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ACTES I DECRETS (JPG)

Acta de l’Ajuntament Ple
Identificació de la sessió:
Núm. 11/18
Caràcter: Ordinària
Data: 30 d’octubre de 2018
Horari: de 20.00 a 21.10 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
Sra. P. Roig Tapia

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors.
Economia i Hisenda:
2. Reconeixement de crèdits 09/18
3. Modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 3/18 per a despeses de personal
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Urbanisme i Habitatge:
4. Bonificació ICIO Exp. Llicència d’obres 5429P/2018
Participació Ciutadana i Agenda Local 21:
5. Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana
Serveis Socials:
6. Aprovació definitiva de l’Ordenança de mesures per regular la promoció, venda i
consum de begudes alcohòliques
Mocions:
- Moció presentada per Independents de Marratxí-El Pi sobre la neteja del Torrent Gros
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 Octubre 2018 (Xips de cans i ajudes
puntuals del 3r trimestre 2018)
- Precs i preguntes
A continuació pren la paraula el Batle: “Bon vespre a totes i a tots. Gràcies per acompanyarnos, també saludar a la gent que ens veu per internet. Avui estrenam càmera, tenim una
càmera direccional que està en període de proves i també retornam a la Sala de Plens
d’aquest Ajuntament de Marratxí. Desprès d’uns mesos de fer els plens fora d’aquesta Sala,
les obres d’adequació de les oficines municipals sobre tot d’Estadística, Registre i Atenció al
públic han acabat. Han estat unes obres que han durat aquests mesos i que han millorat
substancialment la distribució que hi ha aquí baix i sobre tot també han solucionat tot el tema
d’humitat i de determinades coses que havien quedat obsoletes, com de la mateixa reforma
que datava de finals dels anys 80. I també s’ha fet un bany per persones amb mobilitat
reduïda, pensat perquè aquí baix, no hi havia bany en tota la planta baixa. Ara no serà
necessari pujar aquí adalt, qualsevol persona que vengui podrà anar directament al bany per
una rampa, en fi, amb una sèrie de qualitat de vida que la veritat és que era molt necessari
fer-la a n’aquest edifici. Vull aprofitar per donar les gràcies a tothom que ho ha fet possible,
des de na Lara Nadal, que és l’arquitecta que ha duit la direcció d’obra i el projecte; fins el
darrer funcionari que ens ha ajudat a que això anàs bé. I també evidentment donar les
gràcies a tothom que hi ha participat, però també als diferents empleats públics, als diferents
funcionaris que habitualment estaven allà abaix i que varen venir a n’aquesta Sala de plens,
tota la secció d’informàtica va venir aquí adalt, a la planta primera i ho varen fer d’una
manera voluntariosa i amb una exquisita atenció al públic malgrat les condicions en que
varen estar aquests mesos. Per tant, des d’aquí, així com també a la brigada municipal que
ha fet tots els trasllats amb temps record i que ha tornat condicionar aquesta Sala d’una
manera molt digna per poder celebrar aquest plenari. Des d’aquí volem donar les gràcies a
totes aquestes persones que ho han fet possible”

Desenvolupament de la sessió:
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A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors
Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 25-09-18 i de l’acta de
la sessió extraordinària de data 15-10-18, que s’aproven i autoritzen per unanimitat.
2. Reconeixement de crèdits 09/18
Vist l’expedient 9/18 relatiu al reconeixement de crèdit corresponents als exercicis
pressupostaris anteriors.
Atès que s’han realitzat, durant els passats exercicis, despeses que excedeixen a l’import
compromès i d’altres on aquest no s’ha compromès en la seva totalitat i que es descriuen a
l’Annex I.
Vist l’informe del Sr. Interventor acctal incorporat a l’expedient.
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23 1.e) del TRRL i 60.2 del RD
500/90, correspon al Ple el Reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi
dotació pressupostària.
Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit 9/2018 corresponent a les despeses que
després es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura
en l’expedient.
ANNEX I
RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 09/18
NÚM ANY
NOM
1
2017 GREENTAL S.A

DATA FACTURA
31/01/2017

NÚM.REGISTRE
TOTAL
2017000622
5.687,00€
TOTAL
5.687,00€

Segon. Acordar la corresponent imputació dels crèdits al pressupost actualment en vigor.
Tercer. Que prossegueixi l’expedient la tramitació reglamentària corresponent, es prengui
nota per la Intervenció municipal i es notifiqui als interessats.
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, de data 25 d’octubre de 2018, abans
transcrit, els senyors assistents acorden per majoria, amb els vots a favor dels cinc
regidors de MÉS, dels quatre regidors del PSOE i dels dos regidors de Som Guanyem, i
amb l’ abstenció dels vuit regidors del PP, de la regidora d’IDMA-El Pi i de la regidora
No Adscrita, aprovar els acords esmentats.
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3. Modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 3/18 per a despeses de
personal
Vist l’expedient relatiu a la modificació del Pressupost vigent mitjançant suplement de
crèdit 3/18 per a despeses de personal.
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 177.2 del TRLHL i 37 i 38 del
RD 500/90, la competència per aprovar els expedients de crèdits extraordinaris i de
suplements de crèdit correspon al Ple de la Corporació.
Aquesta Regidoria eleva a l’Ajuntament Ple la següent:
PROPOSTA D’ACORD
1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit 3/2018 a les
aplicacions pressupostàries i pels imports següents:
Programa

Bàsiques

PRODUCTIVITAT

G. E

AJ.FAMILIAR

PROJ. SOIB

120003

15000

15100

16400

14300

TOTAL

S.SOCIAL
16000

13000

231,77

30,7

2,87

11,11

0

276,45

86,53

13200

4.484,93

140,86

74,1

44,88

0

4.744,77

1.485,11

15000

963,87

151,28

10,8

18,54

0

1.144,49

358,23

15100

863,00

94,35

11,7

3,59

0

972,64

304,43

15300

2.289,84

30,22

41,89

26,43

0

2.388,38

747,57

16100

303,36

4,07

5,55

0

0

312,98

97,96

16400

158,58

2,08

2,9

1,68

0

165,24

51,72

16500

277,49

16,6

4,44

2,68

0

301,21

94,28

17000

296,16

31,55

4,05

3,94

0

335,70

105,08

23100

209,42

30,36

2,47

3,65

0

245,90

54,63

23105

933,46

12,58

17,06

11,69

0

974,79

305,11

23120

79,57

1,07

1,45

0

0

82,09

25,69

23140

162,72

29,74

1,62

2,53

0

196,61

61,54

23148

163,98

2,19

3

0

0

169,17

52,95

24100

207,39

29,97

2,45

2,92

0

242,73

75,98

24110

0,00

0

0

0

56,72

56,72

17,75

24141

0,00

0

0

0

0

0,00

0,00

24142

0,00

0

0

0

91,72

91,72

28,71

32000

128,09

1,71

2,34

0

0

132,14

41,36

32100

46,69

0,61

0,86

0

0

48,16

15,07

32400

78,36

1,06

1,43

2,53

0

83,38

26,10

33000

386,53

-22,44

8,43

2,19

0

374,71

117,28
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33210

233,05

3,12

4,26

2,19

0

242,62

75,94

33220

57,85

0,78

1,05

0,73

0

60,41

18,91

33310

49,34

0,65

0,9

1,46

0

52,35

38,74

34000

127,44

1,71

2,33

7,86

0

139,34

43,61

44000

53,93

0,72

0,99

0,73

0

56,37

17,64

49100

110,01

0

0

0

0

110,01

34,43

91200

10,86

0

0

0

0

10,86

3,39

92000

2.597,21

51,4

47,07

23,21

0

2.718,89

851,01

92310

111,27

1,49

2,03

0,73

0

115,52

36,16

92400

55,74

0,75

1,02

0

0

57,51

18,00

93101

1.004,80

133,35

12,44

8,89

0

1.159,48

362,91

93100

164,64

2,31

3,19

0

0

170,14

53,26

93200

448,40

-21,57

9,56

7,58

0

443,97

138,96

93400

366,51

32,96

5,32

11,85

0

416,64

130,41

17.656,26

796,23

289,58

203,59

148,44

19.094,11

5.976,45

Total a suplementar

25.070,56

Aquesta modificació pressupostària es finançarà amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria.
2n. Que es sotmeti a informació pública i prossegueixi la tramitació corresponent,
prenent-se nota per la Intervenció municipal.
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al Primer Tinent de Batle i
Regidor d’Economia, senyor Miquel Cabot Rodríguez: “Bon vespre a tots. Així com
varem explicar a la comissió informativa és la segona fase de la pujada salarial que se
fa a les retribucions als funcionaris d’aquest Ajuntament. Correspon al 0,25 del total que
corresponia”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, de data 25 d’octubre de 2018, abans
transcrit, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

