
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
11776671255512550402 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Referència: 2018/00011390Y

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

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 12/18
Caràcter: Ordinària
Data: 27 de novembre de 2018
Horari: de 20.00 a 22.10 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

Absents:
- Sra. P. Roig Tapia, havent justificat la seva absència

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior.

Economia i Hisenda:
2. Modificació de l’Annex de subvencions nominatives del Pressupost de 2018
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Interior i Recursos Humans:
3. Modificació puntual del reglament regulador atorgament productivitat
4. Divisió seccionat estadístic 02 006

Mocions: Declaració institucional commemorativa del Dia Internacional de l’eliminació de 
la Violència contra la Dona.

Mocions per via d’urgència: 
- Moció presentada per Independents de Marratxí-El Pi de petició de millora de la 

dotació econòmica i del manteniment de les instal·lacions esportives municipals, prèvia 
declaració d’urgència. 

- Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per ampliar i regular l’horari de 
les terrasses dins l’ordenança municipal reguladora dels horaris d’obertura i tancament 
d’establiments, prèvia declaració d’urgència.

- Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de mesures urgents en el 
bosquet de Costa i Llobera, prèvia declaració d’urgència.

- Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular envers la Unitat Militar 
d’Emergències (UME), prèvia declaració d’urgència.

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

Economia i Hisenda:
2. Dació de compte al plenari de la Corporació Novembre 2018 (Execució trimestral, 

dades PMP i morositat, Pla d’ajust, cost efectiu del servei i informes objecció + 15000 
del 3r trimestre 2018)

- Precs i preguntes

A continuació pren la paraula el Batle: “Bones tardes a totes i a tots. Benvinguts a n’aquest 
plenari del mes de novembre. Volem començar aquest plenari amb un minut de silenci per 
l’assassinat brutal que va succeir la setmana passada i que va perdre la vida na Sacramento 
Roca Martínez. Si vos pareix bé, farem primer de tot un minut de silenci i desprès llegirem 
un manifest”

Una vegada acabat el minut de silenci el Batle diu: “Comentar en relació al Dia internacional 
de l’eliminació de la violència contra les dones, de la violència de gènere, que aquest 
Ajuntament, aquest equip de govern va organitzar diferents actes de sensibilització i un d’ells 
és una iniciativa que ha estat un concurs de cartells que ilustras per dir-ho de qualque 
manera o sensibilitzas aquesta xacra social que tenim i que n’hem de fer front. En aquest 
cas organitzat per a les àrees de Joventut i Serveis Socials se va donar el premi a na Maria 
Munar, que és un estudiant de l’institut de Marratxí, que fa el batxillerat artístic i havia de ser 
per persones menors de 30 anys aquest concurs de cartells. Hem de dir que el concurs tenia 
com a premi la mateixa elaboració del cartell, venc a dir, no hi havia dotació econòmica, no 
hi havia cap contraprestació i suposo que l’heu vist perquè ha sortit publicat per tot. És un 
dibuix molt eloqüent del que patim com a societat i al que hem de fer front. I desprès també 
diumenge se varen fer una sèrie d’activitats en el Polígon de Marratxí, en el mercat 
precisament també per sensibilitzar aquesta xacra social, com deia i sensibilitzar a tothom 
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de la importància que té el tema del respecte mutu i el tema de la no violència, evidentment 
també per reivindicar que és intolerable qualsevol tipus de violència, especialment en aquest 
dia, contra la dona. No som ni superiors ni inferiors, senzillament som exactament iguals. 
Per tant crec que és intolerable en qualsevol cas, tant sigui la violència física com sigui la 
violència verbal. En qualsevol cas, com deia, és intolerable i inassumible com a societat. 
Crec que ens queda molt de camí per recórrer, ben sincerament parlant i el que va succeir la 
setmana passada és un reflex que no hauria de ser un reflex de la nostra societat i tampoc 
no hauríem de commemorar aquest dia internacional senzillament perquè no tengués sentit 
però tristement però ho hem de fer i ho hem de reivindicar i hem de lluitar contra aquesta 
xacra social com deia. Hem preparat un manifest, l’han preparat conjuntament dues 
tècniques de les àrees de Serveis Socials i Joventut. És una declaració institucional que està 
consensuada amb tots els grups evidentment, i ara ens la llegiran, na Tania Díaz i na Marta 
Serra”

Declaració institucional commemorativa del Dia internacional de l’eliminació de la 
violència contra la Dona

Seguidament es dona compte i lectura per part de la senyora Tania Díaz i de la senyora 
Marta Serra Mir, de la Declaració institucional commemorativa del Dia Internacional de 
l’eliminació de la Violència contra la Dona,que diu textualment: 

“Diumenge 25 de novembre, commemoràvem el Dia Internacional de l'Eliminació de la 
Violència contra la Dona.

Un dia tenyit de morat, el color de la dona, en record a totes aquelles dones que, a dia 
d'avui, continuen sent víctimes d'abusos i vexacions a les mans de la seva parella.

La violència contra les dones és una de les més degradants violacions dels Drets Humans i 
continua progressant en l'àmbit global. No respecta fronteres, cultures ni nivells econòmics. 
Està present en èpoques de conflicte i en temps de pau, en la llar, en el treball i al carrer.

És una injustícia manifesta que impedeix que la societat avanci en el camí de la igualtat i el 
benestar comú que totes i tots volem en convivència.

Tenim molt clar que quan parlem de Violència de Gènere parlem de desigualtat, doncs tots 
els actes de violència masclista neixen d'aquesta.

Estem aquí per manifestar la nostra més profunda repudia a aquells covards que bolquen 
les seves frustracions, odi i supremacia contra la dona que té al seu costat.

Amb aquestes lletres no pretenem fer una oda al feminisme, sinó una apologia a la llibertat, i 
al respecte mutus. Premisses bàsiques per a la igualtat.

La violència contra les dones desapareixerà quan les dones deixin de ser ciutadanes de 
segona i participin de forma igualitària en la societat.

Desapareixerà quan deixin d'estar al capdavant de les xifres de pobresa, de les llistes de 
desocupació o de sofrir la infravaloració en els seus treballs i de tenir problemes de 
conciliació de la seva vida personal, laboral i pública.
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Desapareixerà quan es deixi d'usar la seva imatge com a objecte de consum, quan les 
seves paraules se sentin amb el mateix volum que la dels homes i quan se’ls hi nomeni i 
visibilitzi en tots els espais socials.

Desapareixerà quan existeixi una veritable educació no sexista on les nenes i els nens 
tinguin present i futur amb les mateixes possibilitats.

Desapareixerà quan no sigui necessari commemorar aquest dia, quan deixin d'haver-hi 
denúncies i quan deixin d'haver-hi morts…

Des de 2003 fins al dia d'avui, 972 dones han perdut la vida en mans de les seves parelles o 
exparelles, sent l'última d'elles “Sacramento”, la dona assassinada fa una setmana a 
Conforama mentre estava en el seu lloc de treball.

La violència de gènere afecta tant a les dones que la pateixen, com als seus entorns 
familiars, especialment als seus fills i filles, sent en total 35 menors d'edat que han perdut a 
la seva mare des de l'any 2003 fins a l'actualitat.

Aquestes xifres són motius per seguir lluitant i prenent mesurades per eradicar aquestes 
lamentables pèrdues i aquesta forma de discriminació que encara persisteix en ple segle 
XXI.

Aquest tipus de violència no pot considerar-se un problema exclusiu de l'esfera privada de 
les dones. Ja no és un delicte invisible, produeix un rebuig col·lectiu i una evident alarma 
social.

És necessari un abordatge integral: en totes i cadascuna de les esferes de l'àmbit econòmic, 
polític i social, ja que, si no hi hagués agressors, no hi hauria violència.

Demanem majors mesures de sensibilització, més programes de prevenció, prestar especial 
atenció als menors exposats, coeducació en tots els trams de l'ensenyament, atenció 
integral i coordinació institucional per a l'eliminació d'aquesta xacra social.

Perquè cap home ha de tenir el dret d'humiliar-nos, de prohibir-nos gens ni de posar-nos una 
mà damunt.

I, sobretot, perquè cap home no ha de tenir el poder de decidir quan podem viure i quan hem 
de morir.

Per això, tots els dies d'any, però avui especialment diem alt i clar que CONTRA EL 
MALTRACTAMENT TOLERÀNCIA 0.
NI UNA MENYS!!

A continuació agafa la paraula el Batle dient: “Desprès de la declaració institucional, moltes 
gràcies a les dues. Dir que especialment els qui tenim molta rellevància són precisament 
nosaltres, els homes. Per tant, des d’aquí també fer una crida i una conscienciació com molt 
bé se deia en el manifest, que precisament a la violència masclita està fomentada en els 
homes per tant des d’aquí també una sensibilització a n’aquest grup”

Desenvolupament de la sessió:
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A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 30-10-18, que 
s’aprova i autoritza per unanimitat.

2. Modificació de l’Annex de subvencions nominatives del Pressupost de 2018

Atès que l’àrea d’Esports té interès en atorgar una subvenció directa per a l’organització 
del V Torneig Solidari de Pàdel Solo Dona, al gimnàs Único Wellnes Club, que va tenir 
lloc els dies 8,9 i 10 de juny de 2018.

Atès 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 2018, en els termes 
següents:

ANNEX SUBVENCIONS NOMINATIVES 2018

BENEFICIARI
NIF NOM O RAÓ SOCIAL

IMPORT APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

B57244519 UNIDAD MALLORQUINA DE 
SERVICIOS, S.L.

750,00 € 34100.489.00

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

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu del Partit Popular, senyor 
X. Ferrá Pizá: “Gràcies senyor Batle. Bon vespre a tothom. Simplement dir que nosaltres 
canviarem el vot de la comissió informativa 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 22 de novembre de 2018, abans 
transcrit, els senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

3. Modificació puntual del reglament d’atorgament de la productivitat

Atès que mitjançant acord plenari de data 26 d’abril de 2016 (BOIB núm. 83 de 30 de 
juny de 2016) es va aprovar el Reglament regulador dels criteris d’atorgament del 
complement de productivitat del personal al servei de l’Ajuntament de Marratxí, 
reglament que es va aprovar amb la voluntat d’aconseguir un instrument aclaridor per a 
l’assignació del complement de productivitat mitjançant l’aplicació de criteris objectius, 
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generals i públics per tal de retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i 
l’interès o iniciativa amb la que es desenvolupa el lloc de feina per part del personal al 
servei de l’Ajuntament.

Atès que transcorregut dos anys des de l’entrada en vigor del mateix s’ha constatat la 
necessitat d’ajustar determinats conceptes, suprimint o afegint determinats supòsits 
susceptibles de percebre el complement de productivitat, així com realitzar una 
actualització de determinats imports en funció de l’establert a les Lleis de pressupostos 
generals de l’Estat dels exercicis de 2017 i 2018.

Considerant que la modificació del Reglament que es sotmet a aprovació ha sigut 
negociat amb acord a la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Marratxí en 
reunions de dates 20 de setembre, 4 i 25 d’octubre de 2018.

Considerant l’establert a l’article 5 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, de Règim de 
les retribucions dels funcionaris de l’Administració local, que en relació al complement 
de productivitat disposa que correspon al Batle la distribució de les quanties entre els 
diferents programes o àrees i l’assignació individual del complement de productivitat 
amb subjecció als criteris que al respecte hagi establert el Ple de la Corporació.

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

1. Aprovar provisionalment la modificació del Reglament regulador dels criteris 
d’atorgament del complement de productivitat del personal al servei de l’Ajuntament de 
Marratxí en els termes següents:

a) Es modifica l’article 4.1, concretament la ratio de penalització per hora d’absència 
no justificada del lloc de treball que passa de 10 a 40 punts, passant a tenir la següent 
redacció:

“Article 4.1. Correcció de l’absentisme.
Un mínim del quaranta per cent de l’import corresponent a la productivitat genèrica 
tindrà per finalitat la correcció de l’absentisme.

Per a calcular l’import a percebre per productivitat en aquest concepte es procedirà a 
atorgar anualment a cada funcionari un número de punts equivalent al número d’hores 
realitzades per cada treballador durant l’exercici corresponent (hores efectives 
personals) excloses les hores extraordinàries, productivitat que s’abonarà 
preferentment el mes de febrer de cada any.

Aquesta puntuació inicial s’anirà minorant en funció del següent barem:
 -1 punts per hora d’absència justificada al lloc de treball (absències per 

malaltia s’aporti o no baixa, ...).
 -40 punts per hora d’absència no justificada al lloc de treball.

No es tindran en compte als efectes de descompte de puntuació els dies de vacances i 
els dies de permís o llicència recollits al Conveni/Pacte i els dies d’absència justificada 
conseqüència d’accidents de treball o de la primera baixa per IT retribuïda d’acord amb 
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l’establert amb el vigent conveni/pacte signat amb el personal al servei de l’Ajuntament 
de Marratxí.

Així mateix la puntuació corresponent a cada exercici pressupostari també es podrà 
augmentar en funció del següent barem:

 100 punts per cada dia de llicència per assumptes propis deixats de gaudir dins de 
l’exercici anterior, fins a un màxim de 500 punts.

El valor econòmic de cada punt s’obtindrà de dividir la quantitat total destinada en 
concepte de productivitat per aquest concepte entre el número total de punts obtinguts 
per tot el personal al servei de l’Ajuntament amb dret a percebre aquest complement.”

b) Es modifica l’article 5 actualitzant els imports recollits en funció de l’establert a la Llei 
de pressupostos generals de 2017 i 2018, addicionant-se nous supòsits susceptibles 
de genera productivitat (exercici de funcions de delegat de protecció de dades, exercici 
de tasques de monitor de tir, responsable d’armament a la policia local i exercici de 
tasques de sotsprefectura de la policia local) i suprimint-se determinats supòsits per 
haver esdevingut inaplicables per modificacions del servei corresponent o derivats de 
la implantació de l’administració electrònica (atenció d’usuaris del servei d’ajuda a 
domicili en dissabte, diumenge o festiu, exercici de la delegació de secretaria en 
matèria de signatura de certificats i notificacions i tasques d’obertura de la Casa 
consistorial), passant a tenir la següent redacció:

“Article 5. Supòsits especials de productivitat.

Al marge de la productivitat genèrica fixada a l’article anterior també es regularan 
determinats supòsits especials susceptibles de generar productivitat, conceptes de 
productivitat que s’abonaran a mensualitat vençuda i que aniran lligats a l’efectiva 
realització de tasques o activitats extraordinàries que es van repetint de forma 
continuada amb l’execució de l’activitat diària del personal al servei de l’Ajuntament 
de Marratxí.

En aquest sentit, es fixen el següent barem de supòsits especials de productivitat:

 Els supòsits recollits a l’annex V de condicions econòmiques específiques de la 
Policia Local del Pacte regulador de les condicions de treball del personal funcionari 
al servei de l’Ajuntament, que es percebran per l’import fixat a l’esmentat annex.

 Els recollits a l’article 86 del Pacte regulador de les condicions de treball del 
personal funcionari al servei de l’Ajuntament (i l’equivalent del Conveni) en relació 
als serveis de quatre hores d’informació i registre els dijous horabaixa i dissabtes i 
els serveis concertats pel cap de setmana de la diada de Gen Gran, ... que es 
percebran per l’import fixat a l’esmentat article.

 L’exercici puntual de funcions de superior categoria en funció de la següent escala:
 Personal del subgrup AP:
Funcions del subgrup C2 – Oficial, ...: 3,40 €/dia efectivament treballat.
Funcions del subgrup C2 – Encarregat brigada: 7,83 €/dia efectivament treballat.
Funcions del subgrup C1: 11,43 €/dia efectivament treballat.
 Personal del subgrup C2:
Funcions del subgrup C2 – Encarregat brigada: 4,42 €/dia efectivament 
treballat.
Funcions del subgrup C1 – Administratiu, ...: 8,03 €/dia efectivament 
treballat.
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Funcions del subgrup C2/C1 – Cap negociat tipus II: 13,76 €/dia 
efectivament treballat.
 Personal del subgrup C1:
Funcions del subgrup C2/C1 – Cap negociat tipus II: 5,74 €/dia efectivament 

treballat. Funcions del subgrup A2/C1 – Cap negociat tipus I: 10,42 €/dia 
efectivament treballat.

 Personal del subgrup A2
Funcions del subgrup A2/C1 – Cap negociat tipus I: 4,20 €/dia efectivament 
treballat. Funcions del subgrup A1: 15,74 €/dia efectivament treballat
Funcions del subgrup A1/A2 – Cap de secció: 24,05 €/dia efectivament treballat.
 Personal del subgrup A1:
Funcions del subgrup A1/A2 – Cap de secció: 8,30 €/dia efectivament treballat.
 Atenció al públic:
 Atenció continuada integral al públic: 4,38 €/dia efectivament treballat.

 Atenció continuada al públic circumscrita a l’àmbit del propi negociat: 
2,64 €/dia efectivament treballat.

 Assistència obligatòria personal tècnic (A1/A2) a les sessions plenàries 
(sempre que aquestes es convoquin fora de la jornada laboral):
 Per a la categoria A2: 102,52 €/assistència efectiva.
 Per a la categoria A1: 117,89 €/assistència efectiva.

