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ACTES I DECRETS (JPG)

Acta de l’Ajuntament Ple
Identificació de la sessió:
Núm. 01/19
Caràcter: Ordinària
Data: 29 de gener de 2019
Horari: de 20.00 a 20.40 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí
Assistents:
- Sr. J. F. Canyelles Garau, batle
- Sra. P. Baltasar Cózar, secretària
- Sr. B. Martorell Coll, interventor
- Sra. A. Amengual Marí
- Sr. J. Ramis Salamanca
- Sra. Mª M. Moreno Frontera
- Sr. M. Matas Caimari
- Sr. M. Cabot Rodríguez
- Sra. C. Alonso Pujadas
- Sr. A. Campuzano García
- Sra. J. Sans Amengual
- Sr. H. López Rodríguez
- Sr. A. Mangiova Ripoll
- Sr. X. Ferrá Pizá
- Sr. J. Llompart Caldés
- Sra. P. Galmés Bonet
- Sra. C. Pocoví Fiol
- Sr. S. Frau Serra
- Sra. A. Coll Bestard
- Sra. C. Ripoll Torres
- Sr. J. Roig Jaume
- Sra. N. Serra Cañellas
- Sra. P. Roig Tapia
Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior.
Economia i Hisenda:
2. Reconeixement de crèdits 01/19
3. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei
d’atenció al centre de dia de Marratxí
Urbanisme i Habitatge:
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433050215153457515 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

4. Aprovació definitiva de la modificació puntual de les NNSS de Marratxí pel canvi d’ús
esportiu a ús docent de la finca cadastral 4747901DD7844N0001PP. Expedient de
modificació en tràmit nº 11/1-2018
Interior i Recursos Humans:
5. Revisió anual del Padró Municipal d’habitants
6. Acord reconeixement carrera professional empleats publics Ajuntament de Marratxí
7. Designació representants Consell Escolar IES Can Balo
8. Designació representants Consell Escolar Centre Concertat d’Educació Especial
Princesa de Asturias (ASNIMO)
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 Gener 2019 (Xips de cans, ajudes
puntuals de serveis socials i informes d’objecció relatius al 4t trimestre 2018)
-

Precs i preguntes

A continuació pren la paraula el Batle: “Bon vespre a totes i a totes. Senyora Secretària,
si li sembla podem començar el plenari. El primer plenari del mes de gener d’aquest nou,
recentment estrenat mes de gener i del 2019. Començam el plenari. Aquest plenari que
no hi ha molts de punts a l’ordre del dia”
Desenvolupament de la sessió:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior
Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 20-12-18, que s’aprova i
autoritza per unanimitat.
2. Reconeixement de crèdits 01/19
Vist l’expedient 01/19 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.

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433050215153457515 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

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 01/2019 corresponent a les despeses que
després es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura en
l’expedient.
ANNEX I

NUM

ANY
1

2018
2 2018
3 2018
4 2018
5 2018
6 2018
7 2018
8 2018
9 2018
10 2018
11 2018
12 2018
13 2018
14 2018
15 2018
16 2018
17 2018
18 2018
19 2018
20 2018
21 2018
22 2018
23 2018
24 2018
25 2018
26 2018
27 2018
28 2018
29 2018

RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 01/19
DATA
NOM
FACTURA
05/03/2018
MONTSERRAT PERELLO SERRA
10/08/2018
CAROLINA SALOM COLOMAR
22/08/2018
CAROLINA SALOM COLOMAR
30/07/2018
FRANCISCO TORRE-MARIN MONZONIS
05/09/2018
JOSE MANUEL RODRIGUEZ ZAFRA
02/07/2018
JOSE MANUEL RODRIGUEZ ZAFRA
19/06/2018
JOSE MANUEL RODRIGUEZ ZAFRA
07/09/2018
MIGUEL COLL ABRINES
25/04/2018
OLGA TORRES CASTILLO
25/04/2018
OLGA TORRES CASTILLO
25/08/2018
FRANCISCA AMENGUAL CAÑELLAS
25/08/2018
FRANCISCA AMENGUAL CAÑELLAS
06/03/2018
IRENE GARCIA MARTINEZ
10/09/2018
FRANCISCA MAYOL SALAS
06/09/2018
MARIA FONT BLANCO
14/09/2018
FRANCISCO HERNANDEZ MARTI
22/08/2018
JOSE JUAN SERRA
13/09/2018
MARIA PILAR MARTINEZ SANCHEZ
20/09/2018
SEBASTIAN MUNAR MATAS
12/06/2018
MARIA CLOQUELL CAPO
05/02/2018
PABLO FERRER PEREZ
20/09/2018
MARIA CLOQUELL CAPO
20/09/2018
FRANCISCA RAMIS CAÑELLAS
03/09/2018
S. ANGEL MARTINEZ MATAS
22/09/2018
CATALINA BIBILONI MARTORELL
19/09/2018
CATALINA PIZA ANTONIO
19/09/2018
ROSA MARIA POZO OLMOS
26/06/2018
ARNALDO RAMIS SEGUI
25/06/2018
ARNALDO RAMIS SEGUI

NÚM.REGISTRE
TOTAL
2018005326
2018005640
2018005641
2018005642
2018005643
2018005644
2018005645
2018005646
2018005648
2018005649
2018005650
2018005651
2018005652
2018005656
2018005657
2018005658
2018005659
2018005660
2018005661
2018005662
2018005663
2018005801
2018005802
2018005808
2018005809
2018005810
2018005825
2018005826
2018005827

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433050215153457515 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

274,00
560,45
98,00
208,80
156,00
105,36
105,36
418,20
50,00
50,00
219,00
37,60
80,00
50,00
52,68
72,00
73,10
70,00
139,06
59,48
128,00
98,13
46,00
302,20
427,50
52,68
19,00
135,00
26,00

30 2018
31 2018
32 2018
33 2018
34 2018
35 2018
36 2018
37 2018
38 2018
39 2018
40 2018
41 2018
42 2018
43 2018
44 2018
45 2018
46 2018
47 2018
48 2018
49 2018
50 2018
51 2018
52 2018
53 2018
54 2018
55 2018
56 2018
57 2018
58 2018
59 2018
60 2018
61 2018
62 2018
63 2018
64 2018
65 2018
66 2018
67 2018
68 2018
69 2018

ARNALDO RAMIS SEGUI
MARIA CLOQUELL CAPO
LOURDES CABO PASTOR
MARTI CREUS RIGO
MARIA DOLORES REQUENA VICH
MARGARITA FERRER MOREY
ANA MARIA SERRA BENITO
ANA MARIA SERRA BENITO
ELVIRA CARDONA BARCELO
MIQUEL JOAN RAMIS MOYA
MIQUEL JOAN RAMIS MOYA
MARIA PILAR FERNANDEZ PEDRAZA
MAGDALENA CAÑELLAS MESQUIDA
IRENE LOPEZ CANAVES
IRENE LOPEZ CANAVES
ENDESA ENERGIA S.A
VICTOR CORNELL COMAS
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
COL·LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS
MARIA RAMIS SERRA
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
LABEL INFORMATICA S.L
DISTRIBUIDORA BALEAR UNIFORMES
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
ENDESA ENERGIA XXI
ENDESA ENERGIA S.A
CANON ESPAÑA
ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS

21/09/2018

2018005828

26/09/2018

2018005829

27/09/2018

2018005830

27/09/2018

2018005831

25/09/2018

2018005833

28/09/2018

2018005834

27/09/2018

2018005835

01/07/2018

2018005836

05/10/2018

2018005837

19/09/2018

2018005838

03/10/2018

2018005839

28/09/2018

2018005841

09/10/2018

2018005842

30/08/2018

2018005843

30/08/2018
20/09/2018

79,01
79,01
30,00
399,20
183,67
141,92
160,01
60,00
105,36
75,00
127,68
93,15
50,00
145,42

2018005844
2018004236

01/10/2018

2018004367

30/09/2018

2018004404

30/09/2018

2018004407

30/09/2018

2018004408

30/09/2018

2018004409

30/09/2018

2018004410

30/09/2018

2018004411

18/09/2018

2018004438

30/09/2018

2018004901

31/10/2018

2018005141

31/10/2018

2018005145

31/10/2018

2018005146

31/10/2018

2018005147

31/10/2018

2018005148

31/10/2018

2018005149

31/10/2018

2018005150

06/11/2018

2018005166

13/11/2018

2018005303

19/11/2018

2018005313

19/11/2018

2018005318

02/11/2018

2018005371

05/11/2018

2018005375

31/10/2018

2018005398

20/11/2018

2018005426

143,99
2.148,19
1.378,00
2.607,55
762,30
2.250,60
1.597,20
762,30
1.089,00
474,40
14,50
319,38
1.089,00
1.597,20
2.250,60
762,30
2.607,55
762,30
82,23
594,26
42,13
158,78
18,54
1.637,15

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433050215153457515 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