4. Bonificació ICIO Exp. Llicència d’obres 5429P/2018
En data 25 de maig de 2018 es va sol·licitar una llicència d’obres a nom del senyor
Bartomeu Coll Amengual, sobre reforma d’habitatge existent al polígon 1, parcel·la 947,
referència cadastral 07036A001009470000MZ, concedida en data 4 d’octubre de 2018.
L’edificació està inclosa en el Catàleg d’Elements d’Interès Artístic, Històric, Ambiental i
Patrimoni de l ‘Arquitectònic del Terme Municipal de Marratxí amb clau 164 B.
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Vists els informes favorables de l’arquitecte municipal i jurídic .
Aquesta Regidoria procedeix elevar l’expedient a la Comissió Informativa la següent:
PROPOSTA D’ACORD
1. Acollir a la bonificació del 95% de l’impost de construccions corresponent a la
llicència d’obres 5429P/2018, segons allò previst a l’article 4.2 a) de l’Ordenança Fiscal
reguladora de l’ICIO.
2. Notificar el present acord a l’interessat.
3. Notificar el present acord a Intervenció als efectes procedents.
Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle, senyor Joan F. Canyelles
Garau: “Això és una casa catalogada i per ordenança té les bonificacions de reforma,
una llicència d’aquesta casa catalogada i té la bonificació del 95”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Urbanisme i Habitatge, de data 25 d’octubre de 2018, abans transcrit, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

5. Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana
Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana, per tal de dotar de totes les
eines possibles els ciutadans per participar, així com per la regulació d’aquesta.
Atès que l’Ajuntament de Marratxí, com a òrgan d’administració i govern del municipi,
exerceix la seva activitat de garantir i fomentar els drets individuals i col·lectius dels
veïnats i les veïnades reconeguts per la constitució i les lleis, així com de fer respectar i
complir els deures i obligacions legítimament establerts, en benefici de l’interès general.
Atès que el reglament de participació existent a l’Ajuntament es trobava totalment
desactualitzat i que les dinàmiques de participació ciutadana han patit molts canvis en
els darrers anys, tant legislatius com socials.
Atès que l’Ajuntament té la missió de garantir el ple dret a la participació ciutadana a
totes les persones residents al municipi, així com el dret de tota persona a expressar la
seva opinió davant els òrgans institucionals. A més, té la potestat de dictar reglaments
per articular el bon funcionament de les activitats que realitzen les diferents
associacions.
Atès que el reglament de participació presentat al ple de juliol ha tingut una sèrie
d’esmenes i amb la voluntat de fer-lo el més ampli i consensuat possible, es presenta el
text amb les esmenes aceptades afegides.
Atès que aquest Reglament fomenta la participació ciutadana de totes les persones
residents al municipi, facilita la forma de participar i informa de totes les formes
possibles de fer-ho.
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Havent considerat allò establert a l’article 49 de la Llei7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local, que regula el procediment a seguir en l’aprovació de les ordenances i
reglaments locals.
Ates que s’ha considerat convenient afegir els punts 8 i 9 a l’article 9 Dret a intervenir
al ple, per tal de que aquests quedés més complet i clar.
Se sotmet l’assumpte a votació d’aquesta comissió informativa de Participació
Ciutadana amb la següent

PROPOSTA D’ACORD
1. Acceptar parcialment les al·legacions presentades per el Partit Popular en data del
16 d’agost del 2018.
2. Aprovar inicialment el reglament de Participació Ciutadana.
3. Acordar l’establiment d’un període d’informació pública per un termini de trenta dies,
als efectes que es puguin presentar reclamacions i suggeriments.
4. En el supòsit que, durant el termini establert a l’efecte, no es presentin reclamacions
o suggeriments, el present acord d’aprovació provisional es considerarà
automàticament elevat a definitiu.
5. Una vegada adoptat l’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança (o el provisional
elevat automàticament a tal categoria) es procedirà a la publicació íntegra del
present Reglament al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per la seva entrada en vigor.
6. Que l’expedient prossegueixi la tramitació necessària per a la seva conclusió.
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al regidor de Participació
Ciutadana, senyor A. Mangiova Ripoll: “Bon vespre a tots i a totes. S’han acceptat, com
diu aquí, les al·legacions per una part presentades pel Partit Popular. S’ha incorporat al
Reglament el tema que ens va proposar, a que hi hagi la possibilitat de poder constituir
Consells de nucli, tal com ens varen proposar i per una altra banda hem afegit dues
coses per part de l’equip de govern que ens havien quedat a l’aire però que
consideràvem que hi havien de ser. Una era el fixar que els plens se celebraran a les
vuit del vespre, com fins ara, com venim fent darrerament, aquests darrers anys; i l’altra
el fet de que el públic pugui intervenir, quan ha acabat el ple hi hagi la intervenció per
part del públic igual que ara. Això ja se fa però és perquè quedi reflectit en el Reglament
de Participació. Només hi ha aquestes tres variacions respecte al projecte inicial i això
és tot”
La portaveu d’IDMA-El Pi comenta: “Moltes gràcies senyor Batle. Bones tardes a tots i a
totes. Nosaltres hi votarem a favor ja que en el mes de juliol donarem la nostra opinió i
ens abstenguerem perquè no hi havíem pogut participar però hem tingut l’oportunitat de
participar, de fer les aportacions que hem cregut oportunes i consideram que és un
projecte, que tot és millorable però que per començar quan no se feia res ens pareix bé i
hi votarem a favor”
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Seguidament parla el portaveu del Partit Popular: “Bon vespre, gràcies senyor Batle.
Nosaltres ja varem dir al ple de juliol que l’antic reglament de Participació Ciutadana era
un molt bon reglament i que el nou reglament aportava qualque cosa nova encara que
la major part ja estava a l’anterior, no obstant, com deim, aquest nou reglament és
també un molt bon reglament i com que al manco hem pogut fer les al·legacions i parlar
de les nostres propostes amb vostès, nosaltres votarem a favor d’aquest Reglament. Dit
això hem de dir que ens sap greu que no s’hagin acceptat les altres propostes nostres, i
més encara quan llegim l’acta de juliol vegem que el senyor Mangiova parlava de que el
Reglament s’estructurava en cinc gran capítols; fins i tot el document definitiu que tenen
penjat, en el pròleg encara parla del capítol 5 on s’hauria de parlar del Defensor de la
Ciutadania. Nosaltres proposàvem que aquest capítol cinquè fós d’altres figures de
participació ciutadana, i en ell es detallàs el Defensor de la Ciutadania, els pressuposts
participatius, el voluntariat amb totes les rames (protecció civil, casal solidari,
geganters). Malgrat tots aquests punts ja varem parlar de que puguin tenir un reglament
propi, trobàvem interessant que amb el Reglament de Participació Ciutadana a la mà,
un ciutadà que el llegeix per primer cop pugui veure totes les formes de participació i tal
vegada s’animi a participar a qualcuna d’aquestes. Vostès han trobat que no, que és
millor eliminar aquest capítol 5 i això que a l’exposició de motius que tenim aquí diuen
que l’anterior reglament es trobava totalment desactualitzat i que les dinàmiques de
participació ciutadana han patit molts de canvis als darrers anys però per altra banda no
es pareix bé fer una relació d’aquestes noves dinàmiques i incloure-les dins el nou
Reglament. Ja digo, nosaltres votarem a favor entenent que és un Reglament viu, que
es pot modificar i donat que el que inclou és positiu pels ciutadans. Un darrer punt, de
les dues coses que han afegit. L’horari del ple crec que envers d’estar aprovat dins el
Reglament de Participació Ciutadana, el qui hauria d’aprovar l’horari del ple, seria dins
el Reglament Orgànic Municipal. És el que jo trobo, hauria de ser el Reglament Orgànic
Municipal que digués a quina hora s’ha de fer el ple, no el Reglament de Participació
Ciutadana. Gràcies”
Respon el regidor A. Mangiova: “Com ja vaig explicar és que consideràvem
senzillament, no és que ens pareixi malament el que vostès havien proposat, però
consideràvem que ja hi havia un reglament del Defensor del Ciutadà, ja estava
reglamentat per una altra banda i era un poc com repetir el mateix. Ho hem fet per
separat i el Reglament té la funció de que el ciutadà efectivament tengui el màxim
coneixement de les possibilitat que tè d‘intervenir dins la vida municipal. Però bé, el
tema del Defensor del Ciutadà ja està reflectit per una altra banda, en el seu reglament
corresponent i per això simplement no varem trobar convenient reincidir en el mateix
tema. Però com vostè ha dit és un reglament obert. Tot el que té que veure amb
Participació Ciutadana jo crec que és molt viu, estic molt d’acord amb vostè que és molt
viu i que segurament d’aquí un temps veurem coses noves que podem millorar i que
podem anar endavant. També com ha dit la senyora Neus, efectivament és viu i és nou.
És una activitat, és un tema que constantment està en evolució i per tant segurament
més endavant se faran millores, tot és millorable, efectivament però ho hem fet el millor
que hem sabut i creem que és un bon reglament. Inclús mirant, comparar-lo amb altres
reglaments d’altres municipis creem que inclús podem dir que és un reglament punter
en moltes coses. O sigui que hi ha moltes coses que crec que ens copiaran.
Efectivament, tot és millorable i esperam que si arriba el moment millorem el que faci
falta però com ha dit, és un bon reglament i deixa obertes moltes portes a la ciutadania
per poder participar de forma activa dins els plens i en tot el que és la vida municipal en
general i agrair el recolzament tant del Partit Popular com del Pi per aprovar
positivament el Reglament. Gràcies”
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Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Participació Ciutadana i Agenda Local 21, de data 25 d’octubre de 2018, abans transcrit,
els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
6. Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de mesures per regular la
promoció, venda i consum de begudes alcohòliques
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Marratxí, en sessió ordinària celebrada en data 29 de
maig de 2018, aprovà inicialment l’Ordenança de mesures per regular la promoció,
venda i consum de begudes alcohòliques.
Atès que el text se va sotmetre a informació pública durant un termini de 30 dies, per la
presentació de reclamacions, objeccions i observacions de conformitat amb el que es
disposa en els articles 49b) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i
en l’article 102.1.b) de la Llei 20/2006, municipal i de Règim Local de les Illes Balears.
Atès que la Comissió del Pla de Drogues se va reunir el dia 18 de setembre per resoldre
les al·legacions presentades.
Atès que la dita Comissió va acceptar totes les al·legacions, decidint incorporar-les al
Text inicial.
Considerant l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim
Local que regula el procediment a seguir en l’aprovació de les ordenances i reglaments
locals.
Se sotmet l’assumpte a votació d’aquesta Comissió Informativa de Serveis Socials, amb
la següent:

PROPOSTA D’ACORD
1. Incorporar les següents al·legacions al Text provisional de l’Ordenança:
Article 15.2
La redacció provisional diu:
No es permet la venda ni el consum de begudes alcohòliques en:
• Centres sanitaris i sociosanitaris...... i altres
Se proposa afegir: Recintes amb caràcter esportiu-recreatiu, tret que estiguin dins
locals especialment habilitats per a això.
L’explicació és que aquesta prohibició està regulada a la Llei 19/2007 d’11 de juliol,
contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport, que diu
textualment:
Artículo 4 .Consumo y venta de bebidas alcohólicas y de otro tipo de productos.
1. Queda prohibida en las instalaciones en las que se celebren competiciones
deportivas la introducción, venta y consumo de toda clase de bebidas alcohólicas y de
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Article 21.4
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La redacció provisional diu:
“En el cas de les infraccions lleus referides al consum en la via pública, es preveu la
suspensió de la sanció si l'infractor se sotmet a una intervenció educativa o, en cas de
necessitat, terapèutica.”
Se proposa la següent redacció definitiva:
“En el cas de les infraccions lleus comeses dins el terme municipal per menors,
es preveu la suspensió de la sanció si l’infractor o la infractora se sotmet a una
intervenció educativa o, en cas de necessitat, terapèutica. Aquesta intervenció es
durà a terme sempre que els serveis municipals tenguin la capacitat necessària
per assumir-la.”
Art.22 Tipificació de les infraccions i sancions
Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
La redacció provisional del punt 22.1 diu:
“Consum de begudes alcohòliques en la via pública que pugui causar molèsties a les
persones que utilitzen aquests espais.”
Se proposa la següent redacció definitiva:
“Consum de begudes alcohòliques en la via pública.”
Art. 25 Sancions
25.1 Modificació de les quanties de la sanció:
• Les possibles reduccions s'han de determinar en la notificació d'iniciació del
procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o renúncia de
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.
- Quan el benefici que resulti d'una infracció sigui superior a la sanció que correspongui,
aquesta es pot incrementar en la quantia equivalent al benefici obtingut.
- El pagament voluntari de la sanció resultant de la comissió de qualsevol de les
infraccions imposades suposa les següents reduccions:
La redacció provisional diu:
a. “Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el
pagament de les sancions previ a la resolució de l'expedient sancionador, amb una
reducció a la meitat de la sanció tipus si el pagament es fa efectiu abans de l'inici del
procediment sancionador.”
Se proposa eliminar aquest punt a la redacció definitiva ja que fa referència a la
reducció del 50% per pagament avançat.
25.2 Quantia de les sancions:
Se proposen els canvis marcats en negreta.
Nivell de gravetat Lleu.- Conducta infractora: Consum de begudes alcohòliques a la via
pública quan pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana. Se proposa eliminar “quan
pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana”. Sanció mínima 300€. Se proposa
200€.
Nivell de gravetat Lleu.- Conducta infractora: Dispensar begudes en envasos de vidre,
llaunes o similars, incomplint l’article 9.2. Sanció mínima 850€. Se proposa 750€.
Nivell de gravetat Lleu.- Conducta infractora: No disposar, en el lloc on se desenvolupa
l’activitat, de la documentació preceptiva (art. 7). Sanció mínima 850€. Se proposa
750€.
Nivell de gravetat Greu.- Conducta infractora: Els incompliments dels articles 15, 16, 17 i
18 sobre les prohibicions de subministrament, venda i consum de begudes

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
11776671751105020053 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