 Torn d’urgències aigües/electricitat: 82,01 €/setmana.
 Serveis municipals que exigeixen estar localitzables (cementiri, policia tutor, 

...) i que no figuren en règim de dedicació exclusiva a la RLF:
 Per a la categoria AP i C2: 179,40 €/mensualitat.
 Per a la categoria C1: 194,78 €/mensualitat.
 Per a la categoria A2: 210,16 €/mensualitat.
 Per a la categoria A1: 225,53 €/mensualitat.

 Torn cementiri (suport en els enterraments):
 Oficial fosser/fosser que efectua les tasques materials d’enterrament: 

2,64 €/dia efectivament treballat.
 Personal de suport de les brigades: 48,70 €/mensualitat.

 Tasques de coordinació elèctrica (emissió i gestió butlletins instal·lació 
elèctrica): 11,43 €/dia efectivament treballat.

 Torn Prefectura Policia Local:
 Per a l’escala executiva: 360 €/mensualitat.
 Per a l’escala bàsica: 300 €/mensualitat.

 Torn Sotsprefectura Policia Local:
 Per a l’escala executiva: 220 €/mensualitat.
 Per a l’escala bàsica: 180 €/mensualitat.

 Torn Omega Policia Local:
 Omega sense incloure el torn de nit - escala bàsica: 164,02 €/torn.
 Omega integral (incloent el torn de nit) – escala bàsica: 205,03 €/torn
 Omega exclusiu del torn de nit – escala bàsica: 82,01 €/torn.
 Omega sense incloure el torn de nit - escala executiva: 179,40 €/torn.
 Omega integral (incloent el torn de nit) – escala executiva: 220,41 €/torn.
 Omega exclusiu del torn de nit – escala executiva: 97,39 €/torn.

 Exercici tasques de monitor de tir a la Policia Local:
 Per a l’escala bàsica: 80 €/mensualitat.

 Exercici de tasques de responsable d’armament a la Policia Local:
 Per a l’escala bàsica: 96 €/mensualitat.
 Instructor expedients règim sancionador (policia, urbanisme, recursos 
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humans, medi ambient...): 8,79 €/dia efectivament treballat.
 Secretari expedients règim sancionador (policia, urbanisme, recursos humans, 

medi ambient, ...): 5,86 €/dia efectivament treballat.
 Torn partit per a personal no pertanyent a la Policia Local: 184,53 €/mensualitat.
 Exercici delegació protecció de dades (Delegat protecció dades): 117,89 

€/mensualitat.”

c) Es modifica la disposició addicional única substituint la quantia global de productivitat 
recollida per a 2016 per la quantia global de productivitat recollida als pressupostos 
municipals de l’exercici de 2018, passant a tenir la següent redacció:

“DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
La quantia global del complement de productivitat es fixarà anualment amb l’aprovació 
dels Pressupostos generals de l’Ajuntament, essent per a l’exercici de 2018 de 
241.900,07 €.

Aquesta quantia s’actualitzarà anualment com a mínim amb el percentatge de variació 
de la massa retributiva global que es reculli a la corresponent Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat. En els supòsits d’augment de la quantia global destinada al 
complement de productivitat aquest s’aplicarà preferentment a augmentar el 
percentatge destinat a la promoció de la carrera professional i correcció de 
l’absentisme.”

d) Es modifica l’annex I que recull el glossari terminològic del reglament, modificant-se 
determinats conceptes als efectes de la seva adaptació a la realitat del serveis, addicció 
dels nous supòsits recollits a l’article 5 (exercici de funcions de delegat de protecció de 
dades, exercici de tasques de monitor de tir, responsable d’armament a la policia local i 
exercici de tasques de sotsprefectura de la policia local) i la supressió de conceptes que 
desapareixen de l’article 5 per haver esdevingut inaplicables (atenció d’usuaris del 
servei d’ajuda a domicili en dissabte, diumenge o festiu,exercici de la delegació de 
secretaria en matèria de signatura de certificats i notificacions i tasques d’obertura de la 
Casa consistorial), que passa a tenir la següent redacció:

“ANNEX I. GLOSSARI TERMINOLÒGIC
Als efectes d’evitar l’ambigüitat en la interpretació de determinats conceptes inclosos al 
present reglament s’ha considerant adient la redacció del present glossari als efectes de 
fixar exactament el contingut i l’abast de la terminologia emprada.
Atenció continuada al públic circumscrita a l’àmbit del propi negociat: Aquesta figura 
regula l’atenció al públic continuada si bé circumscrita al propi àmbit funcional del 
negociat (no integral) i, atesa la seva naturalesa, es prestarà a les dependències 
municipals que no gaudeixin d’atenció continuada integral al públic. Aquesta atenció 
continuada al públic serà incompatible amb els llocs de feina respecte dels quals ja es 
preveu com a una de les principals tasques encomanades el contacte directe amb el 
públic o usuaris.
En funció del volum d’atenció al públic i al número d’efectius en plantilla, el número de 
persones que podran prestar l’atenció al públic circumscrita a l’àmbit del propi negociat 
podrà ser d’una fins a tres persones.
Les dependències municipals que disposaran de persones amb atenció continuada al 
públic circumscrita al seu propi àmbit competencial seran les següents:
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Dependències municipals Efectius 
AP

Actes i contractació 1

Bens i cementiri 1

Cultura, Fires i Festes i Esports 2

Educació 1

Intervenció 1

Medi Ambient 2

Policia local 1

Policia local – Serveis administratius 1

Recursos Humans 1

Ocupació, Formació i Treball 1

Participació Ciutadana 1

Serveis Socials 2

Transports 1

Tresoreria 1

Tributació 2

Urbanisme 3

Vies Públiques 2

Atenció continuada integral al públic: Aquesta figura regula l’atenció continuada i integral 
(de qualsevol àmbit competencial) al públic, i donada la seva naturalesa integral 
únicament es presta pel personal adscrit a les Oficines d’atenció al ciutadà del Pont 
d’Inca i Sa Cabana i a l’Àrea d’Informació, Estadística i Registre de l’Ajuntament de 
Marratxí.
Exercici delegació protecció de dades (Delegat de protecció de dades): Aquesta figura, 
de caràcter mensual, regula la obligació de la persona que sigui designada per 
l’Ajuntament com a Delegat de protecció de dades, de realitzar les tasques 
determinades per aquesta figura al Reglament de la Unió Europea 679/2016, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecte al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Exercici puntual de funcions de superior categoria: Aquesta figura regula l’exercici 
puntual de funcions de superior categoria únicament per personal de l’Administració 
General i el personal d’oficis (brigades municipals d’obres) sent necessari per a la seva 
aplicació els següents requisits: a) existència real del lloc de feina que es substitueix 
temporalment juntament amb la manca d’ocupació efectiva els dies a substituir i b) 
informe de la regidoria de l’àrea que justifiqui la necessitat i la duració de la substitució 
temporal corresponent.
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Exercici de tasques de responsable d’armament de la Policia local: Aquesta figura, de 
caràcter mensual, regula l’obligació de la persona designada com a responsable 
d’armament, persona que haurà de comptar amb el corresponent títol habilitant expedit 
per l’EBAP i que serà la responsable d’exercir les tasques de control d’armament i 
programació i pràctiques de tir d’acord amb el regulat a l’article 44 del Decret 28/2015, 
de 30 d’abril, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de Policies Locals de les Illes 
Balears.
Exercici tasques monitor de tir a la Policia Local: Aquesta figura, de caràcter mensual, 
regula l’obligació de la persona habilitada com a monitor de tir (titulació expedida per 
l’EBAP) de participar en l’execució de les pràctiques de tir, exercint tasques de 
supervisió i correcció de les pràctiques de la resta d’agents a la galeria de tir. Aquest 
concepte únicament es percebrà les mensualitat en que es realitzin pràctiques de tir.
Instructor expedients de règim sancionador: Aquesta figura regula la figura dels 
instructors d’expedients de règim sancionador que no tinguin atribuïda aquesta funció a 
la relació de llocs de feina de l’Ajuntament de Marratxí, essent una figura que es 
circumscriu a les àrees on s’instrueixin aquest tipus d’expedients (medi ambient, policia 
local, recursos humans i urbanisme) i que requerirà per a la seva aplicació complir els 
següents requisits: a) l’instructor dels expedients sancionadors serà únic per cada àrea i 
es determinarà per aquesta mitjançant Decret de l’Alcaldia i b) únicament es percebrà 
durant els períodes en que existeixin expedients de règim sancionador en tràmit (fins a 
la seva resolució en via administrativa). En el supòsit específic de l’àrea d’interior i 
recursos humans, tota vegada que habitualment no existeix una continuïtat en la 
incoació i posterior instrucció d’expedients de règim sancionador, s’assignarà un 
instructor per a cada expedient i únicament es percebrà aquest figura durant l’eventual 
període que duri l’expedient disciplinari incoat. En qualsevol cas aquest figura no es 
podrà percebre més d’una vegada per cap funcionari durant el mateix període de temps 
encara que es tracti de la instrucció d’expedients de règim sancionador de distinta 
naturalesa.
Torn Cementiri: Aquesta figura regula la disponibilitat i localització de les persones 
adscrites al torn que haurà de donar suport als enterraments, amb la obligació inherent 
d’acudir als enterraments assignats que majoritàriament seran durant la jornada habitual 
de treball, si bé en el supòsit d’enterraments fora d’aquest s’abonaran/compensaran les 
hores extraordinàries efectuades amb caràcter d’urgent dins dels límits fixats a la 
normativa aplicable en la matèria.
Aquest concepte (referenciat a dia efectivament treballat) també es farà extensiu als 
oficials fossers o fossers que efectuïn les tasques materials de l’enterrament.
Torn Omega Policia Local: Aquesta figura, de caràcter setmanal, regula la figura del 
comandament responsable de la coordinació dels serveis, resolució d’incidències i 
obligació de localització durant la franja horària que es determini (que com a mínim 
haurà d’incloure tots els torns de la setmana als quals no hi hagi un comandament 
treballant), acudint personalment si escau a les incidències de rellevància i acudint 
únicament en darrera instància a la Prefectura en el supòsit de la gravetat dels quals ho 
requereixin (sense perjudici de l’obligació de mantenir informada a la Prefectura en els 
termes que es determini). L’abast de l’esmentat Torn Omega es concretarà pel Negociat 
d’Interior i Recursos Humans (mitjançant Decret de l’Alcaldia) prèvia instrucció de servei 
de la Prefectura o proposta de la Regidoria corresponent. Únicament es podrà fixar un 
torn Omega per setmana, excepció feta que aquest es divideixi en un Omega sense torn 
de nit i un Omega pel torn de nit, si bé en aquest supòsit no es podran simultaniejar els 
dos torns pel mateix comandament. Així mateix el Torn Omega no es podrà 
simultaniejar durant el mateix període de temps amb el torn Prefectura. Les figures del 
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Torn Omega sense incloure el torn de nit i Torn Omega exclusiu del torn nit no podran 
emprar-se quan estiguin coberts els llocs de feina d’oficial de la unitat nocturna, 
emprant-se únicament en aquest supòsit el Torn Omega integral.
Torn Prefectura Policia Local: Aquesta figura, de caràcter mensual, regula la obligació 
de localització i resposta del Cap de la Policia Local (Inspector en Cap o persona que el 
substitueixi en la seva absència) que com a cap de la policia haurà de coordinar i 
resoldre en darrera instància les incidències que no es puguin resoldre directament pel 
comandament que setmanalment gaudeixi d’un torn Omega. L’abast de l’esmentat Torn 
de prefectura es concretarà pel Negociat d’Interior i Recursos Humans (mitjançant 
Decret de l’Alcaldia) prèvia instrucció de servei de la Prefectura o proposta de la 
Regidoria corresponent. El Torn de Prefectura no es podrà simultaniejar durant el 
mateix període de temps amb el torn Omega.
Torn Sotsprefectura Policia Local: Aquesta figura, de caràcter mensual, regula la 
obligació de localització i resposta d’un màxim de dos efectius assignats a la unitat de 
Prefectura de la Policia Local que donaran suport a l’Inspector Cap de la policia als 
efectes de coordinar i resoldre les incidències que sorgeixin i no puguin resoldre’s 
directament pels comandaments ordinaris del servei o pels comandaments que 
setmanalment gaudeixi d’un torn Omega. L’abast de l’esmentat Torn de Sotsprefectura 
es concretarà pel Negociat d’Interior i Recursos Humans (mitjançant Decret de 
l’Alcaldia) prèvia instrucció de servei de la Prefectura o
proposta de la Regidoria corresponent. El Torn de Sotsprefectura no es podrà 
simultaniejar durant el mateix període de temps amb el torn Omega.
Torn Urgències d’aigües i electricitat: Aquesta figura regula dos torns setmanals 
voluntaris d’urgències (aigües i electricitat) en els quals es retribuirà el fet d’estar 
localitzables els set dies de la setmana (de dilluns a divendres de 15:00 a 24:00 hores i 
els dissabtes, diumenges i festius de 8:00 a 24:00 hores), localització que implicarà 
l’obligació de respondre telefònicament a les trucades que es produeixin i acudir 
presencialment a resoldre les incidències que puguin sorgir (supòsit en el qual 
s’abonarien/compensarien amb caràcter d’urgent les hores extraordinàries efectuades 
dins del límits fixats a la normativa aplicable en la matèria). Entre les 00:00 i les 8:00 
hores existirà obligació de localització que implicarà únicament l’assistència en supòsits 
d’accidents o averies molts greus que impliquin perill imminent pels ciutadans 
(únicament s’haurà d’evitar el perill per a tercers ja que les reparacions s’efectuarien 
durant la jornada habitual).
Secretari expedients de règim sancionador: Aquesta figura regula la figura dels 
secretaris d’expedients de règim sancionador que no tinguin atribuïda aquesta funció a 
la relació de llocs de feina de l’Ajuntament de Marratxí, essent una figura que es 
circumscriu a les àrees on s’instrueixin aquest tipus d’expedients (medi ambient, policia 
local, recursos humans i urbanisme) i que requerirà per a la seva aplicació complir els 
següents requisits: a) el secretari dels expedients sancionadors serà únic per cada àrea 
i es determinarà per aquesta mitjançant Decret de l’Alcaldia i b) únicament es percebrà 
durant els períodes en que existeixin expedients de règim sancionador en tràmit (fins a 
la seva resolució en via administrativa). En el supòsit específic de l’àrea d’interior i 
recursos humans, tota vegada que habitualment no existeix una continuïtat en la 
incoació i posterior instrucció d’expedients de règim sancionador, s’assignarà un 
secretari per a cada expedient i únicament es percebrà aquest figura durant l’eventual 
període que duri l’expedient disciplinari incoat. En qualsevol cas aquesta figura no es 
podrà percebre més d’una vegada per cap funcionari durant el mateix període de temps 
encara que es tracti de la instrucció d’expedients de règim sancionador de distinta 
naturalesa.



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
11776671255512550402 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Serveis municipals susceptibles de localització (cementiri, policia tutor, ...) i que no 
figuren en règim de dedicació exclusiva a la RLF: Aquesta figura regula els 
empleats públics que requereixen d’una localització addicional fora de l’horari 
habitual de feina, empleats públics que seran determinats pel Negociat d’Interior i 
Recursos Humans (mitjançant Decret de l’Alcaldia i per períodes de temps 
determinats) prèvia proposta de les Regidories corresponents, decret al qual es 
fixaran els horaris de localització i els tipus de resposta que impliquen, si bé per a 
percebre el 100% de l’import fixat serà necessari complir els següents requisits: a) 
els dies en règim de localització hauràn de ser iguals o superiors a cinc dies 
setmanals i b) la franja de localització fora de la jornada habitual de feina haurà de 
ser d’un mínim de 5 hores diàries.”

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 modificació del reglament al BOIB.

Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula a Mª Magdalena Moreno 
Frontera, regidora de Recursos Humans: “Bon vespre a tothom. Molt breument perquè 
ja ho vaig explicar a la comissió informativa i va ser aprovat per unanimitat aquest 
punt. El Reglament de productivitat fa uns dos anys que se va posar en marxa a 
n’aquest ajuntament com una eina que pensàvem imprescindible per regular un plus al 
sou que se diu productivitat que és motiu generalment de controvèrsia i de malestar 
entre els treballadors de molts d’ajuntaments. Nosaltres varem fer un reglament de 
productivitat per intentar objectivar al màxim l’atorgament d’aquesta productivitat. 
Desprès de dos anys en funcionament s’ha demostrat que és una eina que ha 
funcionat, que és eficaç i que és objectiva i que ha complit tots els objectius pels quals 
va ser creada. Ara, avui duim una modificació, que desprès de dos anys s’han hagut 
d’ajustar un parell de coses, llevar, com ha dit la senyora Secretària, punts d’aquest 
reglament que ja són totalment inoperatius perquè ja se fan d’una altra manera i afegir-
ne d’altres que amb el temps s’ha vist que eren necessaris. Ve avalada aquesta 
modificació, així com el reglament en el seu dia, pel vot unànime de la mesa general 
de negociació, és un acord que s’ha aconseguit amb tots els sindicats i que estam 
bastants contents d’haver-lo posat en marxa i de que funcioni perfectament”

La regidora d’IDMA-El Pi, senyora Serra comenta: “Moltes gràcies senyor Batle, bon 
vespre a tots i a totes. Tal com varem fer a les comissions vist que els sindicats hi 
varen estar a favor i pareix que és una eina que serà positiva per a la productivitat 
d’aquells que fan la feina que els hi toca, per ventura penalitzen aquells que no...Per 
ventura serà positiu per llevar aquesta mala fama que tenen els funcionaris però bé, hi 
votarem a favor.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior i Recursos Humans, de data 22 de novembre de 2018, abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

4. Divisió seccionat estadístic 02 006
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Atès que es va rebre un escrit de la Delegació Provincial de l’Institut Nacional 
d’Estadística de data 08/06/2018, sobre proposta de divisió de la secció 02-006, tota 
vegada que la secció ha superat el nombre de 2000 electors que estableix l’art.23.2 de 
la Llei Orgànica de Règim General.