44,89
186,34

70 2018
71 2018
72 2018
73 2018
74 2018
75 2018
76 2018
77 2018
78 2018
79 2018
80 2018
81 2018
82 2018
83 2018
84 2018
85 2018
86 2018
87 2018
88 2018
89 2018
90 2018
91 2018
92 2018
93 2018
94 2018
95 2018
96 2018
97 2018
98 2018

LABEL INFORMATICA S.L
DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES
VIAJES GATELL TOURS
CENTRO MONTAJES S.A
JULIAN ESPIGARES MEDINA
ASISA ASISTENCIA SANITARIA
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE
JASA TRANSPORTES Y MATERIALES
DMS-CEB CONSULTING S.L
DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES
MAC INSULAR
CREU ROJA
ENERGEMA S.A
ENERGEMA S.A
ENERGEMA S.A
ENERGEMA S.A
DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES
JOSE ANTONIO AZNAR LOPEZ
JASA TRANSPORTES Y MATERIALES

16/11/2018

2018005474

15/11/2018

2018005501

16/11/2018

2018005596

20/11/2018

2018005613

26/11/2018

2018005632

01/09/2018

2018005667

30/11/2018

2018005692

30/11/2018

2018005694

30/11/2018

2018005695

30/11/2018

2018005696

30/11/2018

2018005697

30/11/2018

2018005698

30/11/2018

2018005699

30/11/2018

2018005700

30/11/2018

2018005701

30/11/2018

2018005702

31/10/2018

2018005705

26/02/2018

2018005707

30/11/2018

2018005724

30/11/2018

2018005737

07/12/2018

2018005764

30/11/2018

2018005770

30/11/2018

2018005771

30/11/2018

2018005772

30/11/2018

2018005773

31/08/2018

2018005781

01/12/2018

2018005786

15/11/2018

2018005790

30/11/2018

2018005795

30/11/2018

2018005796

99 2018

TRANSCABOBO S.L
TRANSCABOBO S.L

100 2018

TRANSCABOBO S.L

30/11/2018

2018005797

101 2018

TRANSCABOBO S.L

30/11/2018

2018005798

04/12/2018

2018005811

102 2018
103 2018
104 2018
105 2018
106 2018
107 2018
108 2018
109 2018

MALLA S.A PUBLICIDAD
EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTES
LA HERRAMIENTA BALEAR S.A
LA HERRAMIENTA BALEAR S.A
LA HERRAMIENTA BALEAR S.A
LA HERRAMIENTA BALEAR S.A
LA HERRAMIENTA BALEAR S.A
LA HERRAMIENTA BALEAR S.A

11/12/2018

2018005821

30/11/2018

2018005846

30/11/2018

2018005847

30/11/2018

2018005848

30/11/2018

2018005849

30/11/2018

2018005850

30/11/2018

2018005851

445,06
89,25
240,00
85,91
366,85
98,99
2.250,60
580,80
762,30
762,30
1.597,20
2.607,55
464,60
464,60
1.089,00
319,38
133,10
484,00
157,25
1.028,93
1.918,94
33,44
45,18
165,48
147,62
24,78
156,58
126,72
3.393,28
5.089,92
3.393,28
3.393,28
332,75
2.963,90

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433050215153457515 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

55,74
36,60
19,51
21,84
145,26
83,11

110 2018
111 2018
112 2018
113 2018
114 2018
115 2018
116 2018
117 2018
118 2018
119 2018
120 2018
121 2018
122 2018
123 2018
124 2018
125 2018
126 2018
127 2018
128 2018
129 2018
130 2018
131 2018
132 2018
133 2018
134 2018

LA HERRAMIENTA BALEAR S.A
LA HERRAMIENTA BALEAR S.A
LA HERRAMIENTA BALEAR S.A
LA HERRAMIENTA BALEAR S.A
LA HERRAMIENTA BALEAR S.A
LA HERRAMIENTA BALEAR S.A
LA HERRAMIENTA BALEAR S.A
LA HERRAMIENTA BALEAR S.A
ANUNCIOS CLASIFICADOS DE BALEARES
ALICIA VANRELL BARCELO
ALICIA VANRELL BARCELO
ALICIA VANRELL BARCELO
GABRIEL QUETGLAS OLIN
ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES
BALEAR DE PORTES I AUTOMATISMES S.L
BALEAR DE PORTES I AUTOMATISMES S.L
MALLA S.A
SON ESPANYOLET
CANON ESPAÑA
CAPALLUCH S.L
GOOGLE COMMERCE LIMITED
TELEFONICA DE ESPAÑA
TELEFONICA DE ESPAÑA
TELEFONICA DE ESPAÑA
TELEFONICA DE ESPAÑA

30/11/2018

2018005852

30/11/2018

2018005853

30/11/2018

2018005854

30/11/2018

2018005855

30/11/2018

2018005856

30/11/2018

2018005857

30/11/2018

2018005858

30/11/2018

2018005859

03/12/2018

2018005881

05/11/2018

2018005891

05/11/2018

2018005892

05/11/2018

2018005893

05/12/2018

2018005908

23,27
112,58
88,27
22,19
15,48
75,95
112,58
16,88
496,10
99,22
99,22
181,50
264,99

30/11/2018

2018005933

03/12/2018

2018005938

22/11/2018

2018005939

24/07/2018

2018005969

19/11/2018

2018005977

22/11/2018

2018005985

12/12/2018

2018005993

31/01/2018

2018005995

19/12/2018

2018006009

19/12/2018

2018006011

19/12/2018

2018006012

19/12/2018

2018006013
2018006014

72,35
83,34

110,72
211,75
1.016,40
90,75
585,88
98,03
181,50
1,98
17,40
67,40
25,34
20,17

135 2018

TELEFONICA DE ESPAÑA

19/12/2018

136 2018

TELEFONICA DE ESPAÑA

19/12/2018

2018006015

137 2018

TELEFONICA DE ESPAÑA

19/12/2018

2018006016

40,14

138 2018

TELEFONICA DE ESPAÑA

19/12/2018

2018006017

157,28

19/12/2018

2018006018

19/12/2018

2018006019

19/12/2018

2018006020

19/12/2018

2018006021

19/12/2018

2018006022

19/12/2018

2018006023

18/12/2018

2018006024

01/09/2018

2018003902

14/12/2018

2018006068

30/11/2018

2018006074

30/11/2018

2018006077

139 2018
140 2018
141 2018
142 2018
143 2018
144 2018
145 2018
146 2018
147 2018
148 2018
149 2018

TELEFONICA DE ESPAÑA
TELEFONICA DE ESPAÑA
TELEFONICA DE ESPAÑA
TELEFONICA DE ESPAÑA
TELEFONICA DE ESPAÑA
TELEFONICA DE ESPAÑA
MAPFRE VIDA S.A
ASISA,SAU
OBRAS Y SERVICIOS ENERGIA VERDE S.L
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA

54,86
19,40
136,74
20,28
51,00
36,80
77,28
12.130,12
2.806,50

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433050215153457515 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

6,34
4,50

150 2018
151 2018
152 2018
153 2018
154 2018
155 2018
156 2018
157 2018
158 2018
159 2018
160 2018
161 2018
162 2018
163 2018
164 2018
165 2018
166 2018
167 2018
168 2018
169 2018
170 2018
171 2018
172 2018
173 2018
174 2018
175 2018
176 2018
177 2018
178 2018
179 2018
180 2018
181 2018

MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA
GERARDO COLOM ESPINOSA KM
BALEAR DE INSPECCION Y CONTROL SLU
ZERTIFIKA GENERAL S.L
ALCAMPO S.A
ALCAMPO S.A
VIRGINIA POLO GONZALEZ
HORA NOVA S.A
AMES
MANANTIAL DE SALUD S.LU

30/11/2018

2018006078

30/11/2018

2018006080

30/11/2018

2018006081

30/11/2018

2018006082

30/11/2018

2018006083

30/11/2018

2018006084

30/11/2018

2018006085

30/11/2018

2018006086

30/11/2018

2018006087

30/11/2018

2018006088

30/11/2018

2018006089

30/11/2018

2018006090

30/11/2018

2018006091

30/11/2018

2018006092

30/11/2018

2018006093

30/11/2018

2018006094

30/11/2018

2018006095

30/11/2018

2018006096

30/11/2018

2018006098

30/11/2018

2018006100

30/11/2018

2018006103

19/11/2018

2018006112

22/11/2018

2018006113

17/11/2018

2018006114

18/12/2018

2018006117

12/12/2018

2018006127

04/12/2018

2018006129

07/12/2018

2018006130

12/12/2018

2018006132

20/12/2018

2018006133

19/12/2018

2018006166

15/12/2018

2018006167
2018006171

81,98

2,40
31,70
6,00
4,66
2,01
5,81
15,35
15,00
5,99
5,45
64,81
8,76
5,99
43,69
194,11
46,08
60,25
21,50
43,02
95,00
52,21
274,40
696,32
87,04
123,42
787,38
187,17
17,97
115,70
943,80
11.991,40
393,62

