ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL REUNIT EN PRIMERA CONVOCATÒRIA DIA
VINT-I-SIS DE MARÇ DE DOS MIL QUINZE.
Núm. de la Sessió: 4/2015.
Dia: 26 de març de 2015.
Hora: de 20 hores i a 22 hores i 10 minuts.
Lloc: Saló d'Actes de l'Ajuntament d'Andratx.
Hi assisteixen:
Sr. Llorenç SUAU SIMÓ

Partit Popular. – Batle President.

Sra. Estefania GONZALVO GUIRADO

Partit Popular.

Sr. José Antonio OLIVARES SALVÁ

Partit Popular.

Sra. Margarita MOLL MIQUEL

Partit Popular.

Sra. Anabel CURTO ALEMANY

Partit Popular.

Sr. José Ramón BAEZA CORRALES

Partit Popular.

Sr. Juan FORTEZA BOSCH

Partit Popular.

Sra. Encarnación RODRIGUEZ VILLADA

Partit Popular.

Sr. Joan MANERA JAUME

Més per Andratx.

Sra. Margarita FERRA PUJOL

Més per Andratx.

Sr. Gabriel F. PUIGSERVER I GIL DE SOLA

Més per Andratx.

Sr. Bernat REUS GINARD

Més per Andratx.

Sr. Miguel Ángel LÓPEZ MARTÍNEZ

PSIB-PSOE.

Sra. Antonia ENSENYAT ROS

PSIB-PSOE.

Sr. Abilio GARCÍA SANCHEZ

PSIB-PSOE.

Sra. Lorena Man-Li SIT GARIJO

PSIB-PSOE.

Sra. Katia F. L. ROUARCH

Proposta per les Illes.

