrònic, que envien moltes coses però llavors quan ja els hi dius que han de
presentar una instància i que s’han d’identificar i que tal i que qual, ja desapareix.
Desprès, confonen de vegades la figura de la Defensora amb una figura política, a jo hi
ha hagut gent que m’ha dit: “ja me vendrà llavors a cercar el vot”, o sigui, a tu te fa
ganes dir-li, “a jo que me conta”, però no li digo però ho penso. Llavors, no entenen de
vegades les meves limitacions perquè clar jo no puc anar en contra d’una resolució que
ja està feta, no puc modificar un termini, d’una cosa que hagi ja caducat jo no hi puc fer
res. Desprès, també hi ha certes persones que pensen que les seves coses personals
estan, o sigui, el seu interès particular està per damunt de l’interés general i això els hi
costa, a segons qui li costa entendre-ho. De totes maneres s’ha de dir que quan venen,
de vegades ja venen com encesos, perquè consideren que no se’ls hi ha fet cas o que
no se’ls hi ha fet el que ells volien o el que ell troben que se’ls ha de fer però bé, si un
els escolta, la tensió se rebaixa, que és al que hem d’anar. I el número 7, que és la
necessitat d’entendre el que diuen perquè no és només entendre el que diuen sinó
entendre el que volen dir. I amb això ens hi hem trobat tots els que estam amb el públic,
que te venen i t’expliquen una cosa però no te quadra i fins que no ho has dient ara
això, ara allò. De vegades és per manca de facilitat d’expressió i altres vegades és
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perquè només te conten una part, la part que els interessa. I en alguns casos la gent
se’n va molt contenta i te mostren agraïment i tal. Llavors he fet una sèrie de
recomanacions de tipus general. Una queixa que és molt freqüent és que l’administració
no contesta; això ho deixo aquí. Jo el que feria, clar, això és bo de dir i és mal de fer, és
respondre sempre, que això l’administració està obligada, acusar rebut i explicar el valor
del silenci administratiu. O sigui, no simplement, ja sé que és una feinada però la gent
se’n va amb el paper segellat del registre però el que és el silenci administratiu negatiu,
bé, no sabem el que és general ni el que és el positiu, silenci positiu ni negatiu. Per tant,
això per ventura seria una cosa que sí valdria la pena de dir-li miri hem rebut el seu
escrit i tengui en compte que si en tres mesos o en dos mesos no li hem contestat és
que no. Desprès, simplificar les respostes perquè hi ha qualque escrit de l’administració,
jo he estat funcionària molts d’anys i ho sé que a jo i tot me costa d’entendre i una
persona del carrer, normal, és un llenguatge mal d’entendre, envitricollat i que els hi
costa i miraria jo de simplificar el més possible. I llavors hi ha algun cas que he trobat
que el paper ha anat a parar allà on no tocava i s’ha torbat bastant a arribar-me però bé
això són coses normals. També recomanaria acostar l’administració als ciutadans, que
amb això tots hi estam; poder admetre els assumptes que arriben per e-mail en casos
que es tracti simplement de donar una informació o quan ja se veu que no anirà en lloc,
perquè jo fer emplenar una instància a una persona per llavors dir-li que allò que m’ha
contat no se pot fer ho trobo com a ridícul, perdre el temps i encara s’enfaden més. I
desprès, explicar, pot ser mitjançant la web que les tramitacions són llargues.