182 2018

DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES

17/12/2018

183 2018

MONTAJES ELECTRICOS B. CAMPINS

27/11/2018

2018006180

201,74

184 2018

LEVEL ELECTRONICS S.L

19/12/2018

2018006182

402,93

CANAL 4 TELEVISION DE BALEARES S.L

21/12/2018

2018006208

181,50

30/11/2018

2018006209

30/11/2018

2018006211

30/11/2018

2018006213

30/11/2018

2018006219

185 2018
186 2018
187 2018
188 2018
189 2018

EXCLUSIVAS SANITARIAS ZABALETA
EXCLUSIVAS SANITARIAS ZABALETA
EXCLUSIVAS SANITARIAS ZABALETA
EXCLUSIVAS SANITARIAS ZABALETA

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433050215153457515 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

48,68
6,68
9,69
11,20

190 2018
191 2018
192 2018
193 2018
194 2018
195 2018
196 2018
197 2018
198 2018
199 2018
200 2018
201 2018
202 2018
203 2018
204 2018
205 2018
206 2018
207 2018
208 2018
209 2018
210 2018
211 2018
212 2018
213 2018
214 2018
215 2018
216 2018
217 2018

FUNDACION SSG
RICOH ESPAÑA S.LU
FERIA SERVICE. SL
JASA TRANSPORTES Y MATERIALES
JAIME HAMAD MOHAMED KM
JAIME HAMAD MOHAMED KM
FRANCISCA VICTORIA AMER AMER KM
VICTOR CORNELL COMAS
BONGRUP BALEARES
B2B HOSTING SL
MARIA DEL CARME COLL PEREZ
INICIATIVAS TECNOLOGICAS EN INTERNET S.L
DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES
DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES
EDITORA BALEAR S.L
EDITORA BALEAR S.L
AUTOCARES MARRATXI S.L
FEDERACIO D’ATLETISME DE LES ILLES BALEARS
TRANSPORTS I EXCAVACIONS MULET S.L
MARIA ANGELES MARTINEZ ORTEGA KM
CLAUDIA PERELLO PONS KM
NONICAMALEN SCHENEIDER GAROLFIKM
MARIA MERCE GELABERT VAQUEZ KM
EMILIA GIRON LLABRES KM
IRENE LOPEZ CANAVES KM
JOANA MARIA FERRUTXE JORDA KM
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOFUSION S.L

27/12/2018

2018006222

27/12/2018

2018006227

21/12/2018

2018006230

30/11/2018

2018006237

04/12/2018

2018006239

03/10/2018

2018006240

28/12/2018

2018006242

22/12/2018

2018006247

31/10/2018

2018006250

25/12/2018

2018006251

14/12/2018

2018006253

30/12/2018

2018006258

28/12/2018

2018006260

28/12/2018

2018006261

31/12/2018

2019000007

31/12/2018

2019000008

31/12/2018

2019000022

30/12/2018

2019000033

31/12/2018

2019000034

19/12/2018

2019000035

04/12/2018

2019000036

03/12/2018

2019000037

03/12/2018

2019000038

05/11/2018

2019000039

30/11/2018

2019000040

12/12/2018

2019000041

31/12/2018

2019000044

31/12/2018

2019000055

31/12/2018

2019000056

218 2018

TRANSACOBO, S.L
TRANSACOBO, S.L

219 2018

TRANSACOBO, S.L

31/12/2018

2019000057

220 2018

TRANSACOBO, S.L

31/12/2018

2019000058

221 2018

BOXI BALEARES S.L

31/12/2018

2019000064

222 2018

JOANA MARIA FERRUTXE JORDA KM

12/12/2018

2019000068

223 2018

JOANA MARIA FERRUTXE JORDA KM

12/12/2018

2019000069

224 2018

JOSE RAMON FULLANA PONS DIETES

07/12/2018

2019000074

225 2018

DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES

28/12/2018

2019000084

226 2018

VICENTE HERNANDEZ ROIG

01/01/2019

2019000091

227 2018

CARROCERIAS FRANCISCO E HIJOS

27/12/2018

2019000096

228 2018

TONI CAMPS DURAN

21/12/2018

2019000099

229 2018

PLUG IN SERVEIS DIGITALS DE PREIMPRESSIO S.L

31/12/2018

2019000112

1.000,00
2.338,28
266,20
36,37
7,31
25,75
4,05
1.007,00
75,20
59,29
513,00
272,25
308,07
67,08
784,08
907,50
1.650,00
277,50
798,60
22,59
49,17
49,50
72,42
113,45
144,95
59,50
285,56
2.205,63
2.205,63
3.308,45
2.205,63
496,54
185,61
114,81
71,97
56,08
343,64
324,46
1.335,60
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131,89