Sr. José Manuel BARRERO GARCÍA, Secretari.
ORDRE DEL DIA:
I – PART DISPOSITIVA:
1R) APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
REUNIT EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 22 DE GENER DE 2015. (Pàgina 2)
2N) APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
REUNIT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 29 DE GENER DE 2015. (Pàgina 3)
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3R) APROVACIÓ DOCUMENTACIÓ PER A LA REVISIÓ DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI D'ANDRATX. (Pàgina 3)
4T) NOMENAMENT JUTGE/SSA DE PAU D'ANDRATX. (Pàgina 5)
5È) PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR, RELATIVA A LA
SUSPENSIÓ DE LA LLEI DE SUPORT A L'EMPRENEDOR. (Pàgina 6)
6È) PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER ANDRATX, SOBRE LA
IMPLANTACIÓ D'ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL A L'IES BALTASAR
PORCEL. (Pàgina 8)
7È) PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER ANDRATX, SOBRE LA
SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER A SUPERFÍCIES COMERCIALS SUPERIORS A
700 M2. (Pàgina 10)
8È) PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER ANDRATX, PER GARANTIR LA
RECEPCIÓ A LES ILLES BALEARS DELS CANALS DE TELEVISIÓ AFECTATS PER
LA SUPRESSIÓ D'UN MULTIPLEX AUTONÒMIC. (Pàgina 11)
9È) PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER ANDRATX, SOBRE LA
SUSPENSIÓ DE LES MESURES REGULADORES DE L'ACTIVITAT DELS
MONITORS I ENTRENADORS DE L'ESPORT BASE. (Pàgina 13)
10È) PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER ANDRATX, EN OCASIÓ DEL
TRICENTENARI DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I DEL DECRET DE NOVA
PLANTA (1715-2015). (Pàgina 15)
11È) PROPOSICIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, SOL·LICITANT AL
CONSELL DE MALLORCA LA CONSTITUCIÓ D'UN RETEN CONTRA INCENDIS
DURANT ELS MESOS D'ESTIU. (Pàgina 17)
II – CONTROL DEL GOVERN:
12È) DECRETS GENERALS.
13È) TORN D’URGÈNCIA.
14È) PRECS I PREGUNTES.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
I – PART DISPOSITIVA:
1R) APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
REUNIT EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 22 DE GENER DE 2015.
Pel Sr. Batle President es dóna compte de l’acta en esborrany del Ple de la Corporació
Municipal reunit en sessió extraordinària dia 22 de gener de 2015, la qual s’aprova per
UNANIMITAT dels representants dels grups municipals.
2N) APROVACIÓ DE L'ACTA EN ESBORRANY DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
REUNIT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 29 DE GENER DE 2015.
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Pel Sr. Batle President es dóna compte de l’acta en esborrany del Ple de la Corporació
Municipal reunit en sessió ordinària dia 29 de gener de 2015, la qual s’aprova per
UNANIMITAT dels representants dels grups municipals.
3R) APROVACIÓ DOCUMENTACIÓ PER A LA REVISIÓ DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI D'ANDRATX.
Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta d’acord
subscrita pel Tercer Tinent de Batle, Delegat de l’Àrea d’Urbanisme, Sr. José Antonio
OLIVARES SALVÀ, en data 17 de març d’enguany, una vegada que la Comissió
Informativa d’Assumptes Generals reunida en sessió ordinària dia 20 de març d’enguany i
per UNANIMITAT dels representants dels grups municipals, acordà emetre dictamen
FAVORABLE d’aprovació al Ple de la Corporació Municipal de l’esmentada proposta, i que
diu així:
“Atesa la documentació lliurada pel Sr. Mateu Carrió Muntaner, arquitecte contractat per
l’Ajuntament d’Andratx per a la redacció de la documentació per a la Revisió de les Normes
Subsidiàries de planejament del municipi.
Vist l’Informe jurídic del TAG cap de l’Àrea d’Urbanisme Sr. Bartomeu Tugores Truyols de
17 de març de 2015, amb el vist-i-plau del secretari municipal.
Propòs al Ple de la Corporació municipal que, amb el vot favorable de la majoria absoluta
dels seus membres i previ dictamen de la Comissió Informativa, adopti el següent ACORD:
1) Aprovar, dins l'expedient de Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi d'Andratx, els plànols d'informació dels serveis urbanístics existents en sòl
urbà elaborats per l'arquitecte redactor de la Revisió Sr. Mateu Carrió Muntaner.