Aquesta Batlia, en ús de les atribucions que li confereix la normativa vigent, té a bé 
elevar a aquest Ajuntament Ple la següent

PROPOSTA

1.- Ratificar el Decret de batlia de data 7/11/2018 de modificació del seccionat estadístic 
02 006 a data 5/11/2018 i segons figura al planell adjunt, de la forma següent:

- Divisió de la secció 02-006 que queda xapada pel camí de La Cabana i la creació de 
una nova secció, la 02-016.
La nova secció 02-016 comprendrà els carrers Lliri i Rosella, així com els números 
impars d’aquest tram del camí de La Cabana i de part dels carrers Petunia, Acacia, 
Dalia i Av.de les flors.

A la secció 02-006, romendran la resta dels carrers de l’antiga secció 02-006 que no es 
veuen xapats pel camí de La Cabana i la resta de la numeració de Petunia, Acacia, 
Dalia i Av.de les flors, així com el Poligon 6 i els números pars d’aquest tram del camí 
de La Cabana.

2.- Comunicar a l’Oficina del Cens Electoral l’elevació a l’Ajuntament Ple de les 
modificacions esmentades.

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle, senyor J. F. Canyelles Garau: 
“Per explicar-ho un poc. Se fa a nivell estadístic i a nivell de meses electorals, se fa la 
divisió entre Sa Nova Cabana i Son Macià, per població. S’ha passat la població que 
podia suportar una mesa i senzillament se divideix. Això és el resultat d’aquesta 
modificació. És una qüestió pràctica que s’havia de fer”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior i Recursos Humans, de data 22 de novembre de 2018, abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

5. Declaració d’urgència de la Moció presentada pel grup municipal dels 
Independents de Marratxí-El Pi de petició de millora de la dotació econòmica i del 
manteniment de les instal·lacions esportives municipals. 

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de 
Règim Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden 
per unanimitat, aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia 
de l’assumpte: “Moció presentada pel grup municipal dels Independents de Marratxí-El 
Pi de petició de millora de la dotació econòmica i del manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals”
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6. Declaració d’urgència de la Moció presentada pel grup municipal del Partit 
Popular, per resoldre el contracte del concessionari del Camp de Futbol de Son 
Caulelles

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de 
Règim Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden 
per unanimitat, aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia 
de l’assumpte: “Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per resoldre el 
contracte del concessionari del Camp de Futbol de Son Caulelles”

7. Moció presentada pel grup municipal dels Independents de Marratxí-El Pi de 
petició de millora de la dotació econòmica i del manteniment de les instal·lacions 
esportives municipals i moció presentada pel grup municipal del Partit Popular 
per resoldre el contracte del concessionari del Camp de Futbol de Son Caulelles

Seguidament agafa la paraula el Batle dient: “En aquest sentit, fer un esment que ja ho 
he comentat amb els portaveus, que hi ha dues mocions en aquest sentit. Una que se 
va presentar la primera de totes que du data 16 de novembre i l’altra que s’ha presentat 
avui. Una que la va presentar el Grup Independents-El Pi, la primera; i una altra que ha 
presentat avui el Grup Popular. I el que proposam és que cadascú faci la lectura de la 
seva moció i desprès facem el debat conjuntament i ens hem passat una proposta dels 
punts d’acord que englobaria les dues mocions i desprès arribar a un acord per aprovar-
les. Si li sembla la senyora Serra pot començar amb la seva moció”

A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu d’IDMA-El Pi, senyora 
Neus Serra Cañellas, de la Moció presentada pel grup municipal dels Independents de 
Marratxí-El Pi, de data 16 de novembre de 2018 de petició de miillora de la dotació 
econòmica i del manteniment de les instal·lacions esportives municipals, que diu 
textualment:

“És una evidencia i un fet constatat per tots És una evidència i un fet constatat per tots 
que el deficient manteniment de les instal.lacions esportives municipals és una de les 
qüestions a millorar per part de l'equip de govern del nostre ajuntament.

L'actual deixadesa i falta de control va en perjudici dels usuaris d'aquestes instal.lacions, 
els més joves del nostre municipi, amés de projectar una imatge patètica del nostre 
poble de cap dels centenars d'esportistes dels equips visitants que empren les nostres 
instal.lacions quan venen a disputar les diferents competicions.

El comentari generalitzat és el de que, ¿com un ajuntament del pressupost del nostre, i 
amb els recursos econòmics del que disposa, descuida d'aquesta forma el manteniment 
i les noves inversions en unes instal.lacions cada vegada més utilitzables, i que d'estar 
en bones condicions, potenciarien la qualitat de vida del nostre municipi?

Exemples com el de la neteja dels vestidors, la falta d'aigua calenta, i en no poques 
ocasions, fins i tot de la freda, el mal estat de la gespa del camp de futbol, de les xarxes 
i valles dels tancaments de les instal.lacions i la falta de control i de rigor en l'apertura i 
el tancament de les instal.lacions, són un clar exemple molt fàcil de percebre per 
qualsevol ciutadà.
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Com a cas especialment greu podem assenyalar també els problemes d'humitat, brutor i 
goteres que sofreixen els vestidors del pavelló a Pòrtol, denunciats en infinitats 
d'ocasions pels usuaris, que prefereixen en no poques d'ocasions no usar-los davant els 
problemes de salubritat que presenten.

Són molts els clubs esportius dels que disposa el nostre municipi, i moltes les varietats 
esportives que es practiquen, i són moltes les persones del nostre municipi i de fora que 
en fan ús i que ens han fet arribar la seva queixa i la seva resignació davant la falta de 
respota els fets denunciats en aquesta moció.

És per tot això, que, en base a tot l'exposat proposam al Ple de l'Ajuntament que adopti 
el següents:

ACORDS

Primer. Instar a l'Ajuntament a prendre les mesures necessàreis per corregir aquesta 
greu situació, fins i tot la de estudiat la rescissió o modificació del contracte de 
concessió de les instal.lacions.

Segon. Augmentar la dotació pressupostaria destinada al manteniment i millora de les 
instal.lacions esportives existents.

Tercer. Dotar pressupostàriament una partida destinada a la construcció de noves 
instal.lacions”

Seguidament parla el senyor X. Ferra: “Gràcies senyor Batle. En primer lloc volia dir que 
nosaltres varem presentar la moció ahir perquè des del mes de juliol demanàvem tenir 
accés a l’expedient, i no varem poder, a l’expedient de la concessió de Son Caulelles, i 
no varem poder mirar aquest expedient fins dijous passat, per tant varem haver de 
modificar una sèrie de coses que teníem a la nostra moció inicial perquè varem tenir 
una informació extra i ho varem presentar ahir dilluns. Llegirà la moció el regidor 
Sebastià Frau”

A continuació es dona compte i lectura per part del regidor del PP, senyor Sebastià Frau 
Serra, de la Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, de data 20 de 
novembre de 2018 per resoldre el contracte del concessionari del Camp de Futbol de 
Son Caulelles, que diu textualment:

“El Partit Popular ve denunciant l’incompliment de les obligacions per part de l’entitat 
concessionària de Son Caulelles des de l’inici de l’adjudicació de la concessió l’any 
2017.

Les primeres setmanes de la concessió, el concessionari ja va incomplir de forma greu 
molts dels punts del contracte com son:

No tancar les instal·lacions: qualificat com falta greu amb sanció de 718 a 1436 euros.
No tenir el bar obert: qualificat com a falta molt greu amb sanció de 1436 euros a 2873 
euros.
Manca de neteja de les instal·lacions: qualificat com falta greu amb sanció de 718 a 
1436 euros.
Falta de vigilancia del recinte: qualificat com falta greu amb sanció de 718 a 1436 euros.



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
11776671255512550402 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Totes aquestes faltes varen esser reconegudes pel Batle de Marratxí, si bé envers de la 
sanció que els corresponia que era d’entre 3600 a 7000 euros, tan sols els va posar una 
sanció de 99,99 euros. Això si, al ple de 2017, va deixar clar que com que eren faltes 
greus no els deixaria pasar ni una més.

Varen esser només paraules, perquè la veritat és que desprès de la sanció inicial, tant 
el concessionari com l’Ajuntament han seguit fallant, ja que l’Ajuntament no va fer les 
revisions de control que preveien les clàusules del contracte, i ha passat un any i tot 
segueix igual que l’any passat, bé, igual no, pitjor perquè dúiem un any amb un 
manteniment i neteges deficients que han fet que les instal·lacions estiguin molt pitjor.

L’equip de govern ho sap bé, perquè des de gener reben carter constants de pares 
enfadats perquè els seus fills no tenen aigua calenta o perquè no es fa bé el 
manteniment de les instal·lacions.

I perquè a pesar de que el Batle el mes d’octubre va dir que no els deixarà pasar ni una 
més, l’empresa ha seguit sense fer-ne cas, i sense cumplir les obligacions i millores 
ofertades a la proposta per la que va guanyar la concessió.

Per aquest motiu des del mes de juliol, el Partit Popular ve demanant un llistat dels 
requeriments i de les sancions que s’han fet a l’empresa adjudicatària de l’explotació del 
camp de futbol de Son Caulelles, així com quines millores ha fet de les que es va 
comprometre a fer quan va guanyar el concurs. La resposta no ens va arribar fins 4 
mesos després, el passat 20 de novembre.

El 20 de novembre ens varen contestar que en relació a la pregunta que varem 
reformular al ple del 30 d’octubre de 2018, ens comunicaven que podíem posar-nos en 
contacte amb l’Àrea d’Esports per poder accedir a la documentació sol·licitada.

Una vegada que varem poder accedir a l’expedient hem comprovat que l’àrea d’Esports 
tan sols ha fet les inspeccions a les instal·lacions de Son Caulelles quan els grups de 
l’oposició han fet demandes al ple municipal, de fet la visita de comprovació que figura a 
l’expedient és de data 11 d’octubre de 2018.

D’aquesta visita de dia 11 d’octubre de 2018 es desprenen entre altes les següents 
faltes:
1. Que el concessionari del camp de futbol de Son Caulelles no ha fet cap de les 
millores de les instal·lacions esportives que va ofertar al plec de condicions (canvi de 
xarxes perimetrals del camp, protectors postes porterires Futbol 7, restauració de 
banquets, canvi polsadors d’aigua a les dutxes…)
2. Que tampoc ha fet cap de les activitats esportives en els àmbits recreatius, de salut i 
de formació que va ofertar.
3. Que tampoc fa el manteniment ni de la gespa artificial, ni de les instal·lacions havent 
brutícia a tota la instal·lacio i tampoc retira la vegetació que surt al recinte esportiu, ni 
substitueix les xarxes de les porteries.
4. Que no té contractat el personal que va ofertar al plec de condicions.
5. Que ni tan sols les coses bones de cumplir com el disposar d’una farmaciola de 
primers auxilis o tenir un cartell indicador dels preus del servei de bar a la vista han 
estat complertes pel concessionari.
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Per totes les faltes que es varen trovar a la inspecció de l’11 d’octubre, la multa al 
concessionari hauria d’esser d’entre 14000 i 28000 euros.

A més segóns l’article 27.5 de les clàusules administratives:
No fer la neteja de forma correcta durant un any pot esser motiu per resoldre el 
contracte.
No dur els llibres d’ingressos i gastos al dia pot esser motiu per resoldre el contracte.
No tenir el personal que varen relacionar a l’oferta feta inicialment pot esser motiu per 
resoldre el contracte
Deixar de fer les millores i altres coses ofertades pot esser motiu per resoldre el 
contracte.

L’Ajuntament sap que durant més d’un any el concessionari ve incomplint no un, sino 
tots aquests punts.

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

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER. L’Ajuntament de Marratxí imposarà les sancions corresponents a l’actual 
empresa Concessionària del Poliesportiu de Son Caulelles segons l’informe de 26 
d’octubre de 2018.

SEGON. L’Ajuntament de Marratxí resoldrà el contracte de servei per incompliment dels 
compromisos adquirits i per haver realitzat durant tot un any de manera defectuosa totes 
les funcions objecte del contracte.

TERCER. L’Ajuntament de Marratxí arreglarà de forma inmediata totes les deficiències 
que hi ha a les instal·lacions de Son Caulelles.

QUART. L’Ajuntament de Marratxí incautarà la fiança o garantía al concesionària per 
asegurar el pagament de les sancions i el canon fixat.

CINQUÈ. L’Ajuntament de Marratxí tornarà a licitar la concessió amb la majpr celeritat 
possible”

Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al regidor d’Esports, senyor 
Josep Ramis Salamanca: “Moltes gràcies senyor Batle, bon vespre a tothom i gràcies 
per les seves intervencions a la senyora Serra i al senyor Frau. Primer de tot, abans de 
passar a les propostes d’acord, que podem debatre i negociar en públic, sí que 
m’agradaria fer una sèrie de comentaris i consideracions respecte a les dues 
exposicions de motius però també incidir en que hem d’anar tots en la mateixa direcció. 
És a dir, que govern, oposició, els clubs usuaris de les instal·lacions, pares i mares dels 
nins i nines que empleen aquestes instal·lacions, hem d’anar en la mateixa direcció que 
és el benestar dels usuaris i també lògicament que les instal·lacions estiguin en bon 
estat i se’n faci un bon ús. Desprès d’algunes coses que s’han dit sobre la deixadesa i 
falta de control, jo trob que s’ha d’aclarir o vull posar de manifest que l’àrea d’Esports no 
ha aturat de fer inversions tant en manteniment com en reforma de les instal·lacions 
esportives durant aquests anys. En tot cas parlaríem d’una deixadesa d’alguns dels 
concessionaris que com tots sabem ja sabem de quin se tracta. Per posar el cas de Son 
Caulelles, que és el que tothom té en ment, des de l’àrea d’esports entre 2016 i 2018 hi 
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hem invertit 45.000 euros, això en despesa corrent, estam parlant de substitució de 
focus, reparació del sistema de reg, barres protectores etc i fins i tot coses que en teoria 
no pertocaven perquè el concessionari ho duia per contracte però sí que hem acabat 
fent com és, la reparació de les banquetes, etc, etc. Això és un comentari. Desprès 
també s’ha comentat respecte el pavelló del Costa i Llobera. Comentar que en el 
pavelló del Costa i Llobera s’ha fet una feina important de posada a punt aquests 
darrers mesos sobre tot arrel d’un escrit de la Federació de bàsquet i de converses que 
hem tingut amb el club de bàsquet usuari. En aquet sentit s’ha substituït un cablejat de 
seguretat de les cistelles, s’han posat proteccions a les parets, als taulells, s’han punxat 
les bimbolles que bufaven el paviment, s’estan impermeabilitzant els vestuaris. Creem 
que la setmana que ve ja acabaran aquestes obres d’impermeabilització i des d’ahir 
també s’estan pintant els interiors dels vestuaris amb pintura plàstica i anti-humitat, que 
també era prou necessari i ja en un futur, no gaire llunyà, se farà la impermeabilització 
del que és la pista central que pateix de goteres i que prest serà una realitat. Desprès 
també, concretament era la moció del Pi que parlava de noves construccions. En aquest 
sentit també l’ajuntament hi fa feina. Parlam de que l’Ajuntament ara mateix tenim el 
projecte bàsic d’un nou poliesportiu, que en cas seria en Es Figueral. És un projecte que 
està realitzat per un arquitecte municipal d’aquí, de la casa i que volem que sigui el 
pavelló de referència de Marratxí en els propers anys. La licitació, pensam, pensam no, 
serà efectiva el 2019 hi ho farem mitjançant recursos destinats a projectes 
financerament sostenibles. Això també és una cosa a recalcar i que trobo que havia de 
dir en el dia d’avui. Respecte a les propostes d’acord jo el que proposo és una moció 
unificada amb unes propostes d’acord que serien aquestes, que jo crec que tant les 
propostes que ha presentat El Pi com les que presenta el Partit Popular se veuen 
reflectides en aquest texte. Les propostes d’acord serien les següents: 1. L’Ajuntament 
prendrà les mesures necessàries per corregir la situació d’algunes instal·lacions 
esportives municipals i farà efectiu el compromís adquirit amb els clubs d’usuaris 
d’assumir les reparacions de les deficiències que per mor de la mala gestió de la 
concessionària hi ha a les instal·lacions de Son Caulelles. 2. L’Ajuntament continuarà 
l’expedient administratiu obert i imposarà les sancions que corresponguin segons els 
informes jurídics i tècnics així com estudiarà resoldre la concessió de les instal·lacions 
per incompliment de contracte sempre dins el marc legal establert a la llei. 3. 
L’Ajuntament augmentarà, com ja ha fet el 2018 la dotació pressupostària destinada al 
manteniment i millora de les instal·lacions esportives existents. 4. L’Ajuntament 
destinarà recursos econòmics a la construcció de noves instal·lacions. 5. En el moment 
d’una rescissió contractual l’Ajuntament es compromet a no deixar descobert cap servei 
i licitar la concessió en la major celeritat possible. I ara si volen”