230 2018

PLUG IN SERVEIS DIGITALS DE PREIMPRESSIO S.L

31/12/2018

2019000120

231 2018

EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTS URBANS

31/12/2018

2019000121

232 2018

SOLRED S.A

31/12/2018

2019000125

233 2018

SOLRED S.A

31/12/2018

2019000126

234 2018

SOLRED S.A

31/12/2018

2019000128

235 2018

EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTS URBANS

31/12/2018

2019000132

236 2018

XAVIER PONS MESQUIDA

21/12/2018

2019000136

237 2018

MONTAJES ELECTRICOS B. CAMPINS

31/12/2018

2019000144

238 2018

05/12/2018

308,55
16.675,12
193,53
237,48
2.066,24
8.891,66
2.176,20
716,21

2018005930

239 2018

ENDESA ENERGIA S.A - ABONAMENT
ENDESA ENERGIA S.A

25/10/2018

2018005344

240 2018

ENDESA ENERGIA XXI

15/10/2018

2018005371

18,54

241 2018

ENDESA ENERGIA S.A

25/10/2018

2018005375

1.637,15

TOTAL

-1.075,73
258,78

160.107,82

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 agafa la paraula la portaveu d’IDMA-El Pi,
senyora Neus Serra Cañellas: “Bon vespre a tothom, moltes gràcies senyor
Batle. Una vegada revisada la documentació, canviarem el vot de les comissions
i hi votarem a favor”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió
Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, de data 24 de gener 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, de la regidora d’IDMA-El Pi i de la regidora No
Adscrita; i amb l’ abstenció dels vuit regidors del PP, aprovar els acords
esmentats.
3. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del
servei d’atenció al centre de dia de Marratxí
Atès que els centres de dia tenen com a finalitat l'atenció integral, durant el dia, a les
persones grans amb dependència física, psíquica o social oferint Serveis d'acolliment i
Suport, amb una finalitat terapèutica i rehabilitadora, així com assistència per a les
activitats de la vida diària, afavorint que puguin continuar vivint en el seu entorn habitual.
Atès que es vol oferir un servei ajustat a les característiques de cada persona usuària i,
per això, s'haurà de tenir en compte la situació social i econòmica de cadascuna d'elles.
Atès que la previsió d'obertura dels centres de dia d'aquest Ajuntament els caps de
setmana fa necessari fixar la taxa del servei per aquests dies, tant si es dóna el servei
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tots els caps de setmana del mes com si es dóna de manera fraccionada, establint la
taxa per dia de servei.
Atès que d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, s'ha dut a terme la consulta pública a través del portal
web de l'Ajuntament de Marratxí, de la modificació de l'Ordenança Reguladora
d’aquesta taxa, durant un termini de quinze dies naturals.
Considerant allò establert a l'article 49 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de
Règim Local que regula el procediment a seguir en l'aprovació i modificació de les
ordenances i reglaments locals.
Vist l’informe econòmic de 21 de gener de 2019 sobre les repercussions i efectes
econòmics d’aquesta modificació.
Atès que correspon a l’Ajuntament Ple la competència per a la modificació de les
ordenances, en virtut del que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
Aquesta regidoria eleva a la Comissió Informativa la següent
Proposta d'acord
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per prestació del servei d’atenció al centre de dia de Marratxí, consistent en la
modificació de l’article 6 que queda redactat amb el seguent text:
Article 6. Quota tributaria.
1. La quota tributaria queda fixada de la següent forma:
- Estades permanents =
La quota mensual serà del 50% dels ingressos mensuals de l'usuari, sense que en cap
cas pugui superar els 381,15 €/mes.
- Estades temporals = D'acord amb la quota fixada per a estades permanents,
prorratejada per dies d'estada temporal, amb un increment del 20%.
- Estades de cap de setmana =
La quota mensual serà del 21% dels ingressos mensuals de l'usuari, sense que en cap
cas pugui superar els 160 €/mes.
La quota per dia es fixarà d'acord amb la quota mensual, prorratejada per dies d'estada,
amb un increment del 20%
2. A l'efecte del que preveu l'apartat anterior, s'entén per ingressos mensuals de l'usuari
els ingressos nets anuals, tant els procedents del treball com del capital, dividits entre
14.
Els ingressos nets anuals s'acreditaran mitjançant certificat del nivell de renda general
expedit per la AEAT o declaració de l'IRPF de l'exercici anterior.
Anualment es revisarà la situació econòmica del beneficiari a l'efecte d'actualitzar la
quota tributaria.
3. Es podran declarar no subjectes al pagament de la taxa, previ informe tècnic
favorable emès per l'Àrea de Serveis Socials, els usuaris que es trobin en situació de
risc social o en situacions de maltractament o abandó.
4. Les places concertades gestionades per la Direcció General de Dependència de la
Conselleria de Serveis Socials es regiran pels preus que estableixi aquesta Conselleria.
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Segon. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB
i en un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma.
Tercer. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
aquest acord, fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari. En cas contrari,
s’adoptarà l’acord definitiu que pertoqui, resolent les reclamacions presentades i aprovant
la redacció definitiva de la modificació de l’Ordenança.
Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle: “Duim aquesta modificació de
l’ordenança primer de tot per regular també el nou centre de dia que ara obrirem i com
podeu veure en cap cas pujam la taxa, queda fixada amb el mateix preu que hi havia,
381, i ademés, el que intentam fer és beneficiar a les rendes més baixes, abans sempre
se posava el mateix preu, ara, el que fem és aplicar uns barems que beneficien les
rendes més baixes. Les persones que guanyen menys de 700 euros en surten
beneficiades amb aquesta modificació de l’ordenança. Per acabar d’explicar l’ordenança
en sí, la regidora Aina Amengual, la regidora de Serveis Socials i Educació, exposarà
els motius”
A continuació la regidora Aina Amengual diu: “Bon vespre a tothom. Simplement, com ja
ha dit el senyor Batle, fem aquesta modificació a l’ordenança per seguir amb la feina
que estam duent a terme des de l’àrea de Serveis Socials per tal de poder obrir el nou
centre de dia a Pòrtol. Aquesta modificació se fa amb una doble intenció, amb un doble
benefici de cap a la ciutadania que bé, com alguns de vosaltres sabeu, ja durant
aquesta legislatura s’han anat fent unes modificacions a ordenances com la que regula
el menjar a domicili i la que regula el servei d’ajuda a domicili per tal de que la
ciutadania pagui segons renta. És evident que els qui més tenen més han de pagar. I el
segon benefici, en aquest cas, és el fet de que els dos centres de dia estaran habilitats
per obrir els caps de setmana. Fins ara els centres de dia s’utilitzaven de dilluns a
divendres i a partir de la modificació d’aquesta ordenança podrem obrir els caps de
setmana. Això implica que tendrem usuaris únicament d’entre setmana però també
tendrem usuaris únicament de cap de setmana. D’aquesta manera el centre de dia
utilitzat els caps de setmana serà com un respir per aquelles famílies que no han
obtingut el benefici de poder gaudir d’una plaça del centre de dia entre setmana i així
tendrem cobertura per part de més gent amb les mateixes places. Això seria l’altre
benefici. I desprès simplement, com heu pogut sentir amb la lectura de la Secretària,
establim el 50% com a taxa del preu per tal de que els usuaris tenguin el 50% del seu
sou invertit en el pagament del centre de dia i l’altra meitat del seu sou perquè puguin
assumir les despeses del fet d’estar el 50% del seu temps a casa. Nosaltres hem fet el
raonament de que més o manco un usuari sol estar el 50% del temps en el centre de
dia i l’altre 50% del temps a casa. I pel cap de setmana fent el mateix càlcul
correspondria el 21%. És a dir, els usuaris que utilitzaran el cap de setmana el centre de
dia seria en correspondència al 21% del seu sou. I també desprès hem afegit el fet de
que evidentment en persones on el seu sou no existeixi o sigui molt petit des de Serveis
Socials se podrà fer un informe com mentres aquest copagament seria zero. I això més
o manco seria el resum de l’explicació de la modificació de l’ordenança. Gràcies”
Segueix parlant el Batle: “Bàsicament, en cap cas passa, supera el 381 euros, com
teníem establert fins ara”
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La regidora d’IDMA-El Pi, senyora Neus Serra comenta: “Nosaltres, des del nostre grup,
destacam la importància de l’ampliació als caps de setmana ja que sempre hem pensat
que la gent que necessita aquest servei el necessita no de dilluns a divendres sinó de
dilluns a dilluns per tant destacam això. I som sensibles davant la gent que no pot pagar
perquè no té recursos. Per tant el punt 3 ens pareix també molt bé perquè hi ha molta
gent necessitada i és necessari que se facin aquests estudis. Sí que voldríem demanar,
als usuaris que ja estan utilitzant aquest servei, si d’alguna manera se’ls hi farà
extensible aquesta ordenança, se’ls hi explicarà abans de que se posi a exposició
pública per si tenen alguna cosa a dir, no ho crec perquè tampoc no canvia massa però
sempre està bé i tampoc no són molts d’usuaris als qui se’ls hi ha de dir. Per tant
nosaltres votarem a favor d’aquesta modificació”
El portaveu del PP, senyor Ferrá agafa la paraula: “Gràcies senyor Batle, bon vespre a
tots. Nosaltres, una vegada estudiat l’ordenança també canviarem el vot i hi votarem a
favor. Vegem que tots els usuaris que actualment l’utilitzen amb l’ordenança sortiran
beneficiats. Sí que entenem que a l’hora d’ampliar als caps de setmana, que ens pareix
positiu, sí que hi pot haver usuaris que arribin a pagar els 540 euros, que seria el 50%
durant la setmana i el 20% el cap de setmana però també en fan un ús més exhaustiu.
Per ventura això també se podria en el futur regular per aquests que hi van tots els dies,
si trobam que és necessari segons el que cobrin cada un. Però ja digo, una vegada
mirada la proposta ens pareix positiva i hi votarem a favor”
Torna parlar la regidora de Serveis Socials, senyora Amengual: “Simplement dir que
haurem d’esperar els terminis evidentment per tal de que se aprovi definitivament
l’ordenança per poder fer els canvis que repercutiran en benefici dels usuaris. Vull dir,
que no serà automàtic, no sé si hem d’esperar dos mesos o, crec que són dos mesos
d’exposició o entre un mes i dos mesos i desprès, durant aquest temps, evidentment,
s’informarà als usuaris; tant als usuaris de la Direcció General de Dependència que són
directament els que tenen el benefici directe, i desprès els qui són usuaris de les places
municipals, tenim aquesta doble vertent. És a dir, els usuaris que únicament vendran en
cap de setmana i els usuaris que tendran ús de tota la setmana sencera, de dilluns a
diumenge. Nosaltres ho trobam beneficiós, perquè hi haurà famílies, que per desgràcia,
perquè no tendran prou punts, no podran gaudir d’una plaça del centre de dia durant la
setmana i així al manco els cap de setmana tendrien aquest respir ja que moltes de
famílies són cuidadores entre setmana, al manco que tenguin el cap de setmana per
poder sortir a comprar o que el cap de setmana el tenguin per ells. Això seria la idea en
principi”
Segueix amb la paraula el Batle: “També, que tampoc no n’hem parlat, el cap de
setmana també hi ha l’opció, com heu pogut veure, de que un determinat usuari o una
determinada família pugui emplear un sol dia el cap de setmana, no necessariament ha
d’agafar els dos dies, sinó que pot fer només el dissabte, o només pot fer el diumenge o
pot fer els dos dies, o no en pot fer cap, depèn de cada família. Ens trobam aquestes
situacions familiars, no parlam de temes econòmics, sinó de situacions familiars, són
modalitats, per tant, també, aquí el que s’ha procurat i s’ha fet l’esforç, de fer el conjunt
per dir-ho de qualque manera d’oferir els serveis de manera un poc personalitzada
perquè al cap i a la fi pots fer un poc el que trobes que has de fer. Per exemple hi ha
gent que el té tota la setmana, per ventura considera, perquè durant la setmana fan
feina, considera que el cap de setmana no l’ha de deixar al centre de dia sinó que l’ha
d’atendre la família. Altres, perquè també fan feina els dissabtes, també tenen l’opció
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del dissabte o dels dissabtes i diumenges, independentment de que els deixin entre