2) Aprovar el text complet de la normativa urbanística de la Revisió de les NNSS, en
versió catalana i castellana, aportat per l'arquitecte redactor de la Revisió Sr. Mateu
Carrió Muntaner, i que inclou les modificacions en l'articulat introduïdes per obtenir
l'Informe favorable de la Direcció General de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de l'Administració de l'Estat, emès en aplicació de l'article 35.2 de la Llei
9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions.
3) Estimar les al·legacions a l’aprovació inicial de la Revisió de les NNSS d’Andratx
presentades amb registre d’entrada núm. 6611/2012; en base a la proposta de
contestació a les al·legacions elaborada per l’arquitecte redactor de la Revisió de les
NNSS Sr. Mateu Carrió Muntaner per desembre de 2014.
4) Estimar parcialment les al·legacions a l’aprovació inicial de la Revisió de les NNSS
d’Andratx presentades amb registre d’entrada núm. 7099/2012 i 8083/2012, en base a
la proposta de contestació a les al·legacions elaborada per l’arquitecte redactor de la
Revisió de les NNSS Sr. Mateu Carrió Muntaner per desembre de 2014.
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5) Desestimar les al·legacions a l’aprovació inicial de la Revisió de les NNSS d’Andratx
presentades amb registre d’entrada núm. 6682/2012, 7349/2012, 8081/2012,
8224/2012, en base a la proposta de contestació a les al·legacions elaborada per
l’arquitecte redactor de la Revisió de les NNSS Sr. Mateu Carrió Muntaner per
desembre de 2014.
6) Publicar en el BOIB i a la pàgina web municipal els anteriors acords resolutoris de
les al·legacions, posant en coneixement de les persones al·legants que els documents
que fonamenten la contestació a les al·legacions es troben a la seva disposició en les
dependències de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Andratx.
7) Trametre al Consell Insular de Mallorca la documentació aprovada, perquè es
continuï amb la tramitació de l’expedient de la Revisió de les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi d’Andratx.”
En el debat, es produeixen en síntesi, les següents intervencions:
Intervé el Sr. Manera i exposa que, les NN.SS són molt complexes i nosaltres ho entenem,
ara bé, vull dir que aquí hi ha hagut una mala gestió d'urbanisme. Primer, cinc al·legacions
que no s'havien contestades. I de totes aquestes ni havia una que era d'un solar que era urbà i
el 2007 es va desqualificar, crec que s'hauria de mirar molt bé això.
No veig perquè a la gent, a la qual la va afectar la zona d'aparcament, no va tenir possibilitat
d'al·legar, crec que tenien dret a fer al·legacions.
Per setembre o octubre de 2011, es va dir que en dos mesos tindrien el polígon arreglat i en
sis mesos les NN.SS., i resulta que som al darrer ple d'aquesta legislatura i les normes
desgraciadament...., i que a més ens deixéssim un plànol a presentar, qualque cosa diu.
Votar no a aquestes al·legacions no ho farem per què és una cosa tècnica, ara que, sí ens
abstindrem perquè pensam que sa regidoria en aquest aspecte no ha funcionat.
A continuació intervé el Sr. Olivares i contesta que, no pensava intervenir per què es tracta
d'un punt on només s'incorpora documentació a la tramitació de les normes, però per
al·lusions no em queda més remei que anar a defensar. Com vostè ha dit les normes són molt
complexes i complicades de dur a terme, però no són impossibles de dur a terme i nosaltres
estam intentat dur-les endavant. Respecte a l'al·legació que vostè sempre té tant d'interès, li
diré que això era la peça dos del Cas Voramar, i gràcies a una gestió que vàrem fer nosaltres,
es va poder sobreseir aquesta peça.
Vostè considera que és una mala gestió del fet que aquests plànols no estiguessin incorporats
a la redacció. Li record que al redactor el vàreu anomenar vostès i aquest redactor és el que
havia de conèixer aquest requisit.
El 22 de desembre el Consell ens ho va demanar i pel ple de gener no ens va donar temps
així que ho duim avui.
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Respecte a perquè hem tardat quatre anys a aprovar unes normes, he de dir que les darreres
que hi ha són de l'any 75. Cada vegada que hem tengut preparades les normes per presentar,
ens hem trobat un decret o una llei que ens les ha fet canviar.
El Sr. Batle fa constar que, s'ha fet molta, molta feina i en principi ja no té per què haver de