L’administració no és una empresa privada que pugui fer les coses fàcilment perquè
està subjecta a unes normes, a la Llei de Procediment i a tota altra casta de lleis, i que
és difícil per exemple contractar una cosa directament, no és una empresa privada que
diu, t’agaf a tu i ja està, no i llavors que els contractes no són bons de rescindir, com tots
nosaltres sabem per desgràcia i això a la gent li costa una mica d’entendre. Llavors,
com a recomanació particular, posar en coneixement de Gesa-Endesa una conexió que
hi ha d’uns ocupas al carrer Escalinata, d’aquí, de Sa Cabaneta, que crec que pot ser
perillosa. Això ho vaig parlar amb Vies i Obres, ho varen anar a mirar, me va dir que no
hi podien fer res perquè el poste on han enxufat és de Gesa i a jo el que me fa por és
que hi pogués haver un accident i llavors ademés la culpa la tendria l’Ajuntament. I
alguns suggeriments, a nivell proactiu, d’anar una mica més enllà perquè no estan
referits a cap actuació en concret. Conmutació de les penes pecuniàries per serveis a la
comunitat en alguns casos. Clar, un infractor és sempre un infractor, això no ho hem de
perdre de vista. Hi ha gent que quan li posen una multa el primer que diuen és “clar,
perquè l’Ajuntament l’únic que vol és recaptar doblers i ens volen robar i no sé qué”. De
totes maneres desprès parlant amb el tècnic de Medi Ambient, perquè el vaig trobar i va
sortir el tema, me va dir que ells sí que ja ho feìen però clar, hi ha un parell de dificultats,
una és que si la persona, per exemple, si el ca, jo és que tenc la mania dels cans, que el
ca ha fet una “caca” i en lloc de posar-li una multa de 300 euros li duis, vens tres
dematins aquí, a recollir “cacas”; anem a suposar. Però clar, si aquesta persona
tengués un accident en aquest horari laboral que no és laboral ni és res, jo no sé si
l’administració està preparada per assumir això. I llavors, que també hi ha d’haver
qualcú que vigili que efectivament faci el que toca, o sigui, que carregam damunt el
personal. Llavors, evitar fer contractes amb empreses que subcontracten, això ja sé que
és difícil perquè la llei de contractes té les seves normes i és mal de fer però clar, hem
de tenir en compte que aquests tipus d’empreses per una banda no te donen el servei,
moltes vegades, no vull dir totes; el servei que toca perquè no estan moltes vegades ni
radicades aquí i llavors, per altra banda, la millora econòmica que poden oferir de cara a
l’administració és a costa del treballadors i això trobo que és una injustícia molt gran. I
desprès, també recomenaria l’any que ve o quan sigui, fer com una enquesta o una
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evaluació de la tasca i de la figura de la Defensora. O sigui, de la figura de la Defensora
en el sentit de que s’espera d’aquesta figura i desprès també si jo he fet les coses, si he
anat bé, si han quedat contents o no han quedat contents. Casos gestionats per àrees,
el que se’n du l’estrella és Medi Ambient, amb 11 casos. Hem de pensar que és quasi el
doble del que li va darrera. El medi ambient per una banda en afecta a tots perquè tots
vivim dins el medi ambient i ademés és una cosa que és el que més preocupa”
El Batle comenta: “Una qüestió, senyora Rayó. De Medi Ambient, el que posava la
memòria, que era un àrea que abarca moltes qüestions diferents i que va des de per
exemple mateix, d’incidències en arbres, en parcs i jardins, etc, etc i també en residus,
en fi, per exemple en tema d’animals, etc, etc. És un poc com passa amb Urbanisme,
que és molt transversal, que és molt transversal i té molta competència i per això és que
que les dues guanyadores són Medi Ambient i Urbanisme. I Urbanisme no està més
amunt perquè són coses molt tècniques, molt tècniques i que moltes vegades no se
poden resoldre amb la figura que vostè representa sino que senzillament se’n van a una
cosa tècnica, del Consell de Mallorca o inclús d’altres estaments”
Segueix parlant la Defensora de la Ciutadania: “A Medi Ambient també el que passa és
que influeix molt el comportament cívic de la ciutadania, cosa que a Urbanisme, bé,
també perquè si un edifica una cosa allà on no pot però tens una manera d’aturar-ho, en
canvi, el tema de Medi Ambient, si tires el fems aquí o el tires allà, com no t’enganxin en
el moment. Llavors hi ha la queixa, que la gent diu que està molt brut, és que no sé qué,
tu ja pots fer net i ja pots posar que si la gent, al cap de deu minuts que ha passat el
camió o el que sigui torna tirar, ja estam igual. El tema del Jutjat de Pau ho he posat
aquí malgrat no sigui una àrea propiament de l’Ajuntament, el Cadastre tampoc no és
un àrea pròpiament de l’Ajuntament però bé ho hem posat aquí. El total de casos en els
que he intervengut han estat 32. Si fan la suma veuran que surt un poc més però és
perquè en alguns casos intervenen diferents àrees a la vegada. Aquí hi ha un gràfic per
àrees, és més visual i sobre els caos reals que són 32, també se veuen. Aquí, per
percentatges, l’estat dels casos. O sigui, resolts, són 68%; desprès n’hi ha 4 que han
desistit, o sigui un que va presentar una sol·licitud de desestiment i altres 3 que són
aquests que els dius que han de presentar una instància i llavors ja no la presenten.