setmana per tant el ventall és molt obert i per això també crec que és molt positiu. Igual
que és molt positiu, si ho heu calculat un poc, a partir de les rendes de devers 700
euros, comença a haver-hi reduccions d’aquests 381 euros, que és el màxim. Per tant,
penso que és una bona ordenança i crec que és el camí que hem de seguir, un camí de
caire social i que els serveis que donam des de l’Ajuntament són uns serveis que
directament s’han de veure reflectits en les persones que més ho necessiten i
directament en la població del nostre municipi”
El senyor Ferrá, portaveu del PP agafa la paraula: “Jo entenc que estades permanents,
són de dilluns a divendres. No és vera? Per ventura hauríem de definir perquè fins ara
només hi havia de dilluns a divendres i li dèiem permanents. Ara com que el caps de
setmana també hi podem anar per ventura ho podriem perquè en el futur la gent no
s’embulli, deixar-ho definit. Simplement és un comentari”
Li respon la senyora Aina Amengual: “És que està establert amb estades permanents, i
desprès estades temporals i estades de cap de setmana. No hi ha molta diferència amb
el que ja hi havia establert. Simplement el que hem afegit és el fet de que hi puguin anar
els caps de setmana. Vull dir, la definició és la mateixa que hi havia però bé se pot per
ventura establir. Estades temporals, per ventura és un dia entre setmana perquè una
plaça està disponible. No ho sé, això ho hauríem d’estudiar”
I el Batle comenta: “Entenc aquí que tenim la llibertat absoluta per poder atendre les
persones tots els dies de la setmana, de dilluns a dilluns. De l’altra manera, com vostè
diu, per ventura s’hauria de mirar la redacció, no li veig el benefici en principi”
I segueix parlant el senyor Ferrá: “El benefici és no entendre que permanent són els set
dies. Són els set dies? O sigui els sets dies són el 50%? Inclou el cap de setmana? Jo
havia entés que no”
El Batle respon: “No, de dilluns a divendres”
El senyor Ferrá diu: “De dilluns a divendres, exacte”
Respón el Batle: “Estava establert així i així ho hem deixat però entre setmana també
pot tenir una estada temporal”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, de data 24 de gener de 2019, abans
transcrit, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
4. Aprovació definitiva de la modificació puntual de les NNSS de Marratxí pel canvi
d’ús esportiu a ús docent de la finca cadastral 4747901DD7844N0001PP.
Expedient de modificació en tràmit nº 11/1-2018
Atès que en data 9 d’abril de 2018 l’entitat The Academy Colegio Bilingüe SL va
presentar una instància a la que adjuntava projecte per a la modificació de les
determinacions de les NNSS de Marratxí (RT 5-2) per al canvi d’ús predominant de la
finca cadastral 4747901DD7844N0001PP, ubicada a la urbanització ses Cases Noves,
perquè passi d’esportiu a docent. La documentació va ser complementada en data 30
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de juliol de 2018 a requeriment municipal, obtenint-se posteriorment els informes tècnic i
jurídic favorables.
Atès que el 25 de setembre de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Marratxí va adoptar els
següents acords:
“PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les NNSS de Marratxí per al
canvi d’ús esportiu a ús docent de la finca cadastral 4747901DD7844N0001PP, d’acord
amb les condicions i determinacions del projecte presentat i els informes tècnic i jurídic
abans transcrits.
SEGON.- L’acord d’aprovació inicial determina la suspensió per dos anys de la
tramitació i aprovació de plans de desenvolupament, d’instruments de gestió, així com
l’atorgament de tota classe d’autoritzacions i llicències urbanístiques per a àrees o usos
determinats i de la possibilitat de presentar comunicacions prèvies. No obstant, es
podran tramitar els instruments, atorgar les llicències o presentar les comunicacions
prèvies que es basin en el règim vigent i siguin compatibles amb les determinacions del
nou planejament aprovat inicialment.
TERCER.- Obrir un termini d’informació pública d’aquests acords, amb publicació i de la
informació gràfica sobre les àrees afectades per un període d’un mes amb publicació al
BOIB, a un dels diaris de major difusió de l’illa de Mallorca i a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Marratxí, a on constarà la documentació completa amb el detall dels
apartats 3 a 5 de l’article 21 del Reglament de la Llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl.
QUART.- Sol·licitar informe a les administracions afectades i, en qualsevol cas, a la
Comissió Balear de Medi Ambient sobre la innecessarietat de sotmetre la modificació a
avaluació ambiental estratègica; així com també es sol·licitarà l’informe previ
corresponent al Consell de Mallorca.
CINQUE.- Que es comuniqui l’acord a la propietat i a l’empresa promotora de la
modificació en la seva condició d’interessats”
Atès que, obert el període d’informació pública, no consta que s’hagin presentat
al·legacions.
Atès que sol·licitats oportunament, s’han rebut els següents informes:
1.- Informe de la Presidenta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
del Consell de Mallorca de 16 de novembre de 2018 emès d’acord amb les
consideracions de l’informe de 13 de novembre de 2018 dels Serveis Tècnic i Jurídic
d’Urbanisme del Departament de Territori i Infraestructures. S’informa favorablement en
el tràmit previst a l’apartat 6 de l’article 55 de la Llei 12/2017. Es recorda a l’Ajuntament
que la documentació ha d’anar diligenciada (art. 167 RLOUS) i que una vegada
aprovada definitivament s’ha de trametre un exemplar diligenciat al Consell insular. Així
mateix, a les consideracions prèvies a la proposta es detalla que “s’hauria d’introduir
dins el conjunt de plànols de les NNSS el canvi de classificació i l’ordenació detallada de
la urbanització prevista en el Pla Parcial del Sector 1.5. Dins la present modificació es
reprodueixen els plànols del Pla Parcial amb el canvi d’ús de la parcel·la esportiva
objecte de la modificació”.
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2.- Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de data
21 de desembre de 2018 per la que es formula l’informe d’avaluació ambiental
estratègica, declarant que la modificació puntual en tràmit no està subjecte a avaluació
ambiental estratègica, de conformitat amb el que disposa el darrer paràgraf de l’art. 9.4
de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, atès que es tracta d’una modificació puntual d’escassa
entitat i que no tindrà efectes significatius sobre el medi ambient, amb la condició que
s’incorporin efectivament les mesures per millorar la mobilitat proposades a l’estudi i a
l’annex 5 de la documentació proposada
Atès que en data 7 de gener de 2018 s’ha emès el següent informe jurídic per part del
Tècnic d’Administració General:
“INFORME JURIDIC RELATIU A L’APROVACIO DEFINITIVA DE LA MODIFICACIO
PUNTUAL DE LES NNSS DE MARRATXI PER AL CANVI D’US ESPORTIU A US
DOCENT DE LA FINCA CADASTRAL 4747901DD7844N0001PP. EXPEDIENT DE
MODIFICACIO EN TRAMIT Nº 11/1-2018.
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 9 d’abril de 2018 l’entitat The Academy Colegio Bilingüe SL va presentar una
instància a la que adjuntava projecte per a la modificació de les determinacions de les
NNSS de Marratxí (RT 5-2) per al canvi d’ús predominant de la finca cadastral
4747901DD7844N0001PP, ubicada a la urbanització ses Cases Noves, perquè passi
d’esportiu a docent. La documentació va ser complementada en data 30 de juliol de
2018 a requeriment municipal, obtenint-se posteriorment els informes tècnic i jurídic
favorables.
El 25 de setembre de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Marratxí va adoptar els següents
acords:
“PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les NNSS de Marratxí per al
canvi d’ús esportiu a ús docent de la finca cadastral 4747901DD7844N0001PP, d’acord
amb les condicions i determinacions del projecte presentat i els informes tècnic i jurídic
abans transcrits.
SEGON.- L’acord d’aprovació inicial determina la suspensió per dos anys de la
tramitació i aprovació de plans de desenvolupament, d’instruments de gestió, així com
l’atorgament de tota classe d’autoritzacions i llicències urbanístiques per a àrees o usos
determinats i de la possibilitat de presentar comunicacions prèvies. No obstant, es
podran tramitar els instruments, atorgar les llicències o presentar les comunicacions
prèvies que es basin en el règim vigent i siguin compatibles amb les determinacions del
nou planejament aprovat inicialment.
TERCER.- Obrir un termini d’informació pública d’aquests acords, amb publicació i de la
informació gràfica sobre les àrees afectades per un període d’un mes amb publicació al
BOIB, a un dels diaris de major difusió de l’illa de Mallorca i a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Marratxí, a on constarà la documentació completa amb el detall dels
apartats 3 a 5 de l’article 21 del Reglament de la Llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl.
QUART.- Sol·licitar informe a les administracions afectades i, en qualsevol cas, a la
Comissió Balear de Medi Ambient sobre la innecessarietat de sotmetre la modificació a
avaluació ambiental estratègica; així com també es sol·licitarà l’informe previ
corresponent al Consell de Mallorca.
CINQUE.- Que es comuniqui l’acord a la propietat i a l’empresa promotora de la
modificació en la seva condició d’interessats”
Obert el període d’informació pública, no consta que s’hagin presentat al·legacions.
Per altra banda, s’han rebut els següents informes:
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1.- Informe de la Presidenta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
del Consell de Mallorca de 16 de novembre de 2018 emès d’acord amb les
consideracions de l’informe de 13 de novembre de 2018 dels Serveis Tècnic i Jurídic
d’Urbanisme del Departament de Territori i Infraestructures. S’informa favorablement en
el tràmit previst a l’apartat 6 de l’article 55 de la Llei 12/2017. Es recorda a l’Ajuntament
que la documentació ha d’anar diligenciada (art. 167 RLOUS) i que una vegada
aprovada definitivament s’ha de trametre un exemplar diligenciat al Consell insular. Així
mateix, a les consideracions prèvies a la proposta es detalla que “s’hauria d’introduir
dins el conjunt de plànols de les NNSS el canvi de classificació i l’ordenació detallada de
la urbanització prevista en el Pla Parcial del Sector 1.5. Dins la present modificació es
reprodueixen els plànols del Pla Parcial amb el canvi d’ús de la parcel·la esportiva
objecte de la modificació”.
2.- Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de data
21 de desembre de 2018 per la que es formula l’informe d’avaluació ambiental
estratègica, declarant que la modificació puntual en tràmit no està subjecte a avaluació
ambiental estratègica, de conformitat amb el que disposa el darrer paràgraf de l’art. 9.4
de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, atès que es tracta d’una modificació puntual d’escassa
entitat i que no tindrà efectes significatius sobre el medi ambient, amb la condició que
s’incorporin efectivament les mesures per millorar la mobilitat proposades a l’estudi i a
l’annex 5 de la documentació proposada
II.- FONAMENTS DE DRET.
De conformitat amb allò disposat a l’article 59 de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes
Balears (LUIB)i l’article 171 del Reglament de la Llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl
(RLOUS), en vigor en tot allò que no contradigui la nova Llei 12/2017, la modificació de
qualsevol dels elements d’un instrument de planejament urbanístic es subjectarà a les
mateixes disposicions que regeixen la seva formació. La proposta de modificació haurà
de raonar i justificar l’oportunitat i conveniència de la iniciativa en relació als interessos
públics i privats concurrents. En qualsevol cas, les propostes de modificació contindran
les determinacions adequades a la seva finalitat, contingut i abast específics, d’entre les
pròpies de l’instrument de planejament modificat i, en qualsevol cas les previstes a
l’article 59.4 de la LUIB. Així mateix, en el supòsit de modificacions que afectin als usos
del sòl com la present, resulta necessari incorporar la identitat de totes les persones
propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els darrers
cinc anys (art. 59.5 LUIB).
Pel que fa a la tramitació a seguir, i segons el que s’estableix als articles 153, 154, 171 i
concordants del RLOUS les modificacions no estructurals de planejament a municipis