La portaveu d’IDMA-El Pi, senyora Serra agafa la paraula: “Jo sobre el que ens ha dit el 
regidor sí que vull fer cinc cèntims del que nosaltres pensam realment. Voldria que 
m’explicas on s’han fet les millores. Voldria dir que amb 45.000 euros no crec que se’n 
puguin fer gaire, voldria saber quines s’han fet. Apart de les instal·lacions tenim un club 
de balonmano, handbol Marratxí, que té molts d’equips i no té pistes. D’aquí la nostra 
petició de que se construeixi un pavelló en condicions perquè crec que tots els esports 
hi han de tenir cabuda. Llavors, sistemes de reg. Jo tenc entés que en el Pla de Na 
Tesa no poden regar el camp perquè no funciona el sistema de reg, que el club va 
presentar un pressupost aquí i no va ser acceptat. Pavelló, és vera que s’estan fent 
millores, però estam al final de la legislatura i fins que els pares s’han posat al 
capdavant de la reivindicació que jo sàpiga no s’havia fet res. I noves construccions, 
també vull dir que en els pressuposts del 2017 teníem una partida per a les millores en 
el Pla de Na Tesa també, no se feren. En els pressuposts del 2018 se tornaren dur, 
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tampoc no s’han fet. Esperem que el que se pressuposti d’aquí endavant sigui una 
realitat perquè considero que si sempre ens omplim la boca de que l’esport ha d’anar 
endavant i és important si no el potenciam i oferim els mitjans amb les possibilitats que 
tenim de fer-ho no anirem enlloc. De totes maneres veig que en els punts que ens 
ofereixen s’hi veuen reflectits els tres de la nostra moció per tant nosaltres hi estam 
d’acord. Gràcies”

Seguidament agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor Sebastià Frau: 
“Gràcies senyor Batle. En primer lloc no puc estar més en desacord amb el regidor que 
mai, que vostè des del 2016 al 2018 ha gastat 48.000 euros en les instal·lacions de Son 
Caulelles no ho dubto, no ho dubto, perquè pensi que si no s’hi haguessin gastat com 
estarien aquestes instal·lacions. Vostè sap molt bé com estan les instal·lacions avui en 
dia, i es molt bo de fer donar la culpa al concessionari, però també hi ha unes 
responsabilitats que son de l’àrea d’esports i fins i tot del Batle, per tant ho hem de tenir 
en compte. Vostè sap molt bé que el plec de condicions diu que es faran inspeccions 
periòdiques, periòdiques vol dir una cada mes, cada mes i mig, per ventura cada dos, 
mínimament, pels inspectors de tributs i l’àrea d’esports. A jo m’agradaria saber quantes 
vegades hi han anat els inspectors de tributs durant un any. Quantes vegades s’ha 
inspeccionat per part de l’àrea d’Esports durant un any? Si realment s’haguessin fet 
aquestes inspeccions molt probablement aquest contracte ja estaria rescindit, perquè es 
una vertadera barbaritat el que està passant en el camp de Son Caulelles però una 
vertadera barbaritat, i això és responsabilitat de l’Ajuntament. A un acte de la temporada 
passada, el Senyor Batle, es va trobar unes pancartes, queixant-se els pares i mares de 
l’estat de les instal·lacions i es Batle es va comprometre a arreglar-les totes i passar el 
compte a la concessionària. Un any desprès o pràcticament un any desprès hi ha hagut 
un altre acte i hem trobat les mateixes pancartes, una pitada bestial dels usuaris del 
camp de futbol, perquè no s’havia fet exactament res, és a dir, que en un any o 
pràcticament un any, no s’havia arreglat res per part de l’Ajuntament. Això ho diuen els 
usuaris, no ho dic jo, ho diuen els papas i les mamas, i es Batle les diu, ademes que fa 
gràcia, perquè, haver-los enganat durant un any per no haver arreglat les instal·lacions 
es greu, però ademes les amolla sa trola de que en aquest vestuari de davall les 
grades, des de l’any 90 no s’hi ha gastat cap dobler en inversió. Fals, mentida, això es 
una trola Senyor Batle, una trola però grossa, ademes va dir que s’enrecordava 
perfectament perque el seu fill havia jugat allà. Ido una trola, pero una trola grossa, 
perquè en el 2004-2005 es va remodelar tot el camp de futbol, se varen fer els camps 
de gespa, es varen fer els vestuaris de la piscina nova, es va fer el local social i el bar, 
es varen fer uns vestuaris nous i es varen remodelar per complet aquests vestuaris que 
vostè diu que no. Aquests vestuaris resulta que tenien el clot negre, el que són les 
fecals a davall el vestuari i per norma ho havien de treure cap el carrer, i arrel d’això, per 
anular tot el que es el clot negre que esta davall els vestuaris es varen remodelar tos els 
vestuaris per complet, tots. Ademès en el darrer concurs de l’antic concessionari a les 
millores, aquest senyor es va comprometre a remodelar els vestuaris, i els va remodelar 
amb la supervisió dels tècnics municipals, per tant, que vostè digui als papas aquesta 
barbaritat i als nins que és molt pitjor, perquè enganar els nins ja es el més, és una 
barbaritat, als nins no sel’s pot enganar d’aquesta manera, se’ls hi ha de dir les coses 
com són, i vostè amb un any no ha fet exactament res i per tant la percepció d’aquests 
papas, d’aquestes mamas, es que vostè no te cap tipus de credibilitat amb aquest tema, 
perque no ha fet res de tot el que podia fer i si realment hagués fet les inspeccions que 
havia de fer, que obligatoriament s’havien de fer i no s’han fetes perque no hi ha anat, 
que consti en lloc que s’hagin fet sis inspeccions per part de l’àrea d’Economia ni 
tampoc per l’àrea d’Esports, ademes d’un llistat impresionant, que son tres fols que 
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vostè reconeixen dia 11 d’octubre que aquest senyor no ha complit. Desprès de tot això 
es molt difícil que creguem en la seva paraula, a part d’això nosaltres pensam que sí es 
podrien utilitzar aquestes propostes d’acord però al que no renunciam nosaltres a la que 
diu: “L’Ajuntament de Marratxí, resoldrà el contracte de serveis per incompliment dels 
compromisos adquirits i per haver realitzat durant tot un any de manera defectuosa totes 
les funcions objecte del contracte”, evidentment amb els informes jurídics 
corresponents”

A continuació intervé el Regidor Senyor Francesc Ferrá Pizá que va dir: “Volia fer una 
puntualització a una cosa que ha dit el Regidor d’Esports perquè me preocupa i per anar 
avançant, perque es vera que hem d’anar tots de la mà. Ha dit, jo sabia que tenien 
previst obrir el poliesportiu des Figueral, ha parlat d’un pavelló nou de referència i ha dit 
que ho farien amb sostenibles. Un pavellò nou de referència segurament haurà de dur 
un estudi econòmic i tendra una despesa superior al que tenen les pistes actuals i si la 
despesa es superior i s’incrementa despesa no podrà anar per sostenible, haurien de 
mirar be si el manteniment augmenta no podrà anar per sostenible, haurien de mirar bé 
per si es necessari incloure una partida en el pressupost de 2019 al manco, tenir-la 
pressupostada”

A continuació pren la paraula el Batle dient: “El primer de tot d’aquesta qüestió dir que 
hem de parlar de coses diferents, una parlam de les instal·lacions de Son Caulelles i 
l’altra parlam per exemple del pavelló del Costa i Llobera, i un altre comentari que s’ha 
fet que tampoc no hi estam gaire d’acord que és el tema del handbol. El handbol juga al 
Blanquerna, té una pista de les més bones que hi ha a Marratxí, i no te cap problema 
d’instal.lacions, i senzillament és que entrenant no te hores suficients perquè senyora 
Serra, per entrenar tothom vol les hores bones, i les hores bones quan són al·lots que 
no son molt grans, el que volen és tenir l’hora entre les cinc i les set, no mes enfora, per 
tant hi ha el volei i el handbol, per tant s’han de turnar. Varem arribar a un acord amb 
ells, ells dos, els dos clubs també arribaren a un acord entre ells, i entrenen a llocs 
diferents quant tenen més equips dels que poden tenir, senzillament tenim les 
instal·lacions que tenim i al Blanquerna no tenim cap problema i ells no tenen cap 
problema ni un ni en entrenar ni en jugar, dit d’ells mateixos fa dues setmanes, això sí 
que ho vull deixar clar, no embullem una cosa amb l’altre. El tema de Son Caulelles, 
Senyor Frau, el primer de tot, això es una qüestió jurídica, el primer de tot, la rescissió 
del contracte es una qüestió jurídica. El Batle no posa sancions ni en lleva, li vull deixar 
ben clar, perquè vostè ho diu i ho posa aquí per escrit que jo només els hi vaig posar 99 
euros. Escolti, jo no llev ni pos, aquí hi ha un informe jurídic i l’advocat és qui posa la 
quantia que troba que ha de posar sobre el plec de condicions, no ho faig jo, no faig el 
que em dona la gana sino senzillament m’ajust a la llei, que es el que correspon, una. 
Dues, només ha mirat una part de l’expedient que hi ha a n’aquesta casa, quan l’he 
sentit a vostè m’he donat compte que nomes havien mirat una part de l’expedient, varen 
mirar l’expedient que hi ha a Esports, pero nò han mirat l’expedient de Contractació, no 
s’han donat compte que la inspectora de tributs va anar allà a fer les inspeccions, no es 
varen donar compte, perquè diuen que no hi ha anat, la inspectora de tributs va anar a 
fer les inspeccions pertinents, hem fet les notificacions pertinents a la concessionària, 
que ho puc dir tranquilament, aqui no s’ha anomenat la concessionària, pero jo la vull 
anomenar, que es la Fundació Marcet, que es de Barcelona i que no respon a cap tipus 
de requeriment, ni recull certificats, per tant nosaltres lluitam vertaderament per treurer-
lo de la concessió però mentres succeeix això hi ha el compromís d’anar arreglant les 
deficiències i una cosa li vull dir Senyor Frau, jo troles no en dic, troles no en dic, me 
puc equivocar, com totes les persones, però troles no en dic ni n’he dites mai i me 
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pareix i els vaig dir als pares, i també li vaig dir al club. El club no hi estava gens d’acord 
que hi hagués alguns pares que varen pitar, perquè estan localitzats, és la pitjor 
educació que poden donar als seus fills, i a tots els altres, és la pitjor educació i això ho 
vaig dir quan vaig començar a parlar, que vaig dir que el primer és el respecte a les 
persones. Per tant jo els respect a ells, ells també que me respectin a jo, això es el 
primer que vaig dir i li vull deixar ben clar. Desprès, a la seva exposició de motius posa 
les quanties més altes, però ja l’hi he dit una vegada, les sancions no les posam 
nosaltres, en cap cas. Desprès, hem tengut reunions permanents amb els dos clubs que 
juguen al camp d’esports de Son Caulelles i també amb els clubs de basquet que 
juguen al pavelló per diferents deficiències. El tema de Son Caulelles, ho vaig dir al 
darrer plenari, que intentam i lluitam per rescindir el contracte però ho volem fer de 
manera legal i ajustada a la llei, perquè sabem que totes les rescissions dels contractes 
que té aquesta fundació, que duu gestions de diferents camps, acaban al jutjat, tots 
acaban al jutjat, i com es pot imaginar ningú s’en recordarà de jo quan la fundació me 
dugui al jutjat, vostè tampoc, ningú s’en recordara de jo, senzillament haurè d’anar al 
jutjat per haver rescindit el contracte d’una manera fraudulenta, no ho vull fer, és evident 
que no ho vull fer, ni ho vull fer jo, ni ho vol fer l’equip de govern. Ens ajustam a la llei. 
Per això és que ho fan els advocats, que són els qui ens diuen el que hem de fer en 
cada moment, no som nosaltres que posam sancions o llevam sancions o treim 
concessionaris defora, això li vull deixar ben clar, perquè pareix que nosaltres feim i 
desfeim el que ens dona la real gana. Desprès, el tema que deia la senyora Serra 
respecte al Pla de Na Tesa, el sistema d’aspersió, el club va dur un pressupost, 
nosaltres en varem demanar un altre, va ser més barat i s’esta arreglant, s’està fent ara, 
s’està arreglant, senzillament perquè el club presenta un pressupost no vol dir que l’hi 
hagim d’acceptar , hem demanam un altre per contraprestar que s’ajusti al mercat i 
senzillament en varem trobar un altre i s’està fent. Desprès a les obres que havíem 
pressupostades en sostenibles, amb expedients d’un projecte financerament sostenible 
esta a licitació, les obres de millora del Pla de Na Tesa, estan a licitació, no estan 
adjudicades però estan a licitació, per tant, s’estan duent a terme i en referència al 
pavelló del Costa i Llobera, dir el següent, al pavelló del Costa i Llobera des de fa 
moltíssims d’anys no s’hi havia fer una sola inversió o molt poques inversions, dit dels 
mateixos usuaris dels clubs, que en el seu escrit que ens varen enviar, deia que des de 
fa dotze anys no s’ha fet inversió a n’aquest pavelló, idò solucionat les deficiències del 
pavelló. Solucionat la seguretat de les cistelles que penjaven, les cistelles duen els 
cables i duen un cable de seguretat per si un cas es romp es cable no peguin damunt 
els que juguen, hem posat cables nous, el tema del linoleo, que en parlava en Josep, 
les bimbolles, tot això es va aferrar i es va arreglar. Desprès, a principi d’any es va 
arreglar la coberta de d’adalt i al cap d’un parell de mesos hi va tornar haver goteres, 
per això és que farem una actuació posterior. També s’han col·locat les proteccions de 
les parets, de les cantonades dels taulells, actualment s’està acabant d’impermeabilitzar 
tot el que es el vestuari que feina anys infinits que tenia goteres, de fet, ja a principi de 
legislatura hi havia forats a dalt, que s’havia foradat perquè l’aigua sortia del sòtil, s’ha 
canviat, no s’ha fet una reparacioneta, s’ha canviat tota la impermeabilització de tot el 
vestuari. Desprès actualment, a dia d’avui, perquè avui he anat a veure-ho, s’estan 
sanejant i pintant tots els vestuaris, tot el que hi ha de ferro, etc, etc. Instal·larem 
extractors per treure l’aire, el vapor d’aigua que hi ha quan es dutxen, desprès el tema 
de les baranes de protecció de les petites grades que hi ha, també hem encomenat les 
proteccions i desprès pel tema de les goteres que es mes greu, fer unes observacions. 
Primera la uralita quan te uns anys, aquest pavello es va fer el 91, quan té uns anys, 
senzillament el que fa s’encoeix, i queda un poc corregut, és evident que quan no plou 
gaire, no hi ha gaires goteres, per no dir molt poques o determinades gotes, també ho 
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he anat a veure personalment, i quan plou molt hi ha unes determinades goteres en 
mig, que no son cap barbaritat, pero les del costat si, ratja per les parets, senzillament 
les canals no donen l’abast. Quina és la proposta que feim i que varem proposar al club 
i als pares? És fer una inversió damunt la teulada, el que passa que això ha d’estar sec, 
també ho varen deixar clar, fem una injecció damunt la teulada de poliurea, que se fa en 
calent, només hi ha una empresa a Mallorca que ho fa i això es fa per projecció i 
s’impermeabilitza tota la teulada, a la vegada, a dins les canals dels dos laterals el que 
feim comptes fer, és fer dues dues sortides directes cap a defora per quan plou molt per 
tant esperam tenir sol·lucionat el tema de les goteres quan plou de forma torrencial. No 
nomes tenim goteres aquí, també tenim dificultats a altres pavellons, que també hi ha 
goteres, començam pel Costa i Llobera però desprès a les altres instal.lacions on hi ha 
goteres des de fa molta estona, també feim comptes actualitzar-ho i donar-li solució. 
S’ha de tenir en compte també que l’administració, vostès ho saben perfectament, és 
com és, i jo crec que en aquest cas, en el cas del pavelló i ara també ho estam 
començant a fer al Camp de Futbol de Son Caulelles, actuant de forma ràpida perque 
senzillament no hi ha altra sol·lució. En el Camp de Son Caulelles concretament, ens 
hem compromès a fer les reparacions i senzillament pasar la notificació al 
concessionari, sabem que no cobrarem, ho sabem que no cobrarem, ara li toca pagar el 
cànon i estam convençuts o que no ho pagarà, o que senzillament passarà 
olímpicament, perquè es una deixadesa tan enorme que ens deixa sense arguments, 
com varem exposar al passat plenari del mes passat en el bar ni hi ha res, no entenem, 
que no tregui ni una rentabilitat, és una situació tan anormal que te deixa totalment 
bocabadat, però en aquest sentit dir que hi estam fent feina activament. Respecte a les 
propostes d’acord aquesta que vostè deia senyor Frau, si se fitxa diu “L’Ajuntament de 
Marratxí resoldrà el contracte de servei per incompliment dels compromisos adquirits i 
per haver realitzat durant tot un any de manera defectuosa totes les funcions objecte del 
contracte“ Aquest està posat en el punt 2 i deim “l’Ajuntament continuarà l’expedient 
administratiu obert, perquè és evident que si no continuam l’expedient diguessem de 
sancions no li podrem rescindir el contracte, i imposarà les sancions que corresponguin 
segons els informes jurídics i tècnics” Això senzillament és ajustar-se a la llei, el que ens 
demana la llei “i així com estudiar resoldre la concessió de les instal·lacions per 
incompliment de contracte” sempre dins el marc de la legalitat. El que vostès varen fer 
tampoc no hi ha problema, ajustat al marc normatiu tampoc no tenim problema, perquè 
realment el que volem és rescindir el contracte, no és una qüestió d’interpretació, no es 
una qüestió que ens hagi de separar, senzillament és una qüestió de rescindir el 
contracte, perque realment l’objectiu és aquest, rescindir el contracte amb aquest 
concessionari perquè no podem estar més. Ara legalment no ho podem fer fora tenir 
totes les faltes greus que necessitam tenir per poder-ho treure defora, senzillament per 
una qüestió legal, i ho dic ben clarament, ningú se’n recordarà de jo quan me duguin al 
jutjat, ningú i aixó ja ha succeit en aquesta casa, ningú sen va recordar de voste quan 
una determinada concessionària el va dur al jutjat, ningú se’n va recordar i amb aixó 
crec que com a mínim hauria d’esser sensible en aquest sentit, venc a dir, si a darrera 
no hi ha els informes jurídics i tècnics que ens recolzin, senzillament aplagam, per tant 
demanaria aquest vot de confiança , perque realment nosaltres i ho vaig explicar en el 
passat plenari volem treure el concessionari defora per incompliment perque realment 
no correspon als plecs de condicions ni al contracte que tenim signat”