alcohòliques, accés, acreditació d’edat i altres recollides en els esmentats articles.
Sanció mínima 851€.
Se proposa 751€. Sanció màxima 3000€. Se proposa 1500€.
Nivell de gravetat Greu.- Conducta infractora: El consum, despatx o consentiment del
consum de begudes alcohòliques quan no està permès. Sanció mínima 851€. Se
proposa 751€. Sanció màxima 3000€. Se proposa 1500€.
Nivell de gravetat Greu.- Conducta infractora: Permetre l’entrada a persones menors
d’edat quan no està permès. Sanció mínima 851€. Se proposa 751€. Sanció màxima
3000€. Se proposa 1500€.
Nivell de gravetat Molt Greu.- Conducta infractora: La instal·lació, inici o exercici de
l'activitat (art.8) sense haver presentat la comunicació prèvia, la declaració responsable
o ladocumentació a presentar a l'Ajuntament per obtenir la llicència corresponent.
Sanciómínima: 3001€. Se proposa 1501€. Sanció màxima: 10.000€. Se proposa
3000€.
Aquestes modificacions responen a les següents motivacions:
 La sanció mínima seria de 200€, i això equivaldria a 8 hores d’intervenció educativa.
 La resta se modifiquen per adaptar-se a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, la qual diu a l’art. 141.
“Excepte previsió legal distinta, les multes per infracció d’ordenances local han de
respectar les següents quanties:
Infraccions molt greus: fins a 3000€
Infraccions greus: fins a 1500€
Infraccions lleus: fins a 750€”
Art 27 De les mesures alternatives al compliment de la sanció
27.1 La redacció provisional diu:
“En el cas de les infraccions lleus referides al consum en la via pública comeses per
menorsd'edat, es preveu la suspensió de la sanció si la persona infractora acorda una
intervenció educativa o, en cas de necessitat, terapèutica alternativa a la sanció
pecuniària. La mesura alternativa s'ha d'acordar entre la persona infractora i amb
l'instructor de l'expedient. L'acord ha d'incloure el pare, la mare o el tutor o tutora.”
Se proposa que la redacció definitiva sigui:
“En el cas de les infraccions lleus comeses dins el terme municipal per menors,
es preveu la suspensió de la sanció si l’infractor o la infractora se sotmet a una
intervenció educativa o, en cas de necessitat, terapèutica alternativa a la sanció
pecuniària. La mesura alternativa s'ha d'acordar entre la persona infractora i amb
l'instructor de l'expedient. L'acord ha d'incloure el pare, la mare o el tutor o tutora.
Aquesta intervenció es durà a terme sempre que els serveis municipals tenguin
lacapacitat necessària per assumir-la.”
27.4 La redacció provisional diu:
“Aquestes mesures alternatives només podran efectuar-se una vegada a l'any i amb un
màxim de tres per menor.”
Se proposa que la redacció definitiva sigui:
“Aquestes mesures alternatives només podran efectuar-se una vegada a l'any i
amb un màxim de dos per menor.”
2. Aprovar definitivament l’Ordenança de mesures per regular la promoció, venda i
consum de begudes alcohòliques.
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3. Procedir a la publicació íntegra de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears per a la seva entrada en vigor.
4. Que prossegueixi l’expedient la tramitació necessària per a la seva conclusió.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle, senyor J. F. Canyelles Garau:
“Aquesta proposta que duim a plenari és també per adaptar-la a normativa superior i
evidentment amb un repas també de mirar de millorar tot el que fa referència a
n’aquesta ordenança, que és la primera que tenim en el municipi i que poc a poc se va
implantant arrel de Mallorca. És una ordenança que va sortir arrel de diferents
demandes a l’Assemblea de Batles, tant per FAPA com per diferents entitats, a les
quals hi ha participat el Consell de Mallorca a través de l’IMAS i la FELIB, la Federació
de Municipis de les Illes Balears, i a partir d’aquesta ordenança marc, que era una
ordenança tipus, cadascú l’ha redactada a la seva realitat i aquí duim la darrera revisió
desprès de l’exposició pública, l’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora per
regular la promoció, la venda i el consum de begudes alcohòliques. Fins aquest moment
no teníem cap norma específica dins el nostre municipi que regulàs el botellot ni que
regulàs tampoc les conductes incíviques en el carrer llevat de la llei estatal. En aquest
cas se podrà actuar d’una manera molt més localitzada i molt més àgil i sobre tot també
fer-hi una feina que s’està fent de tema de prevenció. Crec que en aquest cas també
fem una passa endavant. Feia molt de temps que dins els diferents ajuntaments, a
n’aquest també, parlàvem d’això i crec que és un passa important que hem donat amb
l’aprovació de l’ordenança que duim avui a aprovació”
La portaveu d’IDMA-El Pi, senyora Serra agafa la paraula: “Nosaltres tal com ferem en
el mes de maig, a l’aprovació inicial ja hi votarem a favor i com no pot ser d’altra manera
hi votarem ara perquè sigui això definitiu sabent la necessitat que tenia aquest municipi
de tenir una ordenança per regular tots aquests tipus de fets que fins aquest moment se
trobava la policia municipal desamparada perquè no podia actuar perquè no tenia on
aferrar-se. Per tant crec que podem estar d’enhorabona i votam a favor”
A continuació parla el senyor X. Ferrá com a portaveu del Partit Popular: “Nosaltres
també hi votarem a favor. El que ara estava mirant és que aquest reglament el varen
dur inicialment el maig, s’han incorporat una sèrie d’al·legacions i ara ja fem l’aprovació
definitiva. En canvi l’anterior, el mes de juliol varem dur l’aprovació inicial i avui tornam
dur l’aprovació inicial?”
El Batle comenta: “En tema de terminis jurídics la Secretària ho explicarà”
I la Secretària contesta: “És que l’ordenança de Participació no se va arribar a enviar al
BOIB perquè com que les al·legacions varen venir tant prest ja se va aturar en aquell
moment, i aquesta sí que ja ha estat exposada i per això se fa la definitiva”
El senyor Ferrá diu: “El que he dit, votarem a favor”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Serveis Socials, de data 25 d’octubre de 2018, abans transcrit, els senyors assistents
acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
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7.

Declaració d’urgència de l’assumpte: Modificació de crèdit mitjançant crèdit
extraordinari 04/18 per inversió financerament sostenible i modificació de l’annex
d’inversions del Pressupost de 2018
De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de
Règim Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden
per unanimitat, aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia
de l’assumpte: “Modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari 04/18 per inversió
financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2018”

8.

Modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari 04/18 per inversió
financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de
2018
Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari 4/18 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 a l’Ajuntament Ple la següent:

PROPOSTA D’ACORD
1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari 4/2018 a les
aplicacions pressupostàries i pels conceptes i imports següents:
Aplicació
pressupostària
34200.63200
15300.61900
93300.63200
15300.61900

Concepte

Import (€)

Projecte de reforma de vestuaris esportius
Pla d’embelliment de Cas Capità
Projecte bàsic i d’execució de reforma de dues tombes i
d’ampliació de columbaris al cementiri municipal de
Marratxí
Millora d’accessibilitat en l’entorn de la Plaça de
l’església des Pla de na Tesa
TOTAL

408.247,59
308.823,39
187.097,11
525.595,12
1.429.763,21

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:
CONCEPTE

PROGRAMA

INVERSIÓ DE REPOSICIO

34200.63200

Projecte de reforma de vestuaris esportius

IMPORT

FINANÇAMENT
R.ordinaris

RTDG

408.247,59
408.247,59
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INVERSIÓ DE REPOSICIO

15300.61900

834.418,51
308.823,39

Pla d’embelliment de Cas Capità
Millora d’accessibilitat en l’entorn de la
Plaça de l’església des Pla de na Tesa
INVERSIÓ DE REPOSICIO
Projecte bàsic i d’execució de reforma de
dues tombes i d’ampliació de columbaris al
cementiri municipal de Marratxí

525.595,12
93300.63200

187.097,11
187.097,11

3r. Donar compte d’aquest acord a la Comissió informativa d’Economia i Hisenda en la
primera sessió que es celebri.
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 també com varem informar a la comissió informativa que duríem
avui per urgència duim aquests quatre projectes que són importants i els duim per
inversions sostenibles. Així com sabeu, aquestes inversions financerament sostenibles
són les inversions que treim del superàvit municipal. En aquest cas, el que fem avui és
aprovar passar el crèdit dels superàvit als pressupostos i com ha dit la senyora
Secretària duim aquests quatre projectes. La reforma dels vestuaris de les instal·lacions
esportives del municipi, que ja els hi toca. Un pla d’embelliment de Cas Capità; sobre tot
és un tema d’aceres i qualque retranqueig i millorar un poc també la circulació i
l’aparcament d’aquest nucli. El projecte bàsic i d’execució de reforma de dues tombes i
d’ampliació de columbaris al cementeri; que són dues tombes que estan en molt mal
estat des de fa estona, les arreglarem i les podrem tornar donar ús i la creació de
columbaris ja que aquest cementeri té molta demanda i avui en dia la llista d’espera és
llarga. Amb aquests columbaris podrem donar cabuda a n’aquesta demanda. I la millora
d’accessibilitat en l’entorn de la Plaça de l’Església del Pla de Na Tesa, també és una
millora dins aquest entorn en el carrer de Can Frontera i en el carrer General Weyler i
sobre tot direm que l’acció més important que se fa és el soterrament de les línees
elèctriques i de telèfon, el que farà, donarà una altra imatge al nucli del Pla de Na Tesa.
Gràcies”
Acte seguit parla el senyor Xisco Ferrá, portaveu del PP: “Jo vaig venir ahir a veure
l’expedient i encara no hi era. Normalment per no haver pogut veure com es faran
aquests projectes ens abstendríem però donat que és vera, que trobam que és urgent,
sobre tot el tema dels vestuaris, hi votarem a favor”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els
senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
9.