de més de 10.000 habitants s’iniciaran amb l’acord d’aprovació inicial que li correspon
adoptar, en el seu cas, al Ple de l’Ajuntament de Marratxí per majoria absoluta (art.
22.1.c) i 47.2.ll de la Llei 7/1985). L’expedient es sotmetrà a informació pública al BOIB,
a un dels diaris de major difusió de les Illes Balears i a la seu electrònica de
l’Ajuntament, a on constarà la documentació completa. La documentació completa
constarà del detall dels apartats 3 a 5 de l’article 21 del Reglament. Durant el termini
d’exposició pública, que és d’un mes en el supòsit en el que no és obligatòria la seva
tramitació ambiental, es sol·licitarà informe a les administracions o ens que es puguin
veure afectats. En el present supòsit, com s’ha assenyalat, s’han sol·licitat i obtingut els
informes favorables del Consell de Mallorca i de la Comissió Balear de Medi Ambient,
segons el detall i condicions exposades.
D’acord amb el que s’estableix als articles 153.2.b 1º i 164.2.a) del Reglament de la Llei
2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl, correspon a l’òrgan competent, en aquest cas
l’Ajuntament de Marratxí, l’avaluació de si l’expedient està complet segon la normativa
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d’aplicació, havent-se de dictar en aquest l’acord d’aprovació definitiva de l’expedient de
forma pura i simple o amb prescripcions de caràcter puntual.
III.- CONCLUSIONS.
Examinat el projecte i documentació presentada, i a la vista dels antecedents exposats,
es considera que l’expedient està complet i es pot procedir a l’aprovació definitiva de la
modificació puntual en tràmit, establint-se com a prescripció el compliment de les
consideracions i condicions establertes als informes del Consell de Mallorca i de la
Comissió Balear de Medi Ambient. L’acord d’aprovació definitiva serà publicat al BOIB
(art. 181 RLOUS) i a la pàgina web municipal, així com es notificarà als interessats. Així
mateix, s’ha de remetre un exemplar diligenciat a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes
Balears i al Consell insular de Mallorca. També s’incorporarà al Registre municipal
d’Urbanisme de l’article 23 del RLOUS i al mitjà telemàtic de l’article 12.4.d) de la Llei
12/2017.
Aquest és l’informe del Tècnic que subscriu, que queda sotmès a qualsevol altre més
fonamentat en Dret.
Marratxí, a 7 de gener de 2019”.
Atesos aquests antecedents, aquesta Regidoria d’Urbanisme, en ús de les seves
facultats, eleva a Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació puntual de les NNSS de Marratxí per al
canvi d’ús d’esportiu a ús docent de la finca cadastral 4747901DD7844N0001PP.
expedient de modificació de les NNSS Nº 11/1-2018, havent-se de complir les
consideracions i condicions establertes als informes emesos pel Consell de Mallorca i la
Comissió Balear de Medi Ambient.
SEGON.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva al BOIB i al punt d’accés electrònic
municipal junt amb el contingut íntegre del projecte. L’acord es comunicarà als
interessats, a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes Balears i al Consell Insular de Mallorca.
Així mateix s’incorporarà al Registre municipal d’Urbanisme de l’article 23 del
Reglament.
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle, senyor J. F. Canyelles agafa la paraula dient:
“Varem dur l’aprovació inicial, si vos recordau i ara duim l’aprovació definitiva, no hi ha
hagut al·legacions. Això explicar que és el gimnàs BIT. Se va fer un gimnàs, va tenir
certes dificultats, era d’una entitat bancària. Està ubicat a Ses Cases i se fa un canvi
d’ús, d’esportiu a docent. Ho ha comprat una escola, per la qual cosa també deixarà de
ser un espai abandonat per tant també en positiu. Serà una part d’un centre escolar, la
qual cosa també ajuda a tots els voltants i la veritat és que li hem donat una solució
urbanística i social important i crec que mereix la pena”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Urbanisme i Habitatge, de data 24 de gener de 2019, abans transcrit, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
5. Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants
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Atès que durant el mes de març passat l’Institut Nacional d’Estadística va remetre a
aquest Ajuntament la Proposta de xifres de població a 1 de gener de 2018: 36.717
habitants, resultat de les variacions mensuals del Padró Municipal d’Habitants de 2017
remeses per l’Ajuntament, segons disposa l’art.17.3 de la Llei 4/1996, de 10 de gener,
per a poder obtenir les dades oficials de la revisió del Padró Municipal d’Habitants de
Marratxí amb referència a l’1 de gener de 2018.
Atès que segons estableix la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de
l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local per la qual es
dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal
i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població;
l’Ajuntament, una vegada confrontades aquestes, va procedir a la presentació
d’al·legacions, tota vegada que existia una discrepància de xifres. Una vegada resoltes
part de les al·legacions presentades, i desestimades unes altres (les quals varen ser
sotmeses al Consell d’Empadronament pel seu informe); el President de l’I.N.E. va
elevar al Govern les xifres oficials de població a 1 de gener de 2018.
Atès que, correspon a l’Ajuntament l’aprovació de la Revisió anual, conformement amb
el que disposa l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les
Entitats Locals.
Aquesta Regidoria, es complau en elevar a l’Ajuntament Ple, la següent:
PROPOSTA D’ACORD
1.- Aprovar la Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants proposta per I.N.E. referida
a l’1 de gener de 2018 amb el següent detall:
- Homes:
18.495
- Dones:
18.230
- Total a 1/01/2017: 36.725
2.- Que se comuniqui a l’Institut Nacional d’Estadística als efectes adients.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Fer un esment només a la
progressió de la població de Marratxí. El 2015, 35.726; 2016, 36.001; 2017, 36.383 i a
31 de desembre de 2018, 36.725. Com veis, a poc a poc, hi ha una progressió
darrerament d’uns 300 habitants per any aproximadament”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Interior i Recursos Humans, de data 24 de gener de 2019, abans transcrit, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
6. Acord de reconeixement de la carrera profesional als empleats públics de
l’Ajuntament de Marratxí
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).
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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 que la Mesa general de Negociació, constituïda a l’efecte, ha estat
negociat durant l’exercici de 2018 el contingut d’un Acord pel reconeixement de la
carrera professional dels empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí,
arribant-se a un acord definitiu en data de 13 de desembre de 2018.
Considerant l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les
bases del règim local (LRBRL) aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li
atorga la normativa vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans
la següent PROPOSTA D’ACORD
1. Aprovar inicialment l’Acord de reconeixement de la carrera professional als
empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí.
2. Establir un període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
significant-se que en el supòsit de que no es presentessin reclamacions l’acord fins a
les hores provisional es considerarà definitivament aprovat.
3. Ordenar, una vegada aprovat definitivament, que es procedeixi a la publicació
íntegra del present Acord al BOIB.
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula a la regidora d’Interior i
Recursos Humans, senyora Mª Magdalena Moreno Frontera: “Bon vespre a tothom. Ja
en varem parlar un poc a l’anterior plenari, que duríem a aprovació la carrera
professional. És un bon acord que ve avalat per la unanimitat d’acord amb els sindicats.
És una proposta que va fer l’Ajuntament i que els sindicats tot d’una varen recollir. No és
la primera vegada que en parlàvem, feia bastants d’anys, des de quasi principi de
legislatura, que duíem parlant de carrera professional però era impossible aprovar res
en condicions fins fa un parell de mesos que se va començar a posar en marxa, que tots
els ajuntaments de Mallorca començaven a parlar i començaven a aprovar carreres
professionals. La nostra va un poc en la línea del que s’està aprovant primer a Palma i
desprès al Consell i al Govern i a tots els altres ajuntaments. L’única salvetat que té la
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nostra carrera professional és que no fa cap promesa sense fonament, és una carrera
professional que no promet res sinó que dona tot el que pot donar. El primer any se
parteix amb un preu fixo de 400.000 euros a repartir, amb diferent baremació, entre els
diferents funcionaris fixos i funcionaris interins que duen més de cinc anys amb
nosaltres i la seva implantació serà progressiva però sense fixar quantitat. Simplement
l’acord diu que s’incrementarà cada any en la mesura que les possibilitats del capítol 1
així ho facin possible. Pensam que no era un moment per hipotecar l’Ajuntament.
Pensam que s’ha fet un exercici de responsabilitat des de l’àrea d’Economia i que els
sindicats ho han entés de que no era un moment ni polític ni econòmic tampoc per
hipotecar l’Ajuntament, amb una proposta que no sabíem si podríem complir sinó que
volíem construir una carrera professional sòlida i en base al que tenim, al que tenim ara.
Vull dir públicament el meu agraïment i l’agraïment de tot l’equip de govern als sindicats
que han fet possible aquest acord, que és un poc sense precedents, és firmar una
carrera sense saber molt bé qué t’he incrementaran l’any que vé. Ells han fet un exercici
de responsabilitat, d’assumir que aquesta és la nostra realitat i d’entendre els motius
que se donaven des de l’àrea d’Economia. També han estat molt generosos perquè
aquesta carrera inclou no només els funcionaris fixos sinó també els funcionaris interins
que duen 5 anys amb nosaltres perquè tenim una plantilla amb molts d’interinatges i era
bastant absurd deixar fora del reconeixement de fidelitat a n’aquest Ajuntament a
persones que duen 10, 12, 15, 20 anys fent feina amb nosaltres com a interins i que
també consideram que han demostrat amb el temps la seva fidelitat a l’Ajuntament de
Marratxí. Crec que és un bon acord i que tots en sortirem beneficiats sobre tot els
ciutadans perquè l’Ajuntament tendrà els seus funcionaris molt més ben tractats i
valorats de la manera que es mereixen. Gràcies”
La portaveu d’IDMA-El Pi comenta: “La carrera professional és un instrument dissenyat
per l’EBEP, que és l’Institut Bàsic de l’Empleat i és d’aplicació a totes les
administracions públiques i és com per motivar als funcionaris i vegem que els canvis
avui en dia, tant els canvis en noves tecnologies com amb l’actualització i modificacio de
les lleis, tots els empleats se veuen obligats a modernitzar-se i a formar-se per poder
donar un bon servei als ciutadans. Per tant nosaltres trobam que és molt encertat donar
la carrera professional als nostres empleats perquè realment són els que tracten dia a
dia amb els ciutadans de Marratxí. Votarem a favor”
Seguidament agafa la paraula el senyor X. Ferrá, portaveu del PP: “Nosaltres també
votarem a favor. Ens pareix molt bon acord inicial que incentivarà la feina dels
funcionaris i hem d’agrair als funcionaris fixos que estiguin d’acord en incloure als
funcionaris interins dins aquest acord”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Interior i Recursos Humans, de data 24 de gener de 2019, abans transcrit, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
7. Designació representants (titular i suplent) del Consell Escolar de l’IES Can Balo
Atès que s’ha rebut un escrit de l’IES Can Balo de data 12-11-2018, on es comunica la
creació de l’IES Can Balo, al Pont d’Inca, i la creació i posada en marxa del Consell
Escolar.
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Atès que en el mateix escrit ens requereix el nomenament de vocals per formar part,
en representació d’aquest Ajuntament (titular i suplent) davant el Consell Escolar de
l’IES Can Balo.
Conseqüentment, aquesta alcaldia eleva a la Comissió Informativa d’Interior i Recursos
Humans la següent
PROPOSTA D’ACORD
1º.- Designar com a representants de l’Ajuntament de Marratxí davant el Consell Escolar
de l’IES Can Balo els membres següents:
-