tenir més deficiències i ja queda en mans del Consell i de tots els organismes que han
d'informar.
El Sr. Manera comenta que, deixar un document, és defecte de forma.
Intervé el Sr. López i fa constar que, just després de començar aquesta legislatura es va dur
l'aprovació inicial i si no record malament aquí ningú va dir que no s'hagués fet res, que
havia molta feina feta per davant, i ara diu vostè que no es va fer res.
Seguidament intervé la Sra. Antònia Enseñat i exposa que, sort que hi ha actes, arxius i
documentació que es pot cercar que acredita que sí que es va fer feina. Ens vàrem fixar com
a objectiu des del primer moment que no volíem tornar a passar pel Cas Andratx i
necessitàvem una normativa clara, necessitàvem que hi hagués unes normes subsidiàries i
vàrem fer feina amb aquest sentit, i vàrem fer molta de feina.
Sotmès l’assumpte a votació i per MAJORIA de NOU (9), VOTS A FAVOR corresponents
als representants dels grups municipals: PARTIT POPULAR, (PP), 8 Vots, entre ells el del
Sr. Batle President, PROPOSTA PER LES ILLES, (PI), 1 Vot, i VUIT (8), ABSTENCIONS
corresponents als representants dels grups municipals MÉS PER ANDRATX, (MPA), 4
Vots, i PSIB-PSOE, 4 Vots, el Ple de la Corporació Municipal acorda APROVAR la
proposició anteriorment transcrita.
4T) NOMENAMENT JUTGE/SSA DE PAU D'ANDRATX.
Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta d’acord
subscrita pel Sr. Batle, en data 11 de març d’enguany, una vegada que la Comissió
Informativa d’Assumptes Generals reunida en sessió ordinària dia 20 de març d’enguany i
per UNANIMITAT dels representants dels grups municipals, acordà emetre dictamen
FAVORABLE d’aprovació al Ple de la Corporació Municipal de l’esmentada proposta, i que
diu així:
“Visto el informe de Secretaría de 10 de Marzo de 2015.
Visto el expediente tramitado para la elección de persona idónea que desempeñe el cargo de
Juez/Jueza de Paz Titular y Sustituto durante el plazo de cuatro años, y que tendrá que reunir
necesariamente los requisitos establecidos en el artículo 5 del Reglamento 3/95, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz.
Visto que durante el periodo de exposición pública de esta convocatoria se ha presentado en
estas oficinas municipales las siguientes solicitudes para ocupar el mencionado cargo de Juez
de Paz:
1.-Solicitud formulada por Don Juan Pujol Palmer de fecha 2 de Febrero de 2015 con RGE
1110.
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2.- Solicitud realizada por la señora Ruth Mateu Vinent de 13 de Febrero de 2015 con RGE
1552.
Considerando que si bien las dos solicitudes arriba reseñadas cumplen los requisitos
legalmente establecidos, cabe manifestar lo siguiente:
A) Según datos recogidos por esta alcaldía, la señora Ruth Mateu Vinent se encuentra
empadronada en el municipio desde el 30 de Julio de 2005
Según datos facilitados por el departamento de Estadística, el señor Pujol está empadronado
desde el año 1955, año de su nacimiento.
Atendiendo a tales datos el citado señor tiene un mayor conocimiento de la idiosincrasia
propia de este municipio, estando más capacitado para resolver las controversias que puedan
surgir en este municipio.
B) El señor Juan Pujol Palmer, ha desarrollado su labor como Juez Sustituto en este
municipio desde el 10 de Enero de 2001 hasta el 18 de Abril de 2007, siendo Juez titular
desde el 18 de Abril de 2007 hasta la actualidad.
Durante todo este período ha ejercido su labor con total brillantez, resolviendo cuantos
asuntos le han sido sometidos, lo que le ha forjado un gran prestigio en el municipio de
Andratx.
VISTOS LOS ANTECEDENTES,
PROPONGO al Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente Acuerdo:
1r) Nombrar al Sr. Joan Pujol Palmer, (DNI: 42.960.002-G), por el cargo de Juez de Paz de
este Juzgado de Paz de Andratx.
2n) Nombrar a la señora Ruth Mateu Vinent (DNI: 41740726), Jueza Sustituta del Juzgado
de Paz de Andratx.
3r) Remitir el correspondiente acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal y la otra
documentación que corresponda al Il·lm/a. Sr/a. Magistrado/ada Juez Decano de Palma de
Mallorca para su posterior remisión en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de las Islas Baleares para que, si procede, tenga a bien a su nombramiento.”
Sotmès l’assumpte a votació i per UNANIMITAT dels representants dels grups municipals,