Declaració d’urgència de l’assumpte: Modificació de crèdit mitjançant suplement
de crèdit 4/18 per a amortització anticipada de préstec
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 suplement de crèdit 4/18 per a
amortització anticipada de préstec”
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10. Modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 4/18 per a amortització
anticipada de préstec
Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 4/18 per
a amortització anticipada de préstec
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 a l’Ajuntament Ple la següent:
PROPOSTA D’ACORD
1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit 4/2018 a
l’aplicació pressupostària i pel concepte i import següents:
Aplicació
pressupostària

Concepte

01100.913.00

Amortització de préstecs a llarg termini d’ens de fora
del sector públic

Import (€)
679.399,90

Aquesta modificació pressupostària es finançarà amb l’excés de finançament afectat
derivat de les operacions de préstecs excepcionals del Mecanisme de Finançament per
al Pagament als Proveïdors (RDL 4/2012).
2n. Que es sotmeti a informació pública i prossegueixi la tramitació corresponent,
prenent-se nota per la Intervenció municipal.
3r. Donar compte d’aquest acord a la Comissió informativa d’Economia i Hisenda en la
primera sessió que es celebri.
Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el senyor M. Cabot, regidor
d’Economia: “També hem hagut de dur aquest punt per urgència perquè també no
arribàvem per terminis a que estigués en el 2018. És vera, ha estat qüestió d’entre ahir i
avui per això no ho vaig explicar el dia de la comissió informativa però el tema està clar.
A principis d’any varem aprovar l’amortització del deute d’aquest Consistori i se quedava
un petit romanent, que és aquest que veis aquí, que s’havia de pagar a plaços fins
desembre i per això dèiem que en el 2018 aquest Ajuntament quedaria en deute zero.
Quan hem anat a negociar amb els bancs, els bancs ens han deixat, ens han permès
baixar les quotes però no eliminar quotes. Això significa que ens feien seguir amb una
quota més baixa però amb el calendari establert que acabava el 2022. I per nosaltres
era molt important tenir deute zero perquè això desprès ens afecta de cara al Miniteri
per tot el que és l’estabilitat pressupostària, la regla de gasto, etc, etc, etc. I és per això,
des d’Intervenció se varen donar compte, i me varen informar també des de Tresoreria
que aquesta negociació no se podria dur amb el banc i simplement duim avui
l’amortització amb la mateixa borsa de doblers que ja varem dur l’altre, no ho varem
amortitzar tot per deixar aquest romanent, al final l’utilitzam i ja està. Era un romanent,
com vaig explicar a l’altre ple, que era finalista per amortitzar deute. O sigui que són uns
doblers que teníem que no afecta al pressupost municipal. I aquesta és l’explicació
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d’aquest punt i així sí que podrem dir que en el 2018 aquest Ajuntament té un deute
zero”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els
senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
Acte seguit el Batle diu: “Jo fa molts d’anys que som regidor i no havia vist mai un
ajuntament, el de Marratxí, que és el que me preocupa, que estigués amb deute zero.
Sincerament donar l’enhorabona a l’àrea econòmica i a tot el consistori en general
perquè realment és un punt important i crec que amb aquest punt demostram que fem
una bona gestió, una bona gestió també econòmica i que apart de tenir doblers en el
banc, que no ens deixen emplear, que ho repetim plenari darrera plenari, però també
tenim deute zero amb els bancs per tant zero interessos, i aprofitam tots els recursos
que tenim per millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes fent diferents actuacions que
trobam necessàries”

11. Moció presentada pel grup municipal dels Independents de Marratxí-El Pi, sobre la
neteja del Torrent Gros
La regidora d’IDMA-El Pi, senyora Neus Serra Cañellas comenta: “Primer de tot volia fer
un aclariment sobre aquesta moció, vull destacar que no és una moció ni oportunista ni
que s’hagi presentat desprès de tot el que ha passat de l’esdevingut per torrents sinó
que va ser una moció que varem entrar a n’aquest Ajuntament dia 20 de setembre i per
una errada de forma que no posava per via d’urgència al que era la moció, no se va
poder debatre en el passat ple. A tot això també volia dir que no vol dir que sigui per
això, però nosaltres pensarem que sí, a partir d’aquí ahir va sortir o avui sortia una
notícia a un mitjà de comunicació de que aquest Ajuntament ja ha començat a fer
tràmits que en teoria era el que nosaltres, en teoria no, és el que demanam a n’aquesta
moció. La podria retirar perquè m’imagino que l’equip de govern no ens la votarà perquè
ens dirà que ja ho està fent, per ventura m’avanç però la llegiré però volia explicar
aquests motius”
I a continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu d’IDMA-El Pi, senyora
Neus Serra Cañellas, de la Moció presentada per IDMA-El Pi, en data 20 de setembre
de 2018, relativa a la neteja del Torrent Gros que diu textualment:
“Antecedents
A aquestes dates, a finals d’estiu, i entrant a la tardor, són freqüents les tempestes amb
gran quantitats de precipitació, el que, si no es fa una bona previsió de neteja dels
torrents es poden produïr inundacions, amb el conseqüents perjudicis materials i
econòmics, sense obviar les possibles conseqüències en la seguretat de les persones.
Com tots sabem, el manteniment dels torrents és una tasca que correspon dur a terme
a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, però el nostre deure
des de l’Ajuntament és informar sobre la situació en què es troben els torrents del
municipi i demanar-ne la neteja i el manteniment.
Aquest any aquetes tasques s’han dut a terme però de manera insuficient, el que ha
provocat que el creixement de la vegetació i determinats abocaments incontrolats als

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
11776671751105020053 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