A continuació intervé la Regidora Senyora Neus Serra dient: “Nomes li vull dir que si jo 
he parlat del handbol Marratxí es perque, jo no sé amb qui se va entrevistar vostè però 
a mi des del club directament me digueren, te rao voste que tothom vol el millor horari, 
perè els nins petits, les categories mes petites tampoc no poden entrenar a segons 
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quina hora, i la reinvidicació d’aquest club va esser que quan plou els entrenen a una 
pista esportiva descoberta i no poden entrenar, d’aqui ve que no son suficients les 
instal·lacions que tenim. El pavelló de Pòrtol, vostè recordarà que la passada legislatura 
ja era una sol·licitud que s’arreglassin les goteres, no sé si ho recordarà, i per ventura 
han passat tants d’anys que es ara quan surten tots els problemes, perque la veritat és 
que tampoc s’ha fet massa feina en tema de manteniment d’instal.lacions, a la majoria 
d’elles. L’altre dia erem al bàsquet del Pla de na Tesa i crec que és la instal·lació que 
està més correcta de totes les que tenim. I en el tema del camp de futbol des Pla, si el 
club va dur un pressupost i l’Ajuntament l’ha trobat mes barat, el mes lògic es  que 
s’agafi el mes barat, però aquesta gent no podia regar el camp i un altre cosa del Pla, al 
passat Ple vaig demanar si es podien posar unes proteccions al vallat perque hi havia 
hagut un nin que s’havia fet mal, no s’ha fet res i aquest cap de setmana un altre 
jugador es va a tornar lesionar, perquè queda un buit, i van en força. Només era això, 
gràcies”

A continuació tornar a parlar el Regidor Senyor Sebastià Frau: “Vostè ha dit que jo havia 
dit que vostè posava multes i llevava multes i que estava escrit. Per favor repassi la 
moció perquè jo no he dit en cap moment que Batle posi multes, ni llevi multes. He dit 
que les sancions que li corresponien eran aquestes, no he dit que les posas el Batle ni 
que les llevas el Batle. Jo sé perfectament que son els serveis jurídics que estudien les 
faltes i son els que posen les sancions. Per un altre costat senyor Batle vostè diu que no 
diu cap trola, vostè diu que se va equivocar i jo li dic que es per jo es una trola, i una 
cosa com aquesta no és una equivocació, una persona es pot equivocar amb una data, 
amb una tonteria, però el que vostè va dir, no és una equivocació, és una trola, al 
menys per jo, la meva opinió. Una altra cosa, vostè ha dit que el varen rebre amb 
pitades i que era una falta d’educació i una falta de respecte. Jo el que li puc dir és que 
quan unes persones estan molt enfadades i estan cremades tenen dret a manifestar-se 
de la manera que vulguin i això es diu llibertat d’expressio no es diu falta d’educació. Els 
pares no tenen manca d’educació, el qeu va faltar a l’educació dels nins i dels pares va 
ser vostè que els va enganar i això ha de quedar clar, vull que consti amb acta i ben fort, 
perquè aixè va esser així, voste va enganar als pares i mares i als nins d’alla, i aixo sí 
que es una falta d’educació, el demes era llibertat d’expressio i ara li pas la paraula al 
Senyor Ferrà”

El portaveu del PP, senyor Ferra comenta: “Simplement, supos que sap que quan vostè 
ha dit que el batle no posa ni lleva sancions, i que l’advocat posa la quantia. En el plec 
de condicions, a les clàusules administratives tenim quines són les faltes lleus, greus i 
mot greus. Si haguessin fet una inspecció cada dos mesos, duríem més de cent mil 
euros en multes seguint el que surt al plec de condicions, i a partir d’ara ajudar a treure 
la concessionari hi ha a faltes greus diu: “la comissió de tres faltes lleus durant el termini 
de tres mesos és una falta greu”, o sigui, que totes les faltes que fan ja son greus, pero 
despres diu, “la reincidencia en un falta greu durant el termini d’un any, com es el cas, 
és una falta molt greu” o sigui que totes les faltes que fan podien esser molt greus i el 
que varem posar a la moció era segons el que surt a les clàusules administratives i 
segons el baremo del que son les faltes el que li corresponia. No deiem que el batle o 
posas o no, al final el decret de batlia va posar 99 euros i segons les clàusules 
administratives entenem que tocava una altra quantitat, res més. Si com ha dit, a les 
propostes d’acord hi figura la nostra proposta afegint que es fara d’una manera legal 
estam completament d’acord, no faltaria més”
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Seguidament parla el Sr. Cabot: “Simplement per afegir, per donar informació. 
Evidentment aquesta primera sanció de 99 euros va esser en la primera visita que va fer 
la inspectora de tributs, hem de dir que la concessió, i suposo que la coneixeu, a la 
concessió del Sant Marçal, ha passat a vegades per distints, ha estat un poc montanya 
rusa moltes vegades. Quasi sempre cap a malement, pero ha tengut qualque pico que 
pareixia sobre tot al principi que pareixia que podia no dic funcionar pero si, com sabeu 
que hi ha un al.lot que funciona allà, un al.lot que te les mans fermades perque des de 
Barcelona, els seus comandaments no li passen ni doblers ni li deixen fer res més, pero 
quan varem anar i m’hi he trobat perque jo vaig acompanyar a la inspectora de tributs 
aquell dia, que devia fer dos mesos que havia començat  la concessió, és vera per 
exemple el tema de neteja, el tenia be, el dia que hi varem anar, no significa que un 
dissabte estigui malement, perque tenien un al.lot contractat que nomes feia net, i les 
sancions que li varem posar eren lleus, perquè son les que en aquell moment es varen 
posar. Clar, no serveix, i ho digo de manera informativa com he explicat, no serveix que 
ens envieu un e-mail i ens digueu que dissabte que varen venir dues hores tard a obrir, 
no ens serveix per despres denunciar aquest fet, nosaltres necessitam  o que la policia 
faci acte o qui hi vagi l’inspector o hi vagi la tecnica d’esports a aixecar acta, per això la 
dificultat i vos don tota la rao de que no funciona aquest concessionari. Si nosaltres 
estam pensant el mateix, ara, a contractació hi ha el darrer expedient que heu pogut 
veure que és la visita de la tecnica d’esports, que sí que hi ha hagut faltes greus i 
evidentment les sancions també seran molt més altes que les primeres, aixó esperam i 
la nostra feina que feim és aquesta, amb els terminis que ens toca, perque cada vegada 
que tenim una cosa d’aquestes s’ha de redactar, s’ha de donar audiencia a l’empresa, 
etc, etc; vull dir que no es qüestió d’una setmana, feim els terminis que podem i 
evindentment en quan tenguem l’expedient fermat procedirem a tallar aquest contracte 
perquè de veres que és un mal de cap per tots i amb això vos don la raó”

El Batle demana: “El tema del punt d’acord, el segon, no he acabat d’entendre a que es 
referia”

Contesta el portaveu del PP, senyor Ferrá: “Me referia que envers de dir “estodiarà”, 
posar “resoldra la concessió de les instal.lacions per incompliment de contracte sempre 
dins el marc legal establert”

Torna agafar la paraula Batle: “Idò per tancar el debat, el Senyor Frau m’ha demanat 
que miras a on és que posava el tema que jo llevava i posava sancions i li agrairia que 
primer miras el que han escrit. Diu: totes les faltes varen esser reconegudes pel Senyor 
Batle de Marratxí i si bé a la sancio que els corresponia era entre 3600 i 7000 euros tan 
sols els va posar una sanció de 99. Vol dir que jo vaig posar una sancio de 99 euros, 
escolti senyor Frau, no embulli la troca, vostè ha dit que li digués on és que ho posava 
escrit, vostès varen presentar aquesta moció i escrit està escrit així, per tant el que 
acaba de dir es una trola, jo li torn clar que si, i ademes li vull dir una cosa, jo no he 
faltat a l’educació absolutament a ningú, senzillament al camp de futbol vaig demanar 
respecte si volien sabre la opinió que teniem i se va respectar, per tant, cap problema. 
Llibertat d’expresió, no ens ha d’ensenyar que es llibertat d’expresio perque a la 
passada legislatura en varem passar amb la Llei mordaça, la llei mordaça la primera de 
totes contra la llibertat d’expressió. No ens parli de llibertat d’expresió perque ens 
enfilarem molt amunt, crec que a vostè a vegades, crec que s’acosten les eleccions  i 
correcte, faci el que hagi de fer però crec que senzillament ens mereixem un poc mes 
de respecte, senzillament”
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Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per unanimitat, adoptar els següents acords:

1. L’Ajuntament prendrà les mesures necessàries per corregir la situació d’algunes 
instal·lacions esportives municipals i farà efectiu el compromís adquirit amb els clubs 
d’usuaris d’assumir les reparacions de les deficiències que per mor de la mala gestió de 
la concessionària hi ha a les instal·lacions de Son Caulelles. 

2. L’Ajuntament continuarà l’expedient administratiu obert i imposarà les sancions que 
corresponguin segons els informes jurídics i tècnics així com estudiarà resoldre la 
concessió de les instal·lacions per incompliment de contracte sempre dins el marc legal 
establert a la llei. 

3. L’Ajuntament augmentarà, com ja ha fet el 2018 la dotació pressupostària destinada 
al manteniment i millora de les instal·lacions esportives existents. 

4. L’Ajuntament destinarà recursos econòmics a la construcció de noves instal·lacions. 

5. En el moment d’una rescissió contractual l’Ajuntament es compromet a no deixar 
descobert cap servei i licitar la concessió en la major celeritat possible.

8. Declaració d’urgència de la Moció presentada pel grup municipal del Partit 
Popular, per ampliar i regular l’horari de les terrasses dins l’ordenança municipal 
reguladora dels horaris d’obertura i tancament d’establiments

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de 
Règim Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden 
per unanimitat, aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia 
de l’assumpte: “Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, per ampliar i 
regular l’horari de les terrasses dins l’ordenança municipal reguladora dels horaris 
d’obertura i tancament d’establiments”

9. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, per ampliar i regular 
l’horari de les terrasses dins l’ordenança municipal reguladora dels horaris 
d’obertura i tancament d’establiments 

A continuació abans de donar lectura a la moció el Regidor Senyor Francesc Ferrá Pizá 
diu: “Recordar que vostè a un ple ens va recordar que no importava fer les mocions per 
urgència i ho varem provar durant una primera vegada, la varem presentar vint dies 
abans del ple i varen estar dos mesos a dur-la i em va dir que el Reglament així ho 
permetia, efectivament per això ho presentam per urgència ara, no és per res més”

A continuació es dona compte i lectura per part del portaveu del PP, senyor Xisco Ferrá 
Pizá, de la Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, de data 16 de 
novembre de 2018 per ampliar i regular l’horari de les terrasses dins l’ordenança 
municipal reguladora dels horaris d’obertura i tancament d’establiments, que diu 
textualment:
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“L’any 2011, a Marratxí va sorgir una demanda que no era usual fins les hores, la de 
que determinats locals sol·licitesin una reserva d’espai a la via pública per tal d’instalar-
hi una terrassa de fusta com a prolongació del seu negoci.

Aquest fet va donar lloc que el 2012 l’Ajuntament de Marratxí modifiqués un article de 
l’Ordenança Reguladora de l’ús, aprofitament i circulació a vies i espais d’ús comunal, 
en concret l’article 75 que regula l’ocupació de la via pública amb taules, cadires, 
tenderetes i similars.

Aquest article es referia a un punt en el que crec que tots hi estam d’acord i és que en 
cap cas es pot molestar als veïnats pel fet de tenir una terrasa al carrer.

També dins aquest article s’hi va incloure un horari per a la utilització d’aquestes 
terrasses.

Un horari que mai no s’ha fet complir rigurosament a no esser que es molestàs als 
veïnats.

També és un horari que com diu el preàmbul de l’ordenança es refereix a l’ocupació de 
vies i terrenys públics o vies i terrenys de titularitat privada que són emprats per una 
determinada col·lectivitat d’usuaris, quedant exclosos aquells llocs en què hi hagi signes 
inequívocs de que constitueixi accés a propietat privada i siguin d’ús privatiu i que no 
hagi estat cedida la gestió a l’Ajuntament.

Fa un mes que la policía municipal es va dedicar a avisar als bars de la modificació de 
l’article 75 de l’any 2012 i els va dir que haurien de cumplir els horaris que hi figuren.

Això es va fer extensiu tant a terrasses de lliure concurrencia instal·lades a terrenys 
públics o privats com a terrasses que clarament són propietat privada i no poden esser 
empleades més que pels propietaris dels bars en qüestió.

Entenem que si es vol regular l’horari de les terrasses, s’ha de distingir entre diferents 
tipus, a més de distingir entre terrasses pròximes a habitatges o terrasses situades a 
zones no residencials.

I si es vol regular especialmente l’horari de tots els tipus de terrasses el més correcte és 
fer-ho a l’ordenança Municipal reguladora dels horaris d’obertura i tancament 
d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives.

No té sentit que el mes de setembre aprovem al ple municipal una rebaixa en les 
terrasses dels bars i un mes després volguem retallar l’ús de les mateixes una hora o 
més al dia, això no és una mesura de suport al petit comerç.