Desprès també n’hi ha 4 que no estan admesos, 2 per l’article 17 del Reglament, que és
quan la cosa ja du més d’un any, el problema ja se coneix des de fa més d’un any i la
persona no ha fet res, en aquest cas jo no els puc admetre segons el Reglament i altres
2 que hi ha una intervenció judicial per enmig. Que jo també en aquests casos m’he
d’abstendre. Per zones geogràfiques, la zona més conflictiva, que també és la més
estensa i la més habitada, és la zona del Pont d’Inca i totes les urbanitzacions aquelles
que en total han tingut 19 actuacions i en canvi el conjunt de totes les altres zones
només són 13. Com que això de la memòria, tu fas la memòria però llavors te va sortint
informació nova i penso que l’edifici cedit per la Pepsi pot contribuir a millorar bastant la
qualitat de vida de la zona del Pont d’Inca, que és la més conflictiva, apart d’afavorir,
com és natural a Marratxí en general. I ja no hi ha res més. Si tenen qualque pregunta jo
estic a la seva disposició. Vull agrair la rebuda que he tengut i la bona col·laboració que
he tingut tant per part dels funcionaris o personal de l’administració com per part dels
polítics. I repetir que és una satisfacció poder fer aquesta feina. Res més”
Respon el Batle: “Moltes gràcies, senyora Rayó per la tasca que duu a terme. És cert
que hi ha persones que no acaben d’entendre que no és a primera instància que han
d’acudir a vostè, a la figura que representa, sinó que precisament la Defensora de la
Ciutadania és quan a l’administració no és permeable en una determinada qüestió i
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també moltes gràcies per la memòria que ha elaborat, que ens queda molt clar tant la
tasca que fa, com quines són les àrees més afectades per la tasca que duu a terme i
també evidentment de la resolució dels casos que en aquest cas són quasi el 70%. Per
tant, són moltíssims de casos resolts. Me consta que han vengut, a vegades a Batlia a
parlar amb el Batle i que m’han dit personalment que havien estat molt bé atesos i que
ademés en molts de casos havien conclòs aquella determinada qüestió que duien entre
mans. I la gent amb un poc de paciència entén que hi ha coses que són particulars
seves i que tanmateix no tenen solució i no en tenen tant les que tenen solució i els hi
donam una via per solucionar-les. És evident. Aquí n’hi ha 2, que són els no admesos i
els qui senzillament no han tramitat res i que també els ha atés. Una vegada més
gràcies perquè és una figura que volíem posar en marxa perquè és un servei a la
ciutadania i crec que també és un dret de la ciutadania tenir una persona com vostè,
que atén a les persones, que se senten, per dir-ho de qualque manera, que a la via de
l’administració pura i dura, com vostè diu és lenta, l’administració és lenta, no se senten
prou atesos. Moltes gràcies”
Els senyors assistents es donen per assabentats de la Memòria de l’activitat de la
Defensora de la Ciutadania durant l’any 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: “Moltes gràcies senyor Batle. Jo no tenc cap prec ni
pregunta però aprofitaré aquest moment, si me permeten, per agrair. En primer lloc vull
agrair la gent que va confiar amb jo en el seu moment per donar-me l’oportunitat
d’ocupar el càrrec que he ocupat dins aquest Ajuntament. Ha estat un orgull poder fer
feina des de les meves possibilitats i amb el que permet estar a l’oposició no només per
aquells que hi varen confiar sinó per a tothom que m’ha volgut demanar qualque cosa i
jo ho he pogut transmetre de primera mà a n’aquest Ajuntament i en particular a tots els
regidors de govern i també agraïr a tots els funcionaris, als laborals i a tota la gent que
fa feina a n’aquest Ajuntament que al cap i a la fi són els que tiren el nostre consistori
endavant. I res més, moltes gràcies a tots”

Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula el portaveu del Partit Popular,
senyor Xisco Ferrá: “Jo només duc un prec, però el primer que vull fer també és agrair