llits dels torrents del nostre terme suposin un perill en si mateixos combinats amb els
previsibles augments del cabdal dels torrents.
Especialment greu és la situació en que es troba el torrent Gros al seu pas pel nostre
terme municipal, una situació fàcilment comprovable, i que ha provocat les queixes que
han fet arribar al nostre grup nombrosos veïns, sol·licitant un millor manteniment del llit
de determinats trams del recorregut del torrent.
Des d’IDMA-El Pi, recollint aquesta preocupació pel deficient manteniment dels torrents
del nostre municipi per part de la Conselleria de Medi Ambient, volem transmetre al ple
aquest malestar, i al mateix temps proposar que l’Ajuntament doni trasllat de la situació i
de la preocupació existent als reponsables de la Conselleria.
ACORDS
Per tot això exposat anteriorment, es sol·licita al ple de la corporació l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Instar a la direcció general de recursos hídrics de la conselleria de Medi
Ambient del GOIB a que prengui les mesures oportunes per tal de fer una adequada i
suficient neteja del llit dels torrents que travessen el nostre terme municipal.
SEGON.- Donar trasllat de la preocupació i la queixa del consistori davant el fet que a
aquestes altures les actuacions duites a terme no han estat suficients.
TERCER.- Demanar a la conselleria que les actuacions que eventualment es duguin a
terme es produeixin de forma respectuosa amb els elements de l’ecosistema propi del
llit dels torrent, evitant determinades tècniques massa agressives amb el medi natural”
Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle: “Gràcies senyora Serra.
Efectivament, com vostè molt bé ha dit a l’exposició, dia 20 de setembre varen
presentar aquesta moció, per un error de forma que no la varen posar per via d’urgència
no la varem dur en el passat plenari i evidentment ve en aquest plenari i efectivament,
ha de tenir un poc més de fe a l’hora d’esperar els resultats de la seva proposta. Per
posar la postura de l’equip de govern ho farà Cristina Alonso, la regidora de Medi
Ambient”
I a continuació parla la senyora Cristina Alonso: “Gràcies senyor Batle, bon vespre a
tothom. Abans de proposar una transacció simplement volia dir que jo mateixa m’he
reunit amb Recursos Hídrics cada any. Cada any, a l’estiu, no esperant a que venguin
les pluges ni molt manco, de fet, la reunió que vaig tenir aquest any amb la Directora
general va ser la darrera setmana d’agost a la qual li vaig sol·licitar la neteja de varis
trams del torrent. La resposta és que s’han netejat aquest any 1058 metres a la zona del
Polígon, 758 a la zona de Festival Park i 900 a la carretera de Bunyola. Això són les
actuacions que s’han fet aquest any però dir també que s’han fet des del 2015 fins ara
7,3 km de neteja dins Marratxí per exemple jo record a l’any 2016 que hi va haver
inundacions també i grans pluges, varem tenir problemes aquí de moltes caigudes
d’arbres, etc; el Torrent Gros precisament anava a tope, va estar a un pam de
desbordar-se pràcticament i just l’acabaven de fer net, l’havien arrasat amb
excavadores i per ventura gràcies això no se va desbordar però també va ser un any
especialment plujós amb unes pluges molt intenses. El trasllat que ens fan d’informació
de la Conselleria és que no estam en perill i que les actuacions són suficients. És a dir,
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nosaltres sol·licitam la neteja però ells tenen uns tècnics que són els que decideixen
quins trams són realment urgents o no o quins s’haurien de fer net amb més insistència
o no. També ens traslladen que el fet de que hi hagi vegetació dins el torrent no
afectaria a una inundació, ademés és millor que hi hagi vegetació perquè va aturant, no
drena igual un torrent si no té terra o si no té part vegetal. És vera que si plouen 250
litres per metre quadrat en una hora per molt net que estigui, per molt encimentat no té
capacitat per poder-ho assumir i per tant se desbordaria. Simplement dir que la feina sí
que estava feta, és vera que hi ha hagut una reunió posterior ja amb el Batle, el
Conseller, etc però simplement dir que estam d’acord en què s’han de fer les propostes i
ens hem de preocupar dels nostres torrents però proposem la següent transacció, que
és en el punt segon, en comptes de dir: “donar trasllat de la preocupació i la queixa del
consistori davant el fet que a aquestes altures les actuacions dutes a terme no han estat
suficients”En realitat sí han estat suficients perquè no ha passat res. Nosaltres
tècnicament no podem dir que no han estat suficients. És a dir, ells consideren que sí ho
són. Simplement nosaltres el que proposam és: donar trasllat a la Conselleria que valori
a nivell tècnic si les mesures són suficients. No podem afirmar que no són suficients
perquè nosaltres, concretament aquí, per sort no hem tingut cap problema per tant se
suposa que han estat suficients. El que sí que demanaríem és una valoració tècnica de
que això realment, aquesta actuació basti o no, llavors sí que actuïn d’una altra manera
en tot cas. De totes formes també ens varen fer arribar la previsió de neteja d’ara, aviat i
un dels trams precisament està a la part del Torrent Gros que linda cap a Palma ja.
M’imagino que les actuacions se faran el més aviat possible però si ens acceptau
aquesta transacció la votarem a favor”
El portaveu del PP, senyor Ferrá parla a continuació: “Jo ara escoltant això, si no
hagués dit la cosa darrera estava preocupat perquè és vera que arrel del que ha passat
a Sant Llorens hi ha hagut molta gent que ens ha enviat fotos dels torrents d’aquí i
nosaltres ens demanàvem si la Conselleria de Medi Ambient realment havia fet
actuacions suficients i ens pareixia que no amb les fotos que vèiem. No ha plogut una
barbaritat a la zona nostra i per ventura per això no s’han desbordat. Si s’han de seguir
fent actuacions així estam d’acord, ara, si donaven ja les actuacions per fetes, amb les
fotos que ens han anat enviant, estàvem bastant preocupats. Nosaltres naturalment sí
que votarem a favor de la moció”
La regidora Neus Serra diu:”El que deia la nostra moció era que no havia estat suficient.
Se veu que no és suficient perquè si en aquest projecte que tenen entre mans, la
Conselleria ha decidit fer altres trossos no devia ser suficient. Bé, me pareix molt bé la
transacció. El que deia de la vegetació, hi ha vegetació que és necessària que sigui en
el torrent perquè la naturalesa és sabia però n’hi ha que no. Hi ha trossos, justament
duc totes les fotos i no duc aquesta, hi ha un tros que passa per enmig, que hi ha cases
en els dos costats, que això també és una altra falta que fem els éssers humans, de
construir allà on no tocaria construir, però allà hi ha moltes canyes. Aquestes canyes sí
que no són necessàries dins un torrent i aquestes sí que poden causar una
problemàtica però me pareix bé fer la transacció. I m’agradaria si ens poguessin passar
les actuacions que tenen previstes fer”
Continua parlant el Batle: “D’aquestes actuacions hi ha dos trams com a prioritaris, que
són amb prioritat alta. Ho tenim en digital, vos ho podem passar, vos ho podem passar.
Dins aquest any, el 2018, hi ha el tros que va des de l’autopista, parlam del Torrent
Gros, des de l’autopista pràcticament a la sortida del Pont d’Inca, Es Pinaret. A la
sortida d’allà, fins allà, hi ha aquest tram que està pintat en vermell, vol dir que és
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prioritat alta, que se fa comptes fer aquest any; i desprès hi ha un trosset també, que no
li donam importància a n’aquest, que és el que neix a Son Sales, el torrentó que neix a
Son Sales, un torrentó no molt gros però que també està observat, vol dir que qualcú hi
ha anat a veure-lo. No sé si sabeu quin torrentó és, és un torrentó que passa per dins
Son Daviu i aquest també té una prioritat alta a un petit tram i un altre petit tram també a
la part alta de Sa Tanca de Can Buc. Només hi ha un punt, vol dir que és un punt molt
concret. I desprès, de prioritat mitjana, tenim dos trams, un que és el torrentó que passa
aquí baix, anant cap a Marratxínet, de Sant Marçal cap a Marratxinet, que és aquest tros
de torrentó que també és prioritat mitjana i desprès tenim dos punts concrets del Torrent
de Coanegra però són dos punts, ja ho veureu, molt concrets, se coneix que el qui ho
ha observat, els tècnics que hi han anat, hi van a peu per dedins veuen que aquells dos
punts poden ser conflictius en qualque moment. I desprès també ens han passat, que
també vos ho passarem, els diferents anys amb les diferents actuacions que s’han fet
dins el nostre terme. Dir que de totes maneres malgrat les pluges no hem tingut
incidència a nivell de torrents. Pràcticament els torrents han anat, ahir mateix hi vaig
ésser a veure en quin estat estaven i duen relativament poca aigua, duen aigua però el
nivell en cap moment ha pujat. Això vol dir també que drenen bé i que l’aigua corre i
això també és una qüestió que crec que és important. Realment el que ha passat a Sant
Llorenç és una catàstrofe a nivell humà i a nivell ecològic però és una cosa que s’han
juntat moltíssimes circumstàncies perquè passàs exactament allò que va passar. I un
poc també el que vostè deia, que tenim aquesta debilitat els sers humans que a
vegades fem coses que no són lògiques, que no són especialment lògiques, que és
precisament que ens instal·lam devora punts que són conflictius, ens instal·lam
urbanísticament parlant i això també evidentment pot crear alguna situació que no és
desitjada. Però sí que dir que al manco amb les diferents reunions que hem tingut, tant
la regidora com jo mateix, que el nostre terme municipal està ben atès i que se fan les
actuacions que se consideren necessàries. S’ha de tenir en compte que el Torrent Gros
és un dels importants que té Mallorca i un que té prioritat. Ja ens ho va dir el Conseller,
el Torrent Gros i el de Coanegra són dos torrents molt importants dins l’illa de Mallorca,
que tenen molt de recorregut, que tenen molts de diferents cabdals que van cap allà,
tenen diferents vessants que van cap aquests torrents. Per tant, crec que en aquest
sentit podem estar tranquils”
Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per unanimitat aprovar la
moció en la forma següent:
PRIMER.- Instar a la direcció general de recursos hídrics de la conselleria de Medi
Ambient del GOIB a que prengui les mesures oportunes per tal de fer una adequada i
suficient neteja del llit dels torrents que travessen el nostre terme municipal.
SEGON.- Donar trasllat a la conselleria que valori a nivell tècnic si les mesures
adoptades fins ara són suficients.
TERCER.- Demanar a la conselleria que les actuacions que eventualment es duguin a
terme es produeixin de forma respectuosa amb els elements de l’ecosistema propi del
llit dels torrent, evitant determinades tècniques massa agressives amb el medi natural”
12. Declaració d’urgència de la Moció presentada pel grup municipal dels
Independents de Marratxí-El Pi per donar suport a la Fundació Natura Parc
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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: “Moció presentada pel grup municipal dels Independents de Marratxí-El
Pi per donar suport a la Fundació Natura Parc”