el Ple de la Corporació Municipal acorda APROVAR la proposició anteriorment transcrita.
5È) PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR, RELATIVA A LA
SUSPENSIÓ DE LA LLEI DE SUPORT A L'EMPRENEDOR.
Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta del Grup
Municipal PARTIT POPULAR, amb RGE 2085 de data 27 de febrer d’enguany, una vegada
que la Comissió Informativa d’Assumptes Generals reunida en sessió ordinària dia 20 de
març d’enguany i per MAJORIA de NOU (9) VOTS A FAVOR corresponents als
representants dels grups municipals: PARTIT POPULAR, (PP), 5 Vots, entre ells el del Sr.
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Batle President, MÉS PER ANDRATX, (MPA), 2 Vots, PSIB-PSOE, 2 Vots, i UNA (1)
ABSTENCIÓ corresponent al representant del grup municipal PROPOSTA PER LES
ILLES, (PI), acordà emetre dictamen FAVORABLE d’aprovació al Ple de la Corporació
Municipal de l’esmentada proposta, i que diu així:
«L’entrada en vigor de la Llei de Suport a l’Emprenedor promoguda pel Govern de l’Estat
estableix una sèrie d'obligacions noves pels clubs esportius, entre els quals es troben els de
les Illes Balears, com donar d’alta en el règim a la seguretat social als seus monitors i
col·laboradors.
Davant aquestes exigències s’ha de tenir en compte que la majoria del personal dels clubs de
les Illes realitzen labors de forma voluntària a canvi d’una dotació econòmica més bé
simbòlica, o d’ajudes per desplaçaments.
No es posa en dubte el compliment necessari de la llei, però els clubs i federacions esportives
de caràcter regional realitzen una funció social a la nostra Comunitat Autònoma, pel que es
considera inapropiat tractar-los com si duguessin a terme una activitat econòmica.
Aquests clubs aglutinen a més del 95 % de les persones que practiquen esport a les Illes,
essent molt d’ells modestos, per això la implantació de la norma s’hauria de fer de forma que
els clubs no hagin de témer per la seva viabilitat econòmica.
El Govern de les Illes Balears, des del començament de la legislatura, ha demostrat el seu
compromís amb l’esport i amb els esportistes de les Illes i s’està tramitant el projecte de Llei
de Mecenatge Esportiu per posar en marxa un conjunt integrat de mesures perquè els
esportistes i clubs tenguin a més de les ajudes públiques, altres ajudes que provenguin del
sector privat.
És per tot això que es proposa l’adopció del següent:
ACORD
1. Instar al Govern de l’Estat a què suspengui l’aplicació de la Llei de Suport de
l’Emprenedor als clubs esportius de les Illes Balears fins que es trobi una solució justa
que no perjudiqui als esmentats clubs.
2. Instar al Govern de l’Estat a valorar altres possibilitats en l’aplicació de la Llei de
Suport a l’Emprenedor, ja sigui mitjançant un règim especial o mitjançant una llei de
mecenatge a nivell nacional, que complementi la que actualment s’està tramitant a les
Illes Balears.»
En el debat, es produeixen en síntesi, les següents intervencions:
El Sr. Batle comenta que, si us pareix bé podríem debatre juntes la número cinc i la número
nou, ja que són pràcticament iguals.
Seguidament intervé el Sr. Joan Forteza, llegeix íntegrament la moció i després exposa que,
no es tracta de no complir una llei sinó simplement que aquesta llei s'hauria d'adequar a la
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realitat dels clubs esportius de les Balears. Com diu aquí, l'esport nacional bé a ser un 5%, i
l'altre 95% queda desemparat davant aquestes mesures.
A continuació intervé el Sr. Manera i exposa que, crec que tots amb això estem d'acord. Per
una banda tothom que cobra ha de declarar, però no és el mateix, un jugador que cobra, amb
un entrenador que entrena aquí i al qui li donen 100€ per a benzina. Això és el que no
encaixa.
Nosaltres sí que creim que esta bé, la labor que fa aquesta gent per Andratx.
Intervé el Sr. López i exposa que, nosaltres votarem a favor les dues, ja que pareix que
aquesta llei va en contra de l'esperit altruista de la gent que es dedica a obrir les portes d'un
club cada dia per donar un temps d'esbarjo a uns nins que s'eduquen en valors de
companyerisme i la primera conseqüència si s'arriba a aplicar aquesta llei, seria
l'empobriment de molt de clubs, els qual subsisteixen amb pressupost més que modestos