als funcionaris de l’Ajuntament, als companys regidors pel tracte personal que hem
tingut aquests quatre anys independentment del color polític i al públic que ha fet unes
intervencions correctes sempre que ha intervengut i ha participat en el ple. M’hagués
agradat ara donar-li l’enhorabona perquè fa quatre anys li vaig donar l’enhorabona pels
resultats trets i li vaig dir m’agradaria donar-li l’enhorabona per la feina feta. Només no
com a crítica però sí com element, lamentam que en quatre anys, vostè el primer que va
dir era que seria un ajuntament més transparent, va crear una àrea de Transparència i
ni tant sols hem constituït la comissió informativa. L’àrea de Transparència no s’ha
reunit cap vegada en quatre anys, és una llàstima perquè era la bandera que feien. I el
prec és cap a la Secretària, a veure si a les pròximes eleccions de maig, on sigui
possible, a les escoles on sigui possible se podran destinar més salas per separar les
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taules perquè a segons quins llocs ha estat un poc caòtic. Llocs que estaven avessats a
tenir dues sales estaven allà, enmig i de fet hi va haver una de les escoles que varen
decidir fer el recompte primer una taula i desprès l’altra, lo qual dura molt més. Crec que
és una cosa que se pot solventar de cara a les pròximes. Gràcies”
El Batle li respon: “En resposta, gràcies a les paraules de la senyora Serra i dir respecte
el senyor Ferrá, dir-li que hi ha determinades coses, que vostè ho enten perfectament,
que és una qüestió de voluntat i altres coses que és una qüestió de mitjans. El tema per
exemple que el duíem i que ens hagués agradat poder-ho fer és que se ves per
exemple l’evolució del pressupost a nivell de transparència però per això necessites
més gent. Intervenció està a baix mínims, mínims; Tresoreria també, no podem
contractar gent perquè la Llei Montoro ens ho impedeix i la veritat és que ens trobam
molt fermats de peus i mans. I sincerament ara arranca una nova legislatura al govern
de l’Estat i esperar i desitjar que la Llei aquesta famosa, la Llei Montoro se derogui i ens
deixi alè als ajuntaments. I no parlo d’un sol color polític, parlo de tots els ajuntaments,
ho posam en comú a totes les reunions dels Batles, ho posam en comú a la FELIB i ho
posam en comú absolutament per tot. Senzillament és inviable, és inviable, poder dur
un ajuntament d’una envergadura com la que tenim, que tenim 31 milions d’euros al
banc i que no ens ho deixen emplear, això és inviable i esperam que el nou govern que
ha sortit hi posi remei i senzillament derogui aquesta Llei o senzillament deixi complir als
ajuntaments com el nostre, que tenen deute zero i que tenen 31 milions al banc, deixin
emplear una part d’aquests doblers en benefici de la ciutadania, senzillament. I desprès
referent al prec que ha fet, dir que ahir, només arribar, varem parlar amb la senyora
Secretària d’aquests col·legis que han tingut, que estaven estrets o que senzillament
tenien disponibilitat per poder-los reubicar. En tenim quatre concretament i miram de
donar-los més espai. S’ha de tenir en compte que a les pròximes eleccions municipals,
autonòmiques i europees hi haurà quatre urnes i no només són les urnes sinó que hi
haurà les paperetes europees, que hi ha moltíssims partits que se presenten i pots votar
quasevol partit dels que se presenten a nivell europeu, no només de la circumscripció a
la qual pertanyem, per tant haurem de manester més espai i si la participació, esperem
que sí, sigui tant bona com la que varen tenir diumenge senzillament hem de tenir un
poc més de marge per poder ubicar la gent i que sigui molt mès àgil i que sigui molt més
habitable el temps que la gent va a votar”
I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que s’estén la present acta
que signa el batle, amb jo la secretària, que don fe
Marratxí, 28 de maig del 2019
La Secretària,

Marratxí, 30 de maig del 2019
El Batle,

Paula Baltasar Cózar

Joan Francesc Canyelles Garau
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