13. Moció presentada pel grup municipal dels Independents de Marratxí-El Pi per
donar suport a la Fundació Natura Parc
A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu d’IDMA-El Pi, senyora
Neus Serra Cañellas, de la Moció presentada per IDMA-El Pi, de data 29 d’octubre de
2018, per donar suport a la Fundació Natura Parc, que diu textualment:
“La Fundació Natura Parc va ser constituida com a entitat sense ànim de lucre l’any
2001 i els principis d’actuació estan basats en la protecció i conservació del mitjà natural
en el seu conjunt en el qual es troben tant la fauna com la flora pròpia de les Illes
Balears.
Des de la seva creació fins al dia d’avui, aquesta Fundació s’ha anat desenvolupant de
manera positiva i donant cada cop més servei a les Administracions Públiques, als
cossos de seguretat de l’Estat (Guàrdia Civil, Policia Local, Bombers, Protecció Civil,
etc) a moltes altres institucions.
Al llarg dels anys aquesta Fundació ha signat convenis i contractes amb 47 ajuntaments
de les nostres Illes per tal de dur a terme un servei que abans havia de realitzar el propi
personal dels Ajuntaments.
L’objecte d’aquests convenis i contractes, és la gestió (rescat, acollida i control) segons
la normativa vigent de tots aquells animals domèstics vagabunds o que han estat
abandonats, oferint una disponibilitat de 24 hores al dia i 365 dies a l’any, així com altres
activitats relatives a la sanitat i control de la fauna domèstica en els termes municipals
que el tenen subscrits, i a la resta quan és necessari.
Actualment la Fundació es troba en una precària situació econòmica degut a
l’impagament d’un important deute contret pel Ministeri de Justícia, el que posa en perill
la continuïtat d’aquesta entitat.
Donada la importància de la prestació dels serveis als referits Municipis, entre ells
Marratxí que és el que ens ocupa en aquest plenari, i vist que la desaparició d’aquesta
Fundació suposaria un greu inconvenient pel nostre Municipi, exposam per a la seva
dotació els següents
ACORDS
El plenari de l’Ajuntament insta a la Delegació de Govern de les Illes Balears,
1. A que adopti les mesures necessàries per assegurar el pagament del deute contret
per part del Ministeri de Justícia amb la Fundació Natura Parc.
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2. A que transmeti a aquest Ministeri la tasca que aquesta Fundació du a terme a les
Illes Balears i el malestar dels gestors dels ajuntaments de les nostres Illes a l’hora
d’haver de prescindir d’aquest servei”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu del Partit Popular, senyor
X. Ferrá Pizá: “Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. Agrair a la senyora Serra
que ahir ens la envias, així al manco hem tingut temps de preparar-la unes hores avui.
És vera que el nostre Ajuntament de Marratxí té un conveni molt avantatjós amb Natura
Parc i que si Natura Parc hagués de tancar ens constaria molt més fer aquest servei.
Creem que les instal·lacions que té Natura Parc pels animals són un luxe, estan quasi,
quasi com en un hotel. Ademès hem de tenir en compte que a Natura Parc hi treballen
80 persones que ara mateix tenen el seu lloc de feina en perill. És veritat que Natura
Parc té un deute amb proveïdors de 60.000 euros però el Ministeri de Justícia li deu
més de 800.000. El Ministeri de Justícia no paga el manteniment dels animals dient que
fins que no tengui sentència ferma no poden pagar però mentres van duent animals a
Natura Parc. Fa molt poc varem veure, que, el mes passat me pareix, hi varen dur 1.100
tortugues i 750 ous, que ja deuen ser tortugues. Tenen un cost d’uns 8.000 euros
mensuals per menjar només aquests. A part d’això tenen 30 cavalls, galls de brega,
monees, serps; qualsevol cosa que s’incauta i el Seprona quan ho incauta ho du
directament a Natura Parc. El manteniment de tots aquests animals incautats és molt
costòs i tenim clar que Natura Parc no se’n pot fer càrrec només amb els seus mitjans.
Per això nosaltres donarem suport a la moció”
Seguidament parla el Batle: “Dir que aquest tema l’hem tractat a l’assemblea de Batles
de dijous passat. És un tema evidentment, que tothom hi va estar d’acord, hi va haver
unanimitat en aquest sentit perquè és evident que Natura Parc dona molt bon servei, si
no existís l’hauríem d’inventar senzillament ,perquè la majoria, per no dir quasi tots els
ajuntaments de Mallorca tenen conveni amb aquesta entitat i el que sembla increïble,
com molt bé explicava el senyor Ferrá, és que sigui el Ministeri de Justícia precisament
el que li degui 900.000 euros. Clar, això senzillament se fa inviable. És una qüestió de
supervivència. Apart que desprès, com se comentava abans, les sentències poden
durar un any o dos anys i tens tot aquest deute pendent, pendent, pendent. S’ha de tenir
en compte que també darrerament s’han incautat moltes espècies que són exòtiques i
aquestes espècies exòtiques necessiten un tipus de menjar molt concret i aquest menjar
molt concret s’ha de comprar a fora de la nostra terra i a països amb preus
vertaderament alts com s’ha comentat amb el tema per exemple de les tortugues
mateix. Això és insostenible perquè el mateix Ministeri quan incauta, obliga a Natura
Parc, obliga a Natura Parc a acollir els animals. No és que li demani si les vols acollir o
no perquè si li demanas si le vol acollir o no Natura Parc li diria “no, jo no els vull”.
L’obliga a agafar aquests animals perquè és l’única entitat que té que se pot fer càrrec
d’aquests animals per tant encara més perjudici perquè no és una cosa voluntària, si fos
una cosa voluntària seria diferent i clar, amb aquest deute és impossible poder tirar
endavant. Ho varem fer a l’Assemblea de Batles, que hi varem donar suport, nosaltres
varem fer com a una espècie de declaració de tots els municipis i evidentment hi
votarem a favor”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els
senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar la moció abans transcrita.

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
(setembre 2018 – octubre 2018).
Els senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia abans
esmentats.

2.

Dació de compte al plenari de la Corporació Octubre 2018 (Xips de cans i ajudes
puntuals del 3r trimestre 2018)
Atès que, al llarg del 3er trimestre de 2018 s’han tramitat entre d’altres les següents
ajudes:
 XIPS DE CANS TERCER TRIMESTRE 2018
 AJUDES PUNTUALS TERCER TRIMESTRE 2018
Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial
de Comptes la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Donar compte dels tràmits abans esmentats.
Els senyors assistents es donen per assabentats de les subvencions per xips de cans i
per ajudes puntuals referents al 3r trimestre del 2018.
Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula la portaveu d’IDMA-El Pi, senyora
Neus Serra Cañellas dient: “Un prec és que el vallat del camp de futbol del Pla de Na
Tesa, sé que està pressupostat arreglar els vestuaris i tot això, però se veu que hi ha
uns buits que queden entre els forats en el vallat, en el tancament i és perillós. De fet
l’altre dia un nin se va rompre un braç. I era per veure si poguessin posar un remendo,
perquè això sí que és urgent perquè moltes vegades els nins hi passen per ull, no un
gran, però un petit i l’altre dia va passar això.
I llavors, les aceres que envolten Son Bonet a la part del Pla de Na Tesa que amb
aquestes darreres pluges s’han inundat i estan bastant brutes. Estan ben aferrades al
que és Son Bonet. Son Bonet no arriba a un acord amb aquest Ajuntament a l’hora que
li demanam coses però jo no sé si l’Ajuntament li ha demanat que és un solar privat i
que aquell solar se faci net perquè ja no és que siguin les voravies que ho bordegen,
sinó que surten les fulles i tot i voldria saber si això és competència de Son Bonet. Jo
crec que és competència municipal però que si, que s’hauria de netejar, perquè amb
aquestes pluges estava ple. I el tema de la neteja. Que si a un particular que té un solar
petit se li obliga a fer-lo nét amb més motius a aquest que dona una mala impressió
grossa. Res més, gràcies”
El Batle dona la paraula a la regidora Cristina Alonso, regidora de Medi Ambient: “En
quan a Son Bonet, ells depenen d’Aena. Jo me reuneixo freqüentment allà perquè hi ha
una comissió de fauna pel tema de que hi ha coloms i posen en perill els vols i tal, en fi,
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entre d’altres coses tractam també el tema dels solars. Ells funcionen en consell
d’administració i cada actuació que fan i cada despesa que fan ha de passar pel consell
d’administració i no és que no se’ls hi hagi sol·licitat sinó que la seva tramitació desprès
és llarga. Per ventura ho fan dos pics a l’any però ho fan quan ja està per ventura
massa desbordat però és perquè ells tarden a tramitar-ho. Puc insistir o puc mirar de
parlar amb ells a veure com ho tenen però està tramitat per part nostra. L’únic que per
ventura telefònicament demanar-li com se troba la situació i donar-los un poc de pressa.
Això sí que se pot fer”

Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula el portaveu del Partit Popular,
senyor Xisco Ferrá “Fa dos vespres que no s’encenen les faroles del Pla de Na Tesa,
de davant l’església fins quasi, quasi la rodona de Son Ferriol. No sabem si és un fallo
temporal o ha passat qualque cosa.
Desprès també els hi volia dir que al carrer Germà Benilde, just davant La Salle, hi havia
una senyal de pas de peatons que ha caigut i està enterra xapada, encara està junta
però està completament ageguda.
També volíem saber si s’ha fet qualque actuació o requeriment al veïnat de Can
Parrisco perquè talli les branques que passaven damunt el camí.
Desprès, hem rebut una queixa del carrer Tord que hi ha badens que s’han enfonsat, en
concret el primer entrant des de la rodona de Sa Cabana té la rampa bastant enfonsada
i envers de rampa quasi, quasi hi ha un clot a una part. Pregam que se repari el més
aviat possible.
Fa tres mesos, en el ple de juliol varem demanar que ens passassin un llistat dels
requeriments i de les sancions que s’han fet a l’empresa que du l’explotació del camp de
futbol de Son Caulelles i una còpia dels pagos que s’han fet dels canons mensuals des
de que va començar fins avui i també un llistat de les millores que se va comprometre a
fer i quines havia fet. A dia d’avui encara no ho hem rebut. Ademès volem expressar la
preocupació dels usuaris per a l’abandono aparent de les instal·lacions, els sumideros
laterals del camp aixecats romputs, la gespa d’accés als vestuaris completament
rompuda, en perill de tropeçar, fa sis mesos crec que tenen una fuita d’aigua que fa que
el motor s’encalenteixi o se cremi i deixi de funcionar, la meitat dels focus no s’encenen i
el més preocupant és que amb l’actitud del concessionari el bar ha deixat de ser un lloc
d’aglutinació i de reunió de jugadors i papás, i ara mateix s’està perdent la cohesió
social que els dos clubs que estan allà havien aconseguit.
Hem vist també amb preocupació la licitació de les obres per adequar el local llogat per
poder fer ús de la biblioteca. I ens preocupa que el pressupost hagi passat de 80.000
euros, que ja ens pareixia alt, a més de 120.000 euros. I això que és un espai d’entrada
insuficient per a la necessitat del nostre municipi o sigui que crec que també vostès
varen dir, que això ho feien perquè havien fet un lloguer per 10 anys. No creem que
poguem estar 10 anys a tenir una biblioteca amb un espai amb més condicions.
Ademés hem vist, una vegada més hem comprovat que no se compleixen els requisits
dels plecs de condicions. Quan varem veure el plec de condicions vostès demanaven
un local que havia de tenir com a mínim 300 metres quadrats útils i ara, a l’estat de
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medicions que han fet els tècnics per fer la remodelació vegem que ni sumant els
banys, el traster i la sala principal arriben a n’aquests 300 metres útils, que falta un poc.
Nosaltres, ja ho varem dir a un ple, proposaríem per ventura adequar aquest local que
hem llogat amb una bona insonorització, que costaria molt manco del que han
pressupostat, i oferir-lo a les mestresses de casa per a les seves activitats. Destinar la
primera planta de l’edifici Erika a zona d’estudi de la biblioteca. Si el problema és que
necessiten un espai per a l’àrea de Joventut podrien llogar un local que ha quedat buit
arran de l’acera, just davant Erika i així i tot l’Ajuntament s’estalvaria més de 90.000
euros. Voldríem fer un prec perquè ho considerin ja que creem que totes les parts
implicades hi sortirien guanyant.
Desprès també dir que al carrer Neopatria de Sa Planera. Al carrer principal, si entram
fins el fons i anam a l’esquerra hi ha hagut un abocament de residus i els veïnats me
diuen que quan el veuen hi van i en tiren més i arriba a passar damunt l’acera. A veure
si se podria retirar. I ja està, res més”
A continuació respon el Batle: “El tema de les faroles de Germà Benilde en collim nota,
de totes maneres si ho ha sabut avui cap problema però si fa dies que ho sap hagués
pogut telefonar”
El senyor Ferra comenta: “Avui dematí ho he vist”
El Batle segueix amb la paraula: “Referent al tema de Son Caulelles, des de diferents
àrees d’aquest Ajuntament, concretament Esports i Contractació, se fa feina
intensament per subsanar aquestes deficiències, sobre tot amb el concessionari. S’han
obert diferents expedients, actualment n’hi ha diferents oberts. Si vol veure l’expedient
no hi ha cap problema en veure-lo, ho pot venir a mirar, cap problema, si vol un llistat
ens donarà un poc més de feina elaborar aquest llistat però si vol venir a veure
l’expedient no hi ha cap problema ni un, el pot veure. Nosaltres tot el que sigui millorar
les instal·lacions ja ens va bé. En aquest punt concret tenim la dificultat que el
concessionari que tenim, ho digo obertament, passa absolutament de tot i passa dels
requeriments, passa de que li telefonem. Aquí no hi son físicament, és una Fundació, se
diu la Fundació Marcet, és de Barcelona i aquí només té empleats. El titular o el gerent
d’aquesta fundació va venir exactament dia 11 d’octubre de l’any passat a fer-se càrrec
de la concessió i no li hem tornat veure el pèl, li hem telefonat 50 milions de vegades,
els mateixos empleats li telefonen i no contesta, i passa olímpicament de tot. Per tant
nosaltres acceleram el màxim que podem, és qüestió de terminis, d’anar notificant a fi
de tenir les infraccions que siguin molt greus i poder llevar la concessió a n’aquesta
fundació. Evidentment les coses que són més d’urgència les reparam a cost municipal,
sabem que difícilment les cobrarem mai però ens és igual, les reparam a nivell
municipal perquè senzillament és una qüestió que és imperativa. Però podeu estar ben
segurs que tenim moltíssimes dificultats, perquè senzillament no tens interlocutor,
absolutament de res. Quan digo de res és de res. I dit això per parlar de la biblioteca el
senyor Ramis farà la primera intervenció”
Desprès, parla el regidor d’Esports, senyor Josep Ramis: “Bon vespre a tothom i moltes
gràcies senyor Batle. En referència a la biblioteca del Pont d’Inca, primer de tot dir i
expressar que hi ha un projecte arquitectònic al darrera d’aquest trasllat de la seu. És un
projecte fet per un arquitecte municipal i dir que hi ha la total i absoluta confiança amb
aquest projecte, que ha resultat un pressupost de 120.000 euros com ha dit. Avui
precisament fèiem la licitació de la reforma del local, és un procés que no ha acabat
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però sí que li puc dir que aquests 120.000 euros, com bé sap, en tota licitació pública
sempre acaben essent manco, perquè una de les coses que se premien en els
contractes públics, és la rebaixa del preu inicial. Per tant, no seran 120.000 euros però
tampoc puc dir el resultat final perquè com he dit no està conclòs. Sí que volia fer una
reflexió, i és que la biblioteca ha de sortir de l’edifici Erika, això està claríssim, aquí no hi
ha volta de fulla ni hi ha passes enrere. És necessari perquè ara mateix la situació
actual és un sandwich entre l’Escola de música i les mestresses de casa del Pont
d’Inca. És un sandwich que els hi provoca molt de renou i moltes molèsties i l’espai que
té la biblioteca actualment és insuficient. Ara mateix amb aquest canvi al nou local
doblaríem els metres i per tant seria una millora substancial en espai i també lògicament
en renous per tant no hi ha volta de fulla respecte la situació de moure la biblioteca a
n’aquest nou local. Hi podria haver una altra solució millor? Segur que sí i jo estaria
encantat de sentir-la però la biblioteca a Erika no hi pot estar més temps del que està
ara mateix”
A continuació pren la paraula el regidor de Contractació, senyor Miquel Cabot
Rodríguez: “Un dels temes del perquè tampoc pot estar a Erika és pel tema de la
llicència d’activitat, que en estar a un primer pis poden estar a la vegada moltes menys
persones de les que podran estar en el local nou que està a peu de carrer. Referent als
plecs que has dit que no se complia amb els metres, aquí hi ha un problema, que el
projecte no cobreix tot el local, per això has trobat menys metres. Perquè a l’entrada,
que fa com una petita entrada, això s’utilitza per posar la maquinària dels aires
condicionats i també se deixa allà perquè la sortida sigui un poc més ampla per si hi ha
qualque emergència. És per això és que no cobreix els metres que comunicaves. Els
metres del projecte no afecten a tots els metres del local per això els metres del projecte
no corresponen als 300 metres que deies”
I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que s’estén la present acta
que signa el batle, amb jo la secretària, que don fe.
Marratxí, 19 de Novembre del 2018
La Secretària,

Marratxí, 19 de Novembre del 2018
El Batle,

Paula Baltasar Cózar

Joan Francesc Canyelles Garau
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