Intervé la Sra. Rouarch i comenta que, nosaltres hem de defensar el voluntariat de tota
aquesta gent que ve a ajudar.
Per acabar el Sr. Batle comenta que, quan vàrem fer la cessió al Camp de Futbol hi va haver
certa polèmica, però vaig pensar que això qualsevol dia ho haurà d'assumir l'ajuntament i si
el dia de demà ve el club i ens torna la clau, l'ajuntament no podrà deixar a cent i pico de nins
sense jugar a futbol. D'aquí a uns anys acabara sent una escola municipal, per la qual cosa
s'ha de donar suport a tots aquests clubs.
Sotmès l’assumpte a votació i per UNANIMITAT dels representants dels grups municipals,
el Ple de la Corporació Municipal acorda APROVAR la proposició anteriorment transcrita.
6È) PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER ANDRATX, SOBRE LA
IMPLANTACIÓ D'ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL A L'IES
BALTASAR PORCEL.
Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta del Grup
Municipal MÉS PER ANDRATX, amb RGE 2641 de data 16 de març d’enguany, una
vegada que la Comissió Informativa d’Assumptes Generals reunida en sessió ordinària dia
20 de març d’enguany i per MAJORIA de QUATRE (4) VOTS A FAVOR corresponents als
representants dels grups municipals: MÉS PER ANDRATX, (MPA), 2 Vots, PSIB-PSOE, 2
Vots, i SIS (6) ABSTENCIONS corresponents als representants dels grups municipals:
PARTIT POPULAR, (PP), 5 Vots, entre ells el del Sr. Batle President, i PROPOSTA PER
LES ILLES, (PI), 1 Vot, acordà emetre dictamen FAVORABLE d’aprovació al Ple de la
Corporació Municipal de l’esmentada proposta, i que diu així:
«L’IES Baltasar Porcel té un nombre considerable d’alumnes que presenten el perfil adequat
per cursar una Formació Professional Bàsica (abans PQPI) i que reuneixen els requisits
necessaris per incorporar-s’hi, d’acord amb l’article 15 del Reial Decret 127/2014, de 28 de
febrer; això és, tenir entre quinze i desset anys, haver cursat el primer cicle de l’ESO o el
segon curs i comptar amb el parer positiu de l’equip docent.
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Fins als curs 2014-2014, a l’IES Baltasar Porcel es podia cursar el PQPI de manteniment
d’embarcacions, que tan bons resultats va obtenir. A partir del curs actual, però, l'absència,
per ordre del Govern, d'una FPB adequada al perfil d'aquest alumnat suposa un elevat risc
d’abandonament escolar.
A més, 91,4 % de l'alumnat que va cursar el primer curs del PQPI al nostre centre va
continuar estudiant els mòduls voluntaris o es va incorporar a una FP.
A Andratx, el sector nàutic té cert pes econòmic i laboral, ja que existeixen nombroses
empreses que es dediquen a tasques de manteniment i reparació nàutica. Precisament això és
el que obre les portes al món laboral d’aquests joves i els facilita realitzar les pràctiques del
segon curs de la FPB al mateix poble o en empreses properes.
També és evident l’important creixement que el sector de la construcció i el manteniment
naval està experimentat a la nostra comunitat. D’acord amb les dades que figuren a l’estudi
Les ocupacions i els sectors econòmics a les Balears: evolució i tendències segons les 26
famílies professionals, de l’Observatori de Treball (Govern de les Illes Balears, Conselleria
de Turisme i Treball: 2011), el sector de la fabricació mecànica (de la qual forma part la
construcció naval) concentra l’1% de l’ocupació a les Balears. A més, el sector inclou
l’activitat de construcció naval i aeronàutica, la primera de les quals es considera un sector
clau de l’economia de la comunitat. I finalment, cal dir que gairebé no hi ha oferta formativa
professional a la comunitat relacionada amb aquesta família professional.
Per tot això, Més per Andratx proposa al Ple els següents ACORDS:
1. Instar el Govern de les Illes Balears a implantar a l’IES Baltasar Porcel la FPB de la
família professional maritimopesquera per al curs 2014-2015.
2. Instar al Govern de les Illes Balears a implantar FP de grau mitjà i superior de la família
maritimopesquera a l’IES Baltasar Porcel.»
En el debat, es produeixen en síntesi, les següents intervencions:
Intervé el Sr. Manera i exposa que, aquesta moció ja l'hem repetida, però l'explicaré per si
qualcú del públic no ho sap.
A l'IES Baltasar Porcel fa tres anys teníem un PQPI d'electricitat, el qual es pot fer a una
altra banda com a Inca o Llucmajor. Aquí a Andratx, el sector nàutic és molt important.