Per tot això, proposem al plenari de l’Ajuntament de Marrtxí l’adopció de la següent:
PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- L’Ajuntament de Marratxí es compromet a estudiar l’ampliació dels horaris de 
els terrasses amb les corresponents distincions segons la titularitat i la ubicació, sempre 
deixant clar que no es pugui molestar els descans dels veïnats.
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SEGON.- L’Ajuntament de Marratxí inclourà els horaris de les terrasses i les seves 
distincions dins l’ordenança reguladora dels horaris d’obertura i tancament 
d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives”

Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al primer Tinent Batle, senyor 
Miquel Cabot: “Crec que arribarem a un acord també Xisco amb això. Crec evidentment 
que aquesta és una ordenança que es va modificar el 2012 firmada pel que era el Batle 
Senyor Tomeu Oliver, crec que pel que veig és una ordenança que no agrada a quasi 
ningú. Veig que nosaltres varem continuar amb l’ajuda al petit comerç, amb la 
bonificació de les terraces, no es que nosaltres hagessim caigut en cap contradicció, si 
hi ha qualque contradicció es dur des del 2012, pero evidentment com que també 
sabem que es un tema complicat perque Marratxí es un municipi complicat en aquest 
sentit. A Marratxí com sabeu són 25 nuclis, cadascú amb la seva petita zona comercial 
o amb distints bar  ol.locats en distintes zones, es dificil, perque quan parlam d’aquesta 
ordenança sobre tot estam parlant de problema de renous, ja no és d’obertura de 
terraces sino dels problemes que poden derivar en renous d’aquesta ordenança. 
Evidentment es molt dificil fer un mapa de renous del nostre municipi per les condicions 
urbanistiques amb les que compte, per això és que nosaltres vos anavem a oferir, 
nosaltres volem votar a favor d’aquesta moció. Simplement vos volem oferir una 
transacció que es “l’Ajuntament de Marratxí es compromet a crear una comissió que 
estudiarà”, a jo m’agradaria que poguessim crear una comissió on hi estiguessim tots 
per estudiarà quines són les zones que es poden obrir mes tard, quines no, quines son 
les classes de terrassa, quina zonificació, fer un estudi o mapa de renous, mapa de 
renous comercials, etc, etc, fer-la ben feta. Quin és l’objectiu de fer una comissió? 
L’experiència me diu que vosaltres mateixos no estau contents en la que se fa crear el 
2012. No vull ser crític però és una realitat, anem a crear una comissió, en parlam 
d’aquest tema i feim les modificacions de l’ordenança que estam totalment d’acord que 
s’han de canviar distints punts i s’han estodiar be a quines zones de Marratxí es pot 
obrir segons quines hores les terrasses i quines no, perque evidentment que hi ha 
zones que es molesta als veins i hi ha zones que hem de vel.lar, sobre tot hem de 
vetl.lar pel descans dels veïnats. Així que la transacció seria aquesta: el primer punt, 
“L’Ajuntament de Marratxí es compromet a crear una comissió que estudiarà l’ampliació 
dels horaris i seguir tot com diu. I la segona l’acceptam perquè és així. Quan tenguem 
una cosa clara simplement dur-la a ordenança o aprovar-la com a ordenança”

A continuació la portaveu d’IDMA-El Pi comenta: “Me pareix molt coherent l’explicació 
del Senyor Cabot i votarem a favor. Ja hi anavem a votar”

El portaveu del PP, senyor Ferrá agafa la paraula: “Simplement explicar el que va 
passar, ho deia un poc la moció no sé si m’he explicat be. Va sorgir la necessitat de 
posar unes terrasses en mig del carrer a la zona d’aparcament i això es va haver 
d’afegir a l’ordenança. Crec que va esser l’Arquitecte municipal, si no record malement 
que ens va dir, haurieu de posar un horari perque això no està regulat en lloc i a dins 
l’ordenança de via pública varem posar un horari. Aquest horari de cap manera es pot 
aplicar a una terrassa privada d’un bar perque un senyor d’un bar, quan tanca el seu bar 
o posa els plastics ningú pot passar allà, entenc jo que es una de les exclussions 
d’aquesta ordenança reguladora de la circulació a espais comunals. Nosaltres tenim 
tres ordenances que parlen de renous, l’ordenança municipal de medi ambient, 
l’ordenança municipal dels horaris d’obertura i tancament d’establiments públics, que és 
la que te un barem de fins quina hora pot obrir cada bar i és segons nosaltres on 
haurien d’ anar els horaris d’aquestes terraces i una ordenança d’aprofitament de 
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circulació a vies i espais d’us comunal, que és més per donar permis per posar cadires 
que no per dir l’horari. Per ventura el 2012 ens varem equivocar posant l’horari aquí i no 
a l’altra banda, estaria d’acord en crear aquesta comissió, sempre i quan també 
afagissim que jo entenc, el cap de policia em va dir que no tenien cap intenció d’anar a 
fer tancar les terraces amb una ametralladora pero be, em va dir nomes hem anat a 
informar, pero a nosaltres ens varen avisar els usuaris, no els comerciants, pero ara que 
hem anat a veure els comerciants diuen si ja veig la policia que fa voltes i hem de tancar 
i a partir de gener haurem de tancar a les onze.  Jo si afagim un altre punt que digui que 
les terraces que no estiguin en mig del carrer, que siguin privades dels bars, no tendrà 
aplicació aquest horari estaria d’acord, mentres no en fegem un de nou”

Respon el senyor Cabot: “Evidentment jo havia entes el que deia, el que passa és que 
com el vostre punt duia: estudiar l’aplicació dels horaris, entenia que no estaveu d’acord 
amb el que posava l’ordenança. Evidentment segueixo amb el que he proposat, crear 
una comisió i parlar de tots aquests temes, sobre tot del tema dels renous, afecti a 
l’ordenança que afecti, evidentment”

Segueix amb la paraula el Batle, senyor J. F. Canyelles: “Aquest punt que diu el Senyor 
Ferra, no el podem posar senzillament, aixó no es pot posar, perque senzillamen 
estariem incomplint, nosaltres, tots, però estaríem incomplint una cosa que ve per 
ordenança. Si s’ha de modificar, s’ha de modificar l’ordenança, en cap moment podem 
deixar posat a una moció que no afectarà als dels usos comunals, en cap moment 
perquè senzillament l’ordenança no distingueix, el que fa, el que diu són els horaris 
d’obertura de les terraces, no diu si estan enmig del carrer, si estan a la via publica, si 
son d’us comunal o no ho son, per tant, el que s’ha de modificar es l’ordenança”

El seyor Ferrá torna parlar: “L’article 2 de l’ordenança diu que: “queden excloses 
aquelles entrades a blocs de vivendes i amb la condició de que existeixin signes 
inequivocs de que constitueixi acces a propietat privada i els d’ús privatiu”. El que vull 
dir és que me pareix be que apliquin l’ordenança als llocs que està fet, pero un senyor 
que té un bar i quan ell tanca la barrera, aquí no hi pot entrar ningú mes, i és d’ús 
privatiu no l’hi hem d’aplicar l’ordenança, no deman que fasem una falta a l’ordenança i 
si no mentres aquesta comissió s’ho estodia posam un horari de tancament fins les 
dotze, que això ho podem fer, aixó sí ho podem fer. Ara ve l’hivern i la gent no estarà 
tant a les terraces, hem de veure que els ciutadans volen estar tranquil·lament sense 
molestar ningú, moltes vegades a un lloc on no tenen quasi ni veïnats i no podem tenir-
los amb aquesta i hi ha gent que m’ha dit que l’hi han posat un taper per dur-sen un 
menjar que tenia perque estava a la terraca i no cabia dedins. Això és el que passa 
quan anam a assustar la gent dels bars, per això jo vull dir, llevar aquesta por que 
tenen, deixar-li clar el que és”

El senyor Cabot diu: “No estic d’acord en posar l’horari fins les dotze perque no estariem 
escoltant als ciutadans que es queixen pels renous. Simplement crec que la comissió es 
per vetl.lar pels interessos de tots, no nomes d’un, i si ara feim aquest augment d’obrir 
terraces no estariem vetl.lant pels veins. Des d’aquí també dic per llevar un poc la 
psicosi que poden tenir ara mateix els comerciants, la policia simplement va informar, 
ens hem queixat moltes vegades que ens manquen unitats de policia per a patrullar els 
vespres, la policia el que te sobre tot, la seva prioritat es vetl.lar per la seguretat als 
carrers. Crec que no trobaras cap usuari que digui que l’hi han multat al bar per això, 
totes les visites que ha fet la policia, perque nosaltres feim complir la normativa 
evidentment i feim complir les ordenançes municipals, però totes les vegades que la 
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policia ha anat als bars ha estat perque ha cridat qualque veïnat, perque sino la seva 
prioritat es la seguretat ciutadana no és anar a vigilar els bar si tanquen o no tanquen la 
terrassa. Evidentment els han vist passar per davant, pero s’ha aturat? A no esser que 
hagi cridat un veïnat perque vos ho pot corroborar el regidor de seguretat ciutadana, 
que els policies s’atraquen al bar sempre i quan tenguin una cridada d’un veïnat, que 
evidentment defensam el que diu l’ordenança i defensam el dret dels ciutadans. Reunim 
la comissió i cream una ordenança que sigui equilibrada pels interessos de tothom”

El regidor de Seguretat Ciutadana, senyor Mangiova parla a continuació: “Per una 
banda volia dir el que ja ha dit en Miquel, que nosaltres no hem anat en cap cas ni amb 
ametrelladores com s’ha dit per aquí, entre altres coses perquè no en tenim, no estam 
tan ben dotats, hi hem anat simplement fer fer una campanya informativa, una 
campanya informativa d’una ordenança que esta en vigor no es fer res mal fet. Llavors 
hi ha la segona part que és el que ha dit en Miquel Cabot, que mai hem anat nosaltres, 
la policia, la policia no ha anat mai a un bar, a vigilar si tanca a les onze o si a les onze i 
mitja. És que això no es un problema de si la terrassa està oberta o tancada, és un 
problema de renous. Si una terrassa sigui del tipus que sigui i estigui situada on estigui 
situada, se monta allà, com se sol dir vulgarment, un “pollo”, i hi ha renous a les nou del 
vespre o a les vuit del vespre o a les deu del vespre, hi haura d’anar la policia i dira que 
baixin el to del nivell de renou, aquest es el problema, el problema es el renou. Les 
terraces podrien estar obertes fins l’hora que vostè vulgui si no hi hagués renou, el 
problema es el renou. Si ens crida un veïnat, perque hi ha renou a una terrace, a les 
nou del vespre també haurem d’exigir que es rebaixi el renou, perque es un problema 
del nivell de renou, no si esta obert fins a les onze o fins a les dotze. Nosaltres li puc 
garantir que tenim prou feina per anar a tancar terraces, ja tenim prou feina amb falta 
d’efectius com tenim i així com estam fent la feina, per tant, nosaltes no anirem d’ofici 
per dir-ho així a veure si una terrace esta oberta o tancada, no hi anirem a tancar-ne 
cap; ara si ens crida un veïnat perque en aquella terrace ha passat qualca vegada i li 
podria dir llocs concrets perque ha passat, hi ha hagut per exemple un aniversari, ho 
digo perquè això va pasar l’altre dia que me varen cridar que havia passat això. Hi havia 
un aniversari, es va pujar un poc el to i hi va haver d’anar la policia perque baixasen el 
to, independentment de l’hora que fos, el problema de les terraces no està en l’horari, hi 
ha d’haver un horari, sí, pero no està en l’horari, està amb el renou que produeix la 
terrassa i si el renou és excessiu es igual que siguin les nou del vespre que les onze del 
vespre, no podem molestar als veïnats”

El senyor Ferra diu: “L’ordenança que té un horari que jo ara proposava pujar, despres 
al final diu que sempre ha de prevaleixa el descans dels veïnats, que si uns fan massa 
renou a les nou, tenen tot el dret amb la mateixa ordenança que pot dir que a les dotze 
s’acaba, per fer-los acabar. El que si li vull dir, es que per ventura tenen altres feines, 
pues la policia hi va anar bar per bar a donar aquesta fulla. El que va fer es assustar-los 
senyor Mangiova, vostè diu va al bar a entregar aquesta fulla, jo m’hi he trobat al Pla de 
na Tesa a una terrassa on ha dit senyors ens heu d’anar o entrau dedins. O sigui si tots 
tenim la mateixa idea del que volem primer, descans dels veïnats prioritari pero segon 
que el petit comerç pugui guanyar els doblers que necessita i que ciutadans que volen 
anar a fer un sopar no hagin d’aplegar a les onze sense haver menjat postre”

El regidor senyor Cabot tornar agafar la paraula: “Torn repetir, és que és l’ordenança del 
2012, és que no sé que hem de discutir. Cream una comissió, la policia fa la mateixa 
feina que feia el 2012, feim una comissió i parlam del tema i ho posam be, damunt un 
paper, no aquí ara improvisant de pujar fins les dotze i no sabem quines podem pujar 
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fins les dotze i quines no. Al cami Cabana, se ben cert que terrassa fins les dotze 
molestarà molt als veïnats, perque esta just davall, just; en canvi segons on per Sant 
Marçal segur que no, però anam a parlar d’aquest tema, anam a fer-ho be, jo nomes 
vos dic això, comissió, parlam del tema i ho duim a Ple. Ja està”

Seguidament intervé el Batle: “Senyor Ferrà, dir-li que evidentment ens hem vist amb 
una sèrie de propietaris de locals d’establiments que tenen terrassa i evidentment els 
hem comunicat i ho saben que no les perseguim, això es el que vull deixar molt clar. 
Segon, la prioritat del descans es per llei, perque si s’hi ha fixat quan hi ha un veïnat que 
ara ho record així de memòria, un de Santa Maria concretament, que el jutge el va 
inhabilitar per fer feina a un bar, durant no sé quants d’anys, precisament perque feina 
renou i els veïnats de dalt es queixaven. Desprès també voldria deixar clar que des del 
primer moment varem parlar de mirar a veure com podríem flexibilitzar aquests horaris 
però quan començam a tocar aquest tema ens trobam, primera, els interessos pròpis 
dels mateixos propietaris, que cadascú té els seus interessos, una. Dues, nosaltres hem 
de protegir per una banda al descans dels veïnats, per l’altra no perjudicar els 
establiments comercials i segona tenir suficientment una visió prou ampla perquè tenim 
diferents establiments que no tots son iguals, són molt diferents. Per exemple, la plaça 
del Pla de na Tesa, té uns veïnats que viuen aferrats i evidentment es poden crear 
molesties a les terrasses que hi ha defora, per exemple a un altre banda, aquí mateix a 
Sant Marçal no tenen veïnats, a Festival Park com voste molt be diu no tenen 
absolutament ningú. Desprès tenim terrasses que son privades i que estan complement 
tancades, que és una historia i llevors terrasses que estan completament obertes i 
despres tenim les que estan autoritzades per estar al carrer, pels fumadors o per la gent 
que vulgui estar defora en lloc de estar dedins, que aquestes son les que mes molèsties 
donen o poden donar als veïnats, perque senzillament tenen les vivendes just devora, 
per tant, nosaltres aquesta casuistica ja la ens hem mirat una mica, per tant, com molt 
be deia el senyor Cabot el que proposam és fer una comissió i parlar-ne tranquil·lament, 
a veure a quins punts s’arriben, però el que vull deixar ben clar és que nosaltres no 
perseguim absolutament a ningú, ho ha dit el senyor Mangiova, el senyor Cabot pero a 
vegades pareix que no queda clar. Nosaltres no perseguim absolutament ningú, 
senzillament quan hi ha una denuncia d’un veïnats, la policia té el deure de haver-hi 
d’anar, a veure si tenen obert, si tenen tancat, i demanar de baixar el volum perque hi 
ha hagut casos que hi ha hagut musica, s’els ha dit que baixàs el volum, inclús no s’els 
ha dit que haguessin d’entrar dedins, s’els ha dit que han de complir l’ordenança, per 
tant no posin música, i es comportin de manera cívica, també ens hi hem trobat, hi ha 
absolutament de tot, per tant és important el poder posar-ho en comú, perque ja dic que 
no hi ha cap terrassa que sigui igual, cap, ni una, per això proposaven aixó 
concretament i per aixó tampoc no podem posar a la moció el fet de dir, ara les 
revisions fins les dotze, no, es canvia l’ordenança o no es canvia l’ordenança, no té 
volta de fulla, es que incomplin el que nosaltres mateixos legislam, en aquest cas 
aprovada en el 2012”

El regidor del PP comenta: “Jo estic disposat si no volen canviar o posar-ho a un lloc o 
l’altre, a deixar la proposta d’acord com el nostre primer punt que es molt semblant al 
que vostes diuen: “L’Ajuntament de Marratxí es compromet a estudiar l’ampliació de 
l’horari de les terrasses amb les corresponents distincions segons la titularitat i la 
ubicació sempre deixant clar que no es pugui molestar el descans dels veïnats. Llevar el 
segon punt si volen”
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I el Batle diu: “El primer podria quedar: “L’Ajuntament de Marratxí es compromet a crear 
una comissió per estudiar”

Segueix el senyor Ferra: “Però és que cada pic que hem creat una comissió, la comissió 
no ha fet res, farem crear una comissió per parlar del Reglament de participació 
ciutadana i nosaltres ens varem assebentar del Reglament de participació ciutadana el 
dia que el varen presentar, o sigui li tenc por a la paraula comissió, estudiar vol dir crear 
una comissió ja, si vostes ho troben” 

I el senyor Cabot parla: “Primera proposta, primera reunió de la comissió, desprès de la 
reunió de les comissions informatives , just desprès, primera reunió. Hi estau d’acord? 
Hi voleu esser a la Comissió? M’imagino que sí que hi voleu esser. Si no funciona, 
desprès ens recriminau que no funciona però anem a intentar-ho. Proposta d’acord, 
desprès de les comissions informatives primera reunió de la comissió”

El senyor Ferra respon: “A jo me pareix be, però se vota la proposta d’acord  de la 
moció que hem fet nosaltres”

I el senyor Cabot demana: “I no podem crear una comissió?

Li respon el portaveu del PP: “Sí. Només els hi digo que quan vostès presenten una 
moció no volen canviar res i nosaltres sempre, pero per arribar a un consens hi estam 
d’acord, afegir a la nostra: estodiar crear una comissió per a l’ampliació”

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

PRIMER. L’Ajuntament de Marratxí es compromet a crear una comissió per estudiar 
l’ampliació dels horaris de els terrasses amb les corresponents distincions segons la 
titularitat i la ubicació, sempre deixant clar que no es pugui molestar els descans dels 
veïnats.

10. Declaració d’urgència de la Moció presentada pel grup municipal del Partit 
Popular, de mesures urgents en el bosquet de Costa i Llobera

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de 
Règim Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden 
per unanimitat, aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia 
de l’assumpte: “Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, de mesures 
urgents en el bosquet de Costa i Llobera”

11. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, de mesures urgents en el 
bosquet de Costa i Llobera

A continuació es dona compte i lectura per part del portaveu del PP, senyor Xisco Ferrá 
Pizá, de la Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, de data 20 de 
novembre de 2018 de mesures urgents en el bosquet de Costa i Llobera, que diu 
textualment:
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“La pasada primavera es va detectar la presencia d’un coleòpter a la comuna de 
Bunyola, Tomicus piniperda. Es tracta d’un escarabat d’uns 5 mm de llargària que en la 
seva forma larvària perfora galeries als troncs dels pins i provoca l’obstrucció del xilema 
impedint la circulació de la sàvia, causant finalment la mort de l’arbre afectat.