Titular: Cristina Alonso Pujadas
Suplent: Melcion Matas Caimari

2º.- Que es notifiqui el present acord a l’IES Can Balo i als interessats per a
coneixement i als efectes oportuns.
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Interior i Recursos Humans, de data 24 de gener 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 No
Adscrita; i amb l’ abstenció dels vuit regidors del PP i de la regidora d’IDMA-El Pi ,
aprovar els acords esmentats.
8. Designació representants (titular i suplent) del Consell Escolar del Centre
Concertat d’Educació Especial Princesa de Asturias (ASNIMO)
Atès que s’ha rebut un escrit del director del Centre Concertat d’Educació Especial
Princesa de Asturias (ASNIMO), on es comunica la renovació del Consell Escolar.
Atès que en el mateix escrit ens requereix el nomenament de vocals per formar part,
en representació d’aquest Ajuntament (titular i suplent) davant el Consell Escolar del
Centre Concertat d’Educació Especial Princesa de Asturias (ASNIMO).
Conseqüentment, aquesta alcaldia eleva a la Comissió Informativa d’Interior i Recursos
Humans la següent
PROPOSTA D’ACORD
1º.- Designar com a representants de l’Ajuntament de Marratxí davant el Consell
Escolar del Centre Concertat d’Educació Especial Princesa de Asturias (ASNIMO), els
membres següents:
-

Titular: Melcion Matas Caimari
Suplent: Mª Magdalena Moreno Frontera

2º.- Que es notifiqui el present acord al Centre Concertat d’Educació Especial Princesa
de Asturias (ASNIMO), i als interessats per a coneixement i als efectes oportuns.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle, senyor J. F. Canyelles Garau:
“Aquests dos centres educatius no tenien representants, un perquè és de nova creació,
que és l’institut de Can Balo, lligat a n’Es Pinaret, i l’altre és Asnimo que tampoc no tenia
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representant municipal ni tampoc mai ens havien demanat representants municipals i
per això fem aquesta designació”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Interior i Recursos Humans, de data 24 de gener 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 No
Adscrita; i amb l’ abstenció dels vuit regidors del PP i de la regidora d’IDMA-El Pi ,
aprovar els acords esmentats.
B) PART DE CONTROL
1. Donar compte dels decrets del període entre sessions
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia del període comprès entre sessions
(desembre 2018 – gener 2019).
Els senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia abans
esmentats.
2. Dació de compte al plenari de la Corporació Gener 2019
Atès que, al llarg del 4rt trimestre de 2018 s’han tramitat entre d’altres els següents:
 XIPS CANS 4 TRIMESTRE 2018
 AJUDES PUNTUALS SERVEIS SOCIALS 4 TRIMESTRE 2018
 INFORMES OBJECCIÓ 4 TRIMESTRE 2018
Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Donar compte dels tràmits abans esmentats.
Els senyors assistents es donen per assabentats de les subvencions per xips de cans,
per ajudes puntuals de serveis socials i dels informes d’objecció referents al 4t trimestre
del 2018

Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula la portaveu d’IDMA-El Pi, senyora
Neus Serra Cañellas dient: “Primer de tot hem rebut queixes dels usuaris de Ca Ses
Monges del Pla de Na Tesa, que com tots sabem allà s’hi troben moltes associacions
que comparteixen espai i hi ha un poc de desgavell, uns obrin i els altres tanquen i els
altres no tanquen. Si podien posar un poc d’ordre perquè hi ha un poc de malestar entre
les associacions.
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Desprès varem veure una notícia publicada al Diari de Mallorca sobre els doblers
invertits a les instal·lacions de Son Caulelles. Ens agradaría que ens fecin arribar una
relació de les reparacions i inversions fetes allà mateix.
Desprès al carrer Violeta, on hi ha el supermercat, hi ha una rodona. A n’aquesta
rodona no hi ha cap tipus de senyalització, només hi ha un pas de peatons i aquella és
una zona molt transitada, ja sigui pel gimnàs, com pel supermercat com per altres
comerços que per allà hi ha. Si podien mirar de fer un estudi a veure si se pot posar
això, un pas de peatons, un semàfor per ventura seria massa però sí un pas de
peatons.
Llavors voldríem saber si els limitadors de velocitat que s’han instal·lat arreu de Marratxí
que bé, tots sabem que ens fa gràcia veure si fan mala cara o no però voldríem saber si
apart d’això, donen qualque resultat, si n’estan fent un estudi i el cost que ha tengut
implantar-los.
I llavors, li vaig demanar a la regidora de serveis socials si ja tenien prevista la licitació
del centre de dia de Pòrtol i voldria saber si saben el temps més o manco que tardaran.
Me va comentar que estaven amb temes de papers i voldria saber si sabien quin temps
pensen que podrà ser. I res més, moltes gràcies”
Seguidament contesta el Batle: “Diferents coses. Una, el tema de Ca Ses Monges, com
que ho empleen diferents associacions, evidentment, farem una reunió general, que ja
n’hem fet d’altres, i mirarem quina és la dificultat. De les inversions de Son Caulelles
evidentment li passarem un llistat. Desprès, el que comentava de la rodona, de la
rodona del carrer Violeta, no senyalitzada. No he acabat d’entendre al que se referia
dient no senyalitzada, no hi ha pas de peatons o...”
Contesta la regidora Neus Serra, portaveu d’IDMA-El Pi: “Que no hi ha pas de peatons”
Segueix parlant el Batle: “Senyalitzada se refereix pels peatons perquè els vehicles
arriben a la rodona i cada un han de respectar els altres”
La regidora Neus Serra diu: “Me referia a un pas de peatons”
Segueix parlant el Batle, senyor J. F. Canyelles: “Els avisadors de velocitat, evidentment
és una mesura educativa, és electrònic però educativa en el sentit de que tu passes i tu
veus perfectament a quina velocitat vas, si fa mala cara veus que vas a més velocitat de
la que hauries d’anar i evidentment els canviarem de lloc. Aquests avisadors els anirem
canviant de lloc. Estaran una estona allà on estan però desprès,això va col·locat a un
pal, se lleva el pal i se posa a una altra banda.
Ara li donaré la paraula al senyor Mangiova que és el regidor de Participació Ciutadana i
Seguretat Ciutadana per si vol ampliar aquesta informació. I desprès respecte al centre
de dia, tenim l’acreditació de l’IMAS, que ens varen demanar molts de papers, que com
se pot imaginar, molts de papers per a l’acreditació. I també estam posant en marxa la
licitació per dur la gestió. L’altre el du la Creu Roja per tant, d’aquest haurem de veure
quines empreses se presenten per dur la gestió del centre de dia. La previsió que tenim
és que dins el mes de març obrir-lo, això és la previsió que tenim però no ho sabem
amb exactitud perquè no és una cosa que només depengui de l’Ajuntament sinó que
depen també d’altres institucions que ens donin l’autorització”
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A continuació agafa la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, senyor A. Mangiova:
“Bon vespre a tots, gràcies senyor Batle. Aquests radars, apart de que quan passes te
marquen la velocitat a que vas i te surt la careta, això és la part simpàtica, apart d’això
hi ha mitjançant bluetooth tenim una aplicació pel mòbil, que t’acostes a una distància
prudencial, perquè t’arribi el bluetooth i te descarregues totes les dades que ha anat
acumulant el radar. Aquestes dades van des del número de vehicles que han passat en
una direcció i en l’altra, les velocitats puntes a que han passat, la velocitat mitja que hi
ha a n’aquell carrer, en els dos sentits. Crec que és una informació que aquesta no se
veu reflectida allà però que nosaltres sí que la recollim. Ara esperam que estiguin
instal·lats un mes aproximadament per fer la primera recollida, per ja tenir unes dades
concretes. Com ha dit el senyor Batle, el fet de que siguin molt bons de moure, els
podem tenir una temporada aquí. Moltes de vegades, ho sabeu, que ens han dit que en
el carrer tal, al carrer Mallorca per exemple, que n’hem posat un, van a molta velocitat.
Això pot ser una apreciació de la gent. Si l’instal·lam sabrem, de fet, n’hi ha un instal·lat
en el carrer Mallorca, sabrem realment si la gent va a massa velocitat o no, si és una
percepció tal. Tendrem dades concretes i objectives d’això. Jo crec que no és només el
fet, que per cert, crec que funciona per simple observació perquè fins que no
descarregem les dades no ho sabrem però per simple observació, si t’atures un poc
veus que n’hi ha molts que disminueixen la velocitat. Quan veus allò vermell veus que
frenen. L’estimació que hi havia és que això disminueix mínim d’un 20% la velocitat
mitja en els punts que instal·les aquests radars però ho sabrem una vegada que passi
un mes i poguem recollir les dades. En quan al que han costat, ara no voldria estar
equivocat perquè ara t’ho digo de memòria, però crec que eren els tres, els tres que
hem comprat, uns 12.000 euros, era un contracte menor segur però no sé si eren
12.000 o aproximadament. Te puc passar la quantitat exacta però estava damunt això,
eren 4.000 i pico cada un d’aquests radars pedagògics. Sobre tot és la informació que
ens pugui donar apart de la disminució de velocitat que duen, que a un moment
determinat, si les voleu saber, en tenir les primeres dades, vos passarem una mostra
perquè vegeu la utilitat que pot tenir”

Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula el portaveu del Partit Popular,
senyor Xisco Ferrá: “A les noves aturades del bus de l’EMT que han fet a la carretera
d’Inca, entre Pont d’Inca i Cas Capità, s’han posat uns bordillos elevats aferrats a la
línea blanca. N’hi ha qualcun que quan surts de la rodona creem que pot crear
problemes, a qualque persona que vagi en moto o a qualque ciclista que solen anar
aferrats a n’aquesta vorera. Voldríem que els repassin. N’hem vist qualcuns que estan
be però n’hi ha qualcuns que creem que poden tenir problemes i hauríem d’evitar
aquest perill.
Desprès ens varen cridar uns veïnats del carrer Sa Merlera per queixar-se del tràfic de
camions que estan sofrint els darrer dies i ens demanaven una sèrie de coses damunt la
manca d’aparcament que sofreix el seu carrer voldríem saber, com que és un carrer
sense sortida, si això seguirà una vegada que s’acabin les obres d’aquests horts urbans
que se fan i parlant amb ells ens varen demanar que lo seu seria tenir una reunió amb
l’equip de govern perquè els hi explicassin exactament que se fa i com quedarà en un
futur. Nosaltres li traslladam aquí la petició d’aquests veïnats.
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I per darrera cosa, són uns parells d’arreglos que suposo que tenen en compte, en el
Pla de Na Tesa, que és en el carrer Weyler, anant cap a Can Gaspar, a l’alçada del
mecànic Rafel Font, varen fer una síquia, una vegada feta se va enfonsar. Sé que
l’Ajuntament l’ha tornada arreglar i crec que s’ha tornat enfonsar. Suposo que tenen
previst tornar-la arreglar o dir a l’empresa que la va fer que la torni arreglar i també fer el
prec, que ja varem fer, que el més aviat possible s’arreglin les deformacions que té
l’acera davant la plaça de l’Esglèsia”
El Batle dona la paraula al senyor Miquel Cabot pel tema que exposava el senyor Ferrá
de les parades de l’EMT: “Bon vespre a tothom. Aquest projecte d’aquestes aturades va
ser supervisat pel Consell de Mallorca perquè la carretera, com bé saps, és de gestió
seva i varen ser ells que ens varen obligar a posar aquests bordillos. De fet, ni nosaltres
ni l’EMT, els havíem projectat i ells ens varen obligar. De totes maneres ja esta
supervisat per ells i està OK però els hi enviarem la vostra preocupació ambs aquests
bordillos. I també desprès, que has demanat sobre l’acera del semàfor del Pla de Na
Tesa. Crec que ja a un altre ple ja ho havieu demanat, que vos varen dir que estava en
licitació, ja s’ha licitat, s’està formalitzant el contracte perquè puguin començar les obres
quan abans millor”
Segueix parlant el Batle: “A la pregunta que feia del tema dels horts urbans, dir que de
diferents demandes dels veïnats, per tema d’informació, ara, aquesta setmana sortirà un
tríptic informatiu. Dir que en el mateix espai, dins tota aquella zona, hi posam una pista
multiesportiva, la pista multiesportiva, una d’elles dels pressuposts participatius del 2018
i quedarà tot complet. Aquesta pista multiesportiva és perquè els al·lots hi puguin jugar
lliurement, no és com tot el demés que tenim que és federat, sinó com les altres pistes
multiesportives. I desprès també dir que l’hort urbà, és un hort urbà que no estarà obert
permanent, tendrá una regulació, té una regulació mitjançant un reglament i també té
una gestió. Té un responsable de gestió, etc, etc. No és un lloc on hi podrà entrar
qualsevol, per això ens han arribat també de diferents veïnats, no s’hi podra entrar a
qualsevol hora, no s’hi feran festes, no s’hi farà res de tot això. Allò és un hort urbà
única i exclusivament per la misió que té, que és fer aquest hort urbà i fer amb
determinades persones o determinades famílies, fer un espai on se cultivi de manera
ecològica, on se puguin fer cursets perquè la gent aprengui les diferents formes que hi
ha de cultiu i és un lloc per dir-ho de qualque manera, pedagògic i també social. En cap
cas, per això l’hem tancat, no queda obert i no és un lloc ni de diversió. Un lloc d’esplai
sí que ho és perquè el temps que estàs allà evindentment passes una estona a l’aire
lliure però en cap cas és un lloc on s’hi podrà anar lliurament a fer qualque tipus d’acte o
d’esdeveniment”

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, 20 de Febrer del 2019
La Secretària,

Marratxí, 20 de Febrer del 2019
El Batle,

Paula Baltasar Cózar

Joan Francesc Canyelles Garau
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