Aquest insecte aprofita els arbres morts i les soques tallades per reproduir-se, 
augmentant exponencialment la seva población any rere any.

Durant el passat ple d’abril el Partit Popular de Marratxí va demanar si s’havia detectat 
Tomicus piniperda a Marratxí i se’ns va contestar que tan sols s’havia detectat a 5 pins 
dins el recinte de Costa i Llobera i que aquests pins es talarien.

Si observam la situación de l’actual bosc de Son Caulelles, contigu a l’escola de 
primària Costa i Llobera, i que ara es de titularitat muncipal veurem que és una situación 
límit.

Actualmente trobam una trentena de pins molts dels qual més de deu ja han caigut a 
terra.

Ens podem fer una idea de la gravetat d’aquesta plaga sabent que l’any passat una 
plaga de Tomicus piniperda va fer que la Generalitat de Catalunya es plantejàs talar 
quatre-centes hectàre3es de pinar en el Maresme.

Això vol dir que l’Ajuntament de Marratxí té un seriós problema a un lloc obert al públic 
on hi ha arbres que moren i poden caure enterra.

Creem que l’Ajuntament ha de vetllar per a la protecció dels pins, i sobretot per a la 
protecció de les persones, per evitar qualsevol perill.

Més tenint en compte que la zona boscosa de Son Caulelles és freqüentada per nins, ja 
que està situada devora l’escola i el camp de futbol de Son Caulelles, amb el perill que 
això suposa.

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

1. L’Ajuntament de Marratxí avaluarà l’estat de tots els pins del bosquet de Son 
Caulelles i de l’escola Costa i Llobera.
2. L’Ajuntament de Marratxí prendrà mesures per intentar eradicar la plaga que els 
afecta.
3. L’Ajuntament de Marratxí retirarà els arbres caiguts i els que estiguin en perill de 
caure.
4. L’Ajuntament de Marratxí retirarà totes les soques, restes d’arbres morts i altes zones 
que potencialment puguin servir de lloc de cria de Tomicus piniperda.
5. Mentre hi hagi perill dins el bosc, l’Ajuntament prendrà mesures perquè no hi circulin 
persones, precintant o tancant el recinte afectat”

Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula a la senyora Cristina Alonso, 
regidora de Medi Ambient: “Gràcies senyor Batle, bones tardes. Per començar dir que 
efectivament el mes d’abril s’havien detectat cinc pins, però posteriorment s’han anat 
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detectant mes. Per ventura si m’haguessin demanat informació abans de presentar 
aquesta moció els hagues dit tot el que ja s’ha fet, clar, despres ens concentram en un 
lloc concret, pero Marratxi es molt gran. Dir que aquesta plaga és molt oportunista, vol 
dir que se presenta o ataca generalment als pins que estan debilibitats o que estan 
malalts o amb les defenses mes baixes de lo normal, això, el seu assessor els ho podrà 
confirmar i resulta que aquest tram que vostè diuen al bosquet de Costa i Llobera o de 
Son Caulelles, efectivament es de titularitat municipal pero de fa molt poc temps. Crec 
que aquest solar no ha tingut manteniment mai en la vida perque em consta per 
expedients que tenim oberts a medi ambient que es va notificar al seu moment al seu 
propietari de certes que coses que havia de fer i no les va fer. Seguint amb aixó dir que 
sí és cert que tenim detectats certs pints en aquest solar amb tomicus i que esta previst 
ja tallar-los seguint les recomanacions protocolaries que ens indica la Conselleria de 
Medi Ambient, ja que una vegada que s’han infectat en aquest nivell ja no es poden 
curar, no se poden tractar només llevar-los d’enmig. A mes a mes els cinc primers que 
es varen llevar que estaen dins el Costa i Llobera no nomes es varen tallar sino que es 
varen posar uns ceps de fusta sana perquè la larva anas directament alla i no infectas 
altres pins. Hem fet protocolariament el que s’havia de fer, despres, dir-vos també, per 
informació, que a la Vinya de Son Veri hem retirat uns vint pins amb tomicus a diferents 
solars municipals, també n’hem retirat al bosquet de Sant Marçal, i també al carrer Pius 
XII, per informació simplement. Dit tot això, que me pareix que és tota la informació que 
vos podria donar, vos he de proposar una transacció a les propostes d’acord, perque 
com que la primera diu: “L’Ajuntament de Marratxí avaluarà l’estat de tots els pins del 
bosquet de Son Caulelles” per ventura podriem posar: “Continuarà avaluant“ perque ho 
esteim fent. En relacio a : “L’Ajuntament de Marratxí prendrà mesures” si vos pareix: 
“Continuarà aplicant mesures”, “continuarem retirant arbres caiguts”, a la quarta també 
“continuarà retirant les soques” i a la cinquena més que res aquí mentre hi hagi perill 
dins el bosc l’Ajuntament prendra mesures perque no circulin persones precintant o 
tancant el recinte afectat” aqui dir una cosa, primer de tot m’agradaria que primer els 
serveis tecnics de la casa valorassen el perill que troban o no, en principi, el pas pel 
qual van els nins que travessen el camp de futbol, cap el pavelló de basquet és un 
caminet que esta fet devora la paret i en principi allà no hi toca haver perill, en aquest 
cas si que podriem dir que mentres no hi hagi perill no ho tancarem perque ademes 
aquí es proposa que hi hagi les noves pistes de voley platja per tant tot això es fara net 
en un molt breu temps”

La regidora d’IDMA-El Pi comenta: “A jo me pareixen bé les transaccions, perque no 
sabia el que s’havia fet fins ara ni coneixia el tema”

Seguidament parla el portaveu del PP, senyor Ferrá:”Bàsicament me pareix be, 
continuarà avaluant, continuarà prenent mesures, molt be, continuara retirant, jo vaig 
veure els pins, continuen allà enterra, i n’hi ha pocs que s’hagin retirat, crec que hauria 
d’esser: es retirarà, pero m’és igual. En quan a la zona que ha d’esser pista de voley 
platja, ara record, que varen dir que abans de llevar les pistes que hi havia, ferien les 
noves, o sigui que ha d’esser molt inminent el fer-ho. Si és així me pareix be, el tema de 
llevar el vallat no me pareix tant bé, perque no parlam del camí natural que te la gent 
per anar-hi, parlam de que dos nins es posin a jugar, vegin un arbre enterra, s’hi posin 
damunt, pugin a un altre que està igual malement, i aquest els he toma, les mesures me 
pareix perfecte que hi vagin els tècnics pero si provisionalment s’ha de posar qualque 
cosa perque no es pugui passar , jo crec que ho haurien de fer”
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Contesta a continuació el senyor Cabot: “Na cristina es referia a n’això, qui mirarà si hi 
ha perill o no son els tècnics. Evidentment se pot fer qualque cosa provisional però el 
que ho decideixen són els tècnics, si el tècnic ho veu perillos ho tancarem”

La regidora de Medi Ambient afegeix: “Ido en el darrer jo posaria que “Despres de 
l’avaluació dels tecnics municipals l’Ajuntament prendra les mesures perque no circulin 
persones, precdintant o tancant el recinte afectat”

El Batle agafa la paraula: “Dir també que en relació a la instal.lació del voley platja 
l’acord que tenim amb el club perque a l’hivern no s’empra era que abans de començar 
la temporada estarà fet la nova pista, no n’hi havia d’altra. Han participat a la redacció 
del projecte, han participat també en la tria de l’arena, han participat en tot el procés per 
a la instal.lació d’aquest nou equipament esportiu”

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

1. L’Ajuntament de Marratxí continuarà avaluant l’estat de tots els pins del bosquet de 
Son Caulelles i de l’escola Costa i Llobera.

2. L’Ajuntament de Marratxí continuarà prenint mesures per intentar eradicar la plaga 
que els afecta.

3. L’Ajuntament de Marratxí continuarà retirant els arbres caiguts i els que estiguin en 
perill de caure.

4. L’Ajuntament de Marratxí continuarà retirant totes les soques, restes d’arbres morts i 
altes zones que potencialment puguin servir de lloc de cria de Tomicus piniperda.

5. Despres de l’avaluació dels tecnics municipals l’Ajuntament prendra les mesures 
perque no circulin persones, precintant o tancant el recinte afectat.

12. Declaració d’urgència de la Moció presentada pel grup municipal del Partit 
Popular, envers la Unitat Militar d’Emergències (UME)

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de 
Règim Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden 
per unanimitat, aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia 
de l’assumpte: “Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, envers la Unitat 
Militar d’Emergències (UME)”

13. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, envers la Unitat Militar 
d’Emergències (UME)

A continuació es dona compte i lectura per part del regidor del PP, senyor Jaume 
Llompart Caldés, de la Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular, de data 
20 de novembre de 2018 envers la Unitat Militar d’Emergències (UME) que diu 
textualment:
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“La UME, Unitat Militar d’Emergències és un cos integrant de les Forces Armades 
Espanyoles, creat per acord del Consell de Ministres el 7 d’octubre de 2005. 
Posteriorment, mitjançant Reial Decret 416/2006, d’11 d’abril, s’estableix la seva 
organització i desplegament i s’implanta com una força militar conjunta de carácter 
permanent dins les Forces Armades, amb la finalitat d’intervenir de forma rápida en 
qualsevol lloc del territorio nacional español en casos de catástrofe, greu risc o altres 
necessitats publiques.

El Reial Decret 1097/2011, de 22 de juliol, aprovà un Protocol d’Intervenció de la Unitat 
Militar d’Emergències, i estableix que la intervenció de la UME, podrà ser ordenada 
quan alguna de les següents situacions d’emergència es produeix amb carácter greu, 
independentment que es tracti d’una emergencia d’interès nacional o no:

- Les que tenguin el seu origen en riscos naturals, entre elles inundacions, terratrèmols, 
esllavissament de terreny, grans nevades i altres intervencions meteorològiques 
adversos de gran magnitud.

- Incendis forestals
- Les derivades de riscos tecnològics, i entre ells el risc químic, el nuclear, el radiològic i 

el biològic.
- Les que siguin conseqüència d’atemptats terrorristes o actes il·lícits i violents, incloent 

aquells contra infraestructures critiques, instal·lacions perilloses o amb agents 
nuclears, biològics, radiològics o químics.

- La contaminació del medi ambient.
- Qualsevol altre que decideixi el President del Govern en nom del Rei.

Els militars que formen la UME disposen d’una preparació específica que radica 
principalment en una formació sanitària d’emergència; també són instruïts per a 
l’actuació enfront d’incendis forestals, inundacions, grans nevades, ensulsiades, riscos 
tecnològic, etc.

Des de la seva fundació, la UME ha actuat en (infinitat) 433 ocasions, 11 d’elles a les 
Illes Balears, principalment en incendis. Cal destacar la importancia de la col·laboració 
entre totes les forces a l’hora d’afrontar moments de tensió i emergències que 
requereixen de l’actuació inmediata i una resposta coordinada a cada situación. Per 
tant, la rapidesa i velocitat en la reacció és fonamental a l’hora de fer front a aquestes 
situacions, a Canàries es disposa de dos destacaments permanents de la UME, un a 
Gran Canària i un altre a Tenerife, que garanteixen aquesta inmediatesa en la reacció.

Les Illes Balears no compten amb un destacament permanent de la UME, i tot i que la 
distancia amb la península no és la mateixa que la de les Canàries, sí que representa 
una dificultat per aquest cos a l’hora d’arribar al lloc on s’ha produit el sinistre de forma 
rápida.

Atenent a la Proposició no de llei presentada pel Grup Popular al Parlament de les Illes 
Balears el passat mes d’abril RGE núm. 2898/19 i aprovada al Parlament de les Illes 
Balears, volem donar suport i recolzar aquesta decisió així mateix demanar i instar al 
Govern de les Illes Balears en fer una aposta efectiva i real en materia de seguretat per 
als nostres ciutadans.

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

PRIMER.-L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern de les Illes Balears a col·laborar 
activament amb el Ministeri de Defensa per tal que la UME compti a les Illes Balears 
amb les infraestructures necessàries per al seu desplegament ràpid i efectiu. 

SEGON.-L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern de les Illes Balears a estudiar, 
conjuntament amb el Ministeri de Defensa, la possibilitat de dotar d’una unitat efectiva 
de la UME a les Illes Balears de forma permanent”

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle dient: ”Primer de tot, no posam 
en dubte la eficacia de l’UME pero pensam i apostam pels mitjans propis i ben dotats en 
cas d’emergencia. Evidentment si ara que està tant de moda i que està tant damunt la 
premsa si tenguessim regim especial de Balears o un concert economic, tendriem una 
dotació economia suficient per tenir un bon cos de bombers, ibanat, ambulancies i 
proteccio civil, de molt bona qualitat, no ens faria falta l’UME, llevat de que, amb un cas 
d’extrema necessitat. Amb la presència d’un destacament de personal de l’ume destinat 
a les Illes Balears si que volem deixar algunes reflexions, la intervenció en incendis 
forestals i inundacions per part pe diferents organismes de l’administracio és la resposta 
a una emergència lo qual requereix mitjans humans, materials, molta formació i 
importantíssim, una cosa molt important que és molta coordinació i organització, tenint 
aixó clar, allò realment important i que politicament han de tenir molt present és la 
necessitat de treballar amb la solució, per tal d’evitar l’emergència. No evitarem les 
tempestes d’alerta vermella, però si reduirem els seus efectes, aixó requereix reforçar 
les administracions i organismes que treballen en la planificació, la prevenció, tan 
important com son la neteja de torrents, la reforestació on correspon per evitar erosió, 
les feixes de defensa contra el incendis forestals on correspongui i en millora dels 
camins prioritaris. És en la solució més que en la resposta on es justifica paulatinament 
la necessitat de reforçar l’Ibanat i els diferents organismes autonòmics per damunt 
d’altres organismes que nomes intervenen en la resposta. Si ens centram en la 
resposta, a l’emergència dels organismes autonòmics que són la primera intervenció i 
per tant han d’estar molt ben dotats i han de fer feina per millorar la nostra capacitat de 
resposta, per tant, defensar el millor finançament d’aquests organismes però es en la 
solució on es justifica més la necessitat de reforçar organismes autonòmics. I a n’aquest 
cas, amb aquest plantejament, també vos proposam dos punts en els acords, un es 
“l’Ajuntament de Marratxí insta al Govern de les Illes Balears a cercar finançament 
necessari per tal de que les Illes Balears comptin amb les infraestructures necessàries 
pel desplegament d’un cos d’emergència” Dos, “l’Ajuntament de Marratxí insta al 
Govern de les Illes Balears a estudiar conjuntament amb el Ministeri de Defensa la 
possiblitat de dotar d’una unitat efectiva de l’UME a les Illes Balears de forma 
permanent, sense renunciar a l’aposta cap a mitjans propis i ben dotats per poder fer 
front a les situacions d’emergència.” Senzillament, donam suport a la moció pero 
deixam que els organismes propis estiguin ben dotats, perquè s’ha de tenir en compte 
que l’UME, i se va demostrar amb la torrentada de Sant Llorenç, en no res es aquí, 
primer de tot i segona, que la primera intervenció sempre la fan els cossos que tenim 
aquí, nomes es un cas excepcional que es necessita l’UME perquè pel dia a dia, el que 
necessitam es que estiguin ben dotats els cossos que tenim autonòmics”

La regidora d’IDMA-El Pi, senyora Serra agafa la paraula: “Donar la importancia de la 
tasca que duu a terme aquesta unitat, però estic d’acord amb l’exposició. Considero que 
s’han de dotar més els cossos que tenim aquí, no podem demanar unes infraestructures 
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per l’UME, que sí que les podem demanar, però primer haurien de tenir les nostres. No 
fa molt, reivindicàvem que ens havien pres la Guardia Civil de Marratxí, que ens havien 
quedat sense, i considero que s’ha de dotar millor el que tenim. No vull llevar la 
importància de la UME, però també el que diu el Senyor Batle, ben aviat varen esser 
aquí, i la intervenció que varen tenir els bombers, guardia civil i protecció civil va esser 
suficient, per començar va estar bé però hi votarem a favor”

A continuació parla el senyor Llompart, regidor del PP: “Li vull fer un parell de 
comentaris al que vostè ens ha dit, hi estam a favor i aceptam aquests canvis. Esta clar 
que es necessari un pla que contempli totes les millores dels nostres estaments i forces 
de seguretat o administracions, el partit popular hi estava a favor fa un temps, ara 
òbviament no hi podem fer res. Dir-li com que no posam en dubte la professionalitat dels 
cossos i forces que tenim a Balears, que si tenen mes i millor finançament hi estam 
totalment a favor, ben igual que per mantenir les seves instal·lacions, però per exemple i 
sense anar més enfora hi ha instal·lacions que ja estan fetes, del Ministeri de Defensa o 
altres organismes que no s’utilitzen i podrien esser utilitzades per aquest nou 
destacament de la UME i sabem que parlam d’aquest casos que hi ha hagut 
darrerament i òbviament gracies a una bona actuació tant per part dels cossos i forces 
de seguretat  propis que tenim aquí, hi va haver una molt bona feina dels voluntaris i 
això vagi per endavant però nosaltres anam un poc mes enllà. Si tenim una UME amb 
destacament a les Illes Balears al igual que els nostres cossos, també tendran 
coneixement del terreny i també podran fer aquesta primera actuació tant necessària i 
que ajuda a salvar tantes victimes i també li vull dir que mai passa fins el dia que ens hi 
trobam, anam a veure si qualque vegada, Deu vulgui que no!, el temporal es tan gran i 
no es pot traslladar la Ume de la Península a les Illes Balears, vés a saber que hi farem. 
Per això la proposta d’instar al Govern central que estudií d’una manera ràpida i eficaç 
el destacament de la UME a les Illes Balears. Com he dit al principi Senyor Batle 
acceptam les dues modificacions que vostè hi afegeix i òbviament hi votarem a favor. 
Gràcies” 

I el Batle comenta: “Estam d’acord, no discutim l’eficàcia de la UME, per això és que ho 
deixam clarament escrit però tampoc no renunciam a tenim molts més bons mitjans 
propis per a poder fer front al casos d’emergència o de situacions excepcionals”

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

PRIMER.-L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern de les Illes Balears a cercar 
finançament necessari per tal de que les Illes Balears comptin amb les infraestructures 
necessàries pel desplegament d’un cos d’emergència. 

SEGON.-L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern de les Illes Balears a estudiar, 
conjuntament amb el Ministeri de Defensa, la possibilitat de dotar d’una unitat efectiva 
de la UME a les Illes Balears de forma permanent, sense renunciar a l’aposta cap els 
mitjans propis i ben dotats per poder fer front a les situacions d’emergència”

14. Declaració d’urgència de l’assumpte: Modificació de crèdit mitjançant crèdit 
extraordinari 05/18 per a inversió financerament sostenible i modificació de 
l’annex d’inversions del Pressupost de 2018
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De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de 
Règim Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden 
per unanimitat, aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia 
de l’assumpte: “Modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari 05/18 per a inversió 
financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2018”

15. Modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari 05/18 per a inversió 
financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 
2018

Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari 5/18 per a 
inversió financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost 
de 2018.

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

Aquesta Regidoria, per raons d’urgència, eleva al Ple de la corporació la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari 5/2018 a les 
aplicacions pressupostàries i pels conceptes i imports següents.

Aplicació
pressupostària 

Concepte Import (€)

15300.619.00 Adequació de camins a partir de sistemes
d’estabilització de traçats 

330.487,76

16000.619.00 Drenatges 2018 882.622,63
TOTAL 1.213.110,39

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

2n. Modificar l’annex d’inversions del Pressupost de 2018 en els termes següents:

FINANÇAMENTCONCEPTE PROGRAMA IMPORT
R.ordinaris RTDG

INVERSIÓ DE REPOSICIO 15300.61900 330.487,76

Adequació de camins a 
partir de sistemes 
d’estabilització de traçats

330.487,76

INVERSIÓ DE REPOSICIO 16000.61900 882.622,63

Drenatges 2018 882.622,63

3r. Donar compte d’aquest acord a la Comissió informativa d’Economia i Hisenda en la 
primera sessió que es celebri.
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4t. Que es sotmeti a informació pública i prossegueixi la tramitació corresponent, 
prenent-se nota per la Intervenció municipal.

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Primer Tinent de Batle, senyor M. 
Cabot Rodríguez: “Així com vaig explicar a les comissions informatives hem aconseguit 
dur aquests dos projectes de financerament sostenibles. Un es tracta de l’adequació de 
camins rurals a partir de sistemes d’estabilització de traçats, en concret són cinc 
camins: S’Esvait, Ca Na Maiola, Son Pizá, Establidors i un tram del Camí de Muntanya 
que no està asfaltat. I aquest projecte té un valor de 330.487,76 euros i el segon 
projecte és un projecte de drenatges, li deim drenatges 2018. Ja en varem fer un crec 
que a final del 2016 i aquest és una mica més gros. Són fins a 14 accions puntuals que 
se fan a distints carrers i a distintes zones del municipi per eliminar d’una vegada per 
totes els problemes que tenen amb els drenatges d’aigües certs veïnats o certes zones 
de distints veïnats. Són accions importants perquè moltes vegades quan plou el 
drenatge no funciona bé i s’inunden els seus soterranis, les seves cotxeries, etc. Són 14 
accions que van directament enfocades a solucionar problemes. Aquest projecte és una 
partida de 882.622,63, o sigui que el total és 1.213.110. Això ens demostra que al final 
fem ús dels recursos que tenim i crec que sí fem balanç de tot l’any hem tret un bon 
grapat de projectes financerament sostenibles, que perquè el públic ho sàpiga i pels que 
no estiguin enterats que cada ple ho parlam però són els doblers que s’agafen del 
superàvit de l’Ajuntament de cada any”

A continuació parla el senyor X. Ferrá com a portaveu del Partit Popular:”Estam 
clarament a favor de l’adequació dels camins i dels drenatges. Ens sap greu no haver 
pogut mirar res de l’expedient. És vera que va dir si podem ho durem però m’he enterat 
ara mateix de que dúiem aquest punt. És prou important el donar un poc de confiança a 
l’equip de govern i no extrender-nos però m’agradaria que malgrat ho dugés per 
sostenibles intentessin al menys tenir-ho un dia abans per poder mirar l’expedient. 
Votarem a favor, gràcies”

Torna agafar la paraula el regidor de l’equip de govern, senyor Miquel Cabot: “Recordar 
que també m’agradaria que fos així, sincerament ho digo. El problema és que moltes 
vegades tot el treball administratiu d’aquestes inversions és llarg i això és el que 
aprovam avui, crec que també ho he dit un parell de vegades. El que aprovam avui és la 
transferència de crèdit de superàvit del nostre pressupost i clar això ha d’estar en 
exposició pública, evidentment els terminis anaven limitats, evidentment sempre que 
pugui vos ho intentaré mostrar però crec que val la pena dur-ho per urgència i me sap 
greu, és vera, m’agradaria poder fer més via però evidentment anam amb els terminis 
que anam i és important treure-ho endavant”

El Batle continua amb la paraula: “Només per un afegit dir que si no ho duíem en aquest 
plenari senzillament aquest any ja no era del superàvit d’aquest any per tant fins el 
darrer moment no ho hem pogut dur”

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

B) PART DE CONTROL
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1. Donar compte dels decrets del període entre sessions

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia del període comprès entre sessions 
(octubre 2018 – novembre 2018).

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

2. Dació de compte al plenari de la Corporació Novembre 2018 (Execució trimestral, 
dades PMP i morositat, Pla d’ajust, cost efectiu del servei i informes objecció + 
15000 del 3r trimestre 2018)

Atès que, al llarg del 3er trimestre de 2018 s’han tramitat entre d’altres els següents:

INFORMES OBJECCIO +15000 

PLATAFORMES:

EXECUCIO TRIMESTRAL 3 TRIMESTRE 2018
DADES PMP I MOROSITAT 3 TRIMESTRE 2018
PLA D’AJUST 3 TRIMESTRE 2018
COST EFECTIU DEL SERVEI 

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 dels informes d’objecció + 15000 i de 
les plataformes abans esmentadas.

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 ens demanen els veïnats del carrer Clavell el 
motiu del perquè se va llevar la zona Acire. Se queixen de que d’un dia per l’altre varen 
llevar el disc i no varen saber el perquè. 

Desprès, en el carrer Cabana, Gladiol i Acacias, a tota aquella zona està ple de clots i 
voldríem saber quan s’iniciarà el nou asfaltat.

I llavors en el carrer Pere Ricard a la Vinya de Son Verí hi ha una senyal també de 
prohibit circular, que està tapada per unes plantes. Si les poguessin retallar perquè la 
veritat és que no se veu. I res més, moltes gràcies”
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El Batle contesta: “Pel tema del carrer Clavell, dir-li que se va anar a veure allà, si se va 
llevar l’Acire és perquè senzillament hi havia un informe policial que deia que no hi havia 
necessitat. S’està estudiant, ens varem reunir amb els veïnats i s’està estudiant com 
hem de resoldre aquesta situació perquè això està aferrat al gimnàs Illes i hi ha molt de 
trànsit de gent i el que se mira és si hi ha necessitat o no hi ha necessitat del mateix 
Acire. Dels altres, el pla d’asfalts està publicat i properament estarà en licitació i se 
tornarà fer l’altra tanda del pla d’asfalts de diferents zones, d’asfalts i voravies de 
diferents zones que són molt necessaris”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula el portaveu del Partit Popular, 
senyor Xisco Ferrá: “Dues coses de Son Ramonell. Creem que és important vigilar el 
tancament dels solars i avisar als propietaris dels solars en nuclis urbans de l’obligació 
de tancar-los però també sabem que l’Ajuntament allà va arreglar determinades aceres i 
en concret amb l’arreglo d’una de les aceres va tirar enterra un tancament amb ferros 
d’un solar. Ha quedat malparat i pregaríem que l’empresa a la que se va adjudicar fer 
l’acera vagi a deixar aquest tancament en condicions. Sé el carrer però ara mateix no el 
tenc aquí, desprès el vos diré.

Desprès també el mes d’abril del 2016 el Batle me va dir que havia encomanat un estudi 
de mobilitat de Son Ramonell a l’àrea de policia i faria un prec per poder tenir accés a 
n’aquest estudi de mobilitat de Son Ramonell quan sigui possible.

Un altre punt és que al passat ple varem aprovar una moció per fer net els torrents dient 
que estaven en bones condicions. Els veïnats de Sa Cabana ho varen sentir i m’han 
cridat de més d’un lloc que veuen que les canyes són massa abundants i molt altes i 
voldrien saber si a n’aquestes zones concretes s’hi ha de fer qualque actuació.

Al ple de juliol també varem fer una moció a favor de mantenir la Guàrdia Civil a 
Marratxí. Vostès varen donar el vot a favor i en varen fer llevar el punt segon que 
demanava cedir unes oficines provisionals perquè segons me varen dir ja havia sortit en 
premsa i ja tenien tancat un acord i signat amb el comandant de la Guàrdia Civil, que 
cedirien un solar i posarien uns prefabricats. De fet, a Diari de Mallorca va sortir que 
entre fer el concurs, rebre el mòdul, i fer les instal·lacions elèctriques tardarien uns dos 
mesos. Això va sortir el mes d’agost i encara no hem vist res. Volíem saber com està 
aquest tema de tornar tenir unes oficines de la Guàrdia Civil a Marratxí.

I també volíem saber com està el tema de l’ocupació de la planta baixa de les vivendes 
municipals a Gómez Ulla. Sabem que aquests dies passats hi va haver un intent de gent 
d’ocupar el primer pis i que pel que ens han dit els veïnats eren els mateixos de la 
planta baixa els que els assessoraven de com ho havien de fer, inclús hi varen 
dormir mentres feien la neteja del pis. Sé que la policia hi va anar i m’agradaria 
saber també com està una cosa o l’altra sobre tot el primer pis perquè era un pis 
que sabem que li falta un tros de coberta. I ara volia donar la paraula al senyor 
Sebastià Frau”

Seguidament el regidor del PP, senyor Sebastià Frau comenta: “Gràcies senyor Batle. 
Jo volia fer un prec relacionat amb dia 18 de novembre d’aquest any, que va ser la 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
11776671255512550402 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

presentació del Sant Marçal. A vostè no li ha agradat la paraula trola, perfecte, ho 
accept, però sí que ha assumit, sí que ha assumit que s’havia equivocat. Jo crec que 
avui que tenim la Sala plena de gent i altra gent que ens mira per les càmeres seria bo 
que demanàs disculpes públicament. Gràcies”

Contesta el Batle: “El tema dels solars és un prec. El senyor Mangiova, referent a 
l’estudi de mobilitat de Son Ramonell”

A continuació agafa la paraula el regidor de Policia, senyor A. Mangiova:” Gràcies, 
senyor Batle. Aquest mes nosaltres havíem fet una proposta de reforma, ho varem 
parlar amb els veïnats, als veïnats no els li va acabar de convencer, ens varen treure 
altres pegues, i fa quinze dies vaig anar personalment amb un dels oficials de policia a 
reunir-me amb els veïnats dins la mateixa urbanització. Allà ens varen indicar vàries 
coses que eren les que volien, consideraven que havíem d’arreglar, direccions, tema de 
la proximitat amb Alcampo que també els hi produïa problemes i sobre tot d’una manera 
immediata venia el Black Friday i ens varen dir que Alcampo el que feia era fer aparcar 
els seus empleats a una zona que és de Son Ramonell, que pertany a la urbanització i 
per actuar ràpidament varem limitar l’aparcament allà per evitar aquesta molèstia als 
veïnats. Això com actuació immediata però en quan a tota la reforma, hi havia dos 
veïnats que se varen comprometre, que volien passar-nos diferents propostes de 
reforma. Una ja la tenim, la varem rebre fa tres o quatre dies i l’altra, avui ens han dit 
que aquesta setmana ens l’enviaran perquè clar, jo els hi vaig escriure i vaig dir, si 
retrassau molt això, nosaltres també ens atrassam. És a dir, tendrem dues propostes 
que ens fan els propis veïnats. Desprès, jo m’he compromès, quan tenguem aquestes 
propostes, lògicament a policia mirarem la viabilitat, per si hi ha qualque problema i 
farem una definitiva. Amb la mesura que sigui possible seran aquestes que ens fan els 
veïnats que són els que viuen allà al cap i a la fi. Al que m’he compromés també, és que 
aquesta proposta final que hi hagi, convocarem a través dels veïnats d’allà, que 
s’encarregaran ells, inclús a fer un “buzoneo” s’han compromés, convocarem una 
assemblea a Sa Deixalleria perquè vegin quina és la proposta que els hi fem i puguin 
al·legar el que sigui en el mateix moment. Per tant, no només informarem a l’oposició, 
sinó que abans de que la reforma sigui firme serà amb el consentiment o amb la 
llicència o amb la conformitat dels propis veïnats que són de la urbanització de Son 
Ramonell”

El portaveu del PP, senyor Ferrá diu: “Hi ha l’estudi del 2016”

Segueix parlant el senyor Mangiova: “Varem fer un primer estudi, però aquest primer 
estudi, ja li digo, els propis veïnats ens varen posar més pegues, ha canviat un poc el 
tema amb Alcampo, ens varen treure més coses. Consideram que aquest estudi 
anterior que hi havia el deixam anar. El varem fer però no el posarem en pràctica. 
Posarem en pràctica un estudi que sortirà de la proposta dels veïnats, supervisada pels 
tècnics de Policia, com és la nostra obligació, sempre que sigui possible. Al cap i a la fi 
és una urbanització que no és que sigui de pas, els propis veïnats són els que ens han 
de dir el que volen i com li és més comòde conviure allà i això és el que pretenem i per 
tant una vegada que tenguem totes les propostes, li estic parlant d’un breu espai, 
d’abans de Nadal, abans de Nadal tenir ja la proposta definitiva per convocar una 
assemblea a Sa Deixalleria i que siguin els propis veïnats els que vegin la reforma que 
se fa. Per tant, no se farà res que no sigui amb el consentiment dels propis veïnats, no 
només informarem a l’oposició, sinó que seran els veïnats que diran com volen la seva 
urbanització, dins les possibilitats tècniques que hi hagi, és clar”
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El Batle diu: “Tema de neteja de torrents, avui precisament se feia net o s’ha fet net un 
tros del torrent de Coanegra. Ens va avisar la Conselleria i ho ha publicat avui mateix, 
ho podeu veure en el facebook de la Conselleria de Medi Ambient. Desprès, el tema del 
quarter de la Guàrdia Civil, el senyor Cabot dirà les novetats”

I el primer Tinent de Batle, senyor Cabot comenta: “Ja no és un problema de voluntat 
nostra, sinó que ells també se decideixin. Varem fer les darreres converses amb ells de 
com havien de ser aquests mòduls Tenim un pressupost que els hi varem mostrar, 
volíem fer un parell de canvis però ells mateixos ho varen supeditar tot al canvi del 
comandant, que va ser crec que fa dues setmanes, i varem quedar aíxí, que quan 
canviasin el comandant, ens convocaríen a una reunió i tornaríem a reprendre el tema. 
Nosaltres tenim els pressuposts i ho tenim preparat per treure la licitació quan faci falta 
però estam pendents d’això”

El Batle, senyor J. F. Canyelles comenta: “Pel tema del Gómez Ulla, hi ha data posada 
de la Mesa de contractació per a l’adjudicació del projecte de dur la coberta sencera de 
Gómez Ulla i el demés li contestarem per escrit perquè toca a persones i evidentment 
no ho farem en públic. I desprès respecte al darrer comentari només li vull dir una cosa, 
senyor Frau. Crec que ha quedat ben clar a les exposicions, crec que senzillament ha 
teatralitzat un poc i crec que és l’hora de donar solucions, no de fer retrets ni de fer 
piques baralles, que moltes vegades se’ns acusa des de la ciutadania que ens discutim 
molt i que al final no solucionam els problemes. Crec que a n’aquest cas i crec que 
estaria bé desprès de dotze anys del govern del PP que el PP també recolzás a l’equip 
de govern per millorar les instal·lacions esportives. Gràcies” 

I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que s’estén la present acta 
que signa el batle, amb jo la secretària, que don fe.

Paula Baltasar Cózar

Marratxí, 17 de Desembre del 2018

La Secretària,

Joan Francesc Canyelles Garau

Marratxí, 17 de Desembre del 2018

El Batle,
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