Durant aquests dos anys, hi ha alumnes que han fet la FP i cada any hi ha hagut 17 o 18 nins
matriculats. El curs anterior, d'aquests 17 nins, 14 varen aprovar i varen anar a fer pràctiques
a empreses, i d'aquests a 4 els varen contractar per fer feina a la mateixa empresa. Avui en
dia, així com estan les coses, és un èxit que l'empresa on han fet les pràctiques, els
contractin.
Ara arriba la LOMCE i resulta que en l'àmbit d'Espanya s'obliden del títol de manteniment
de barques. Enguany aquests 17 nins que feien aquesta FP, no hi són.
L'institut demana que l'any que ve es faci un FP nàutic pesquer, ja que no es pot fer per què
resulta que ja no hi és.
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Seguidament intervé la Sra. Anabel Curtó i fa constar que, nosaltres estem d'acord amb la
proposta. Si be, com a representat del Consell Escolar de l'institut vàrem parlar que aniríem a
cercar i demanar aquesta via, per què era l'única que ens interessava.
Nosaltres li volíem fer una proposta d'afegir un altre acord, que sigui instar a l'òrgan
competent, de la creació de la formació professional de la família maritimopesquera, ja que
actualment no existeix. Per la qual cosa, demanar al Govern de les Illes Balears la formació
professional bàsica, però també demanar a l'Estat que la crei perquè no existeix
El Sr. Manera contesta que li pareix perfecte i a més modificar l'errada que posa pel curs
2014-2015, i volia dir 2015-2016.
La moció quedarà redactada de la següent manera:
«1. Instar el Govern de les Illes Balears a implantar a l’IES Baltasar Porcel la FPB de la
família professional maritimopesquera per al curs 2015-2016.
2. Instar al Govern de les Illes Balears a implantar FP de grau mitjà i superior de la família
maritimopesquera a l’IES Baltasar Porcel.
3. Instar a l'òrgan competent a la creació de la formació professional bàsica de la família
maritimopesquera.»
Sotmès l’assumpte a votació i per UNANIMITAT dels representants dels grups municipals,
el Ple de la Corporació Municipal acorda APROVAR la proposició anteriorment transcrita.
7È) PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER ANDRATX, SOBRE LA
SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER A SUPERFÍCIES COMERCIALS SUPERIORS
A 700 M2.
Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta del Grup
Municipal MÉS PER ANDRATX, amb RGE 2642 de data 16 de març d’enguany, una
vegada que la Comissió Informativa d’Assumptes Generals reunida en sessió ordinària dia
20 de març d’enguany i per MAJORIA de QUATRE (4) VOTS A FAVOR corresponents als
representants dels grups municipals: MÉS PER ANDRATX, (MPA), 2 Vots, PSIB-PSOE, 2
Vots, i SIS (6) ABSTENCIONS corresponents als representants dels grups municipals:
PARTIT POPULAR, (PP), 5 Vots, entre ells el del Sr. Batle President, i PROPOSTA PER
LES ILLES, (PI), 1 Vot, acordà emetre dictamen FAVORABLE d’aprovació al Ple de la
Corporació Municipal de l’esmentada proposta, i que diu així:
«La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca PIMEN va registrar una sol·licitud
a l’Ajuntament d’Andratx (2317/ 2015) en què demanava una moratòria en la tramitació i la
concessió de llicències de noves superfícies comercials superiors a 700 m2.
La PIMEN considera, i Més per Andratx també, que el comerç que hem d’afavorir és el
comerç de proximitat, socialment i mediambientalment sostenible, així com generador i
distribuïdor de riquesa. Apostar pel gran comerç és un error, ja que fa més precaris els llocs
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de feina, alhora que en destrueix i consumeix territori, i els beneficis econòmics tanmateix
se’n van fora de les illes Balears.
Recentment, el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca han anunciat la redacció
d’un Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials.
Per tot això, Més per Andratx proposa al Ple el següent ACORD:
L’Ajuntament d’Andratx aprovarà una moratòria en la tramitació i la concessió de llicencies
de noves superfícies comercials superiors a 700m2.»
En el debat, es produeixen en síntesi, les següents intervencions:
Intervé el Sr. Manera i exposa que, aquesta moció ens va arribar des de la Secretaria de
l'ajuntament, per què la PIMEN havia presentat un escrit a l'ajuntament demanat això, i
pensaven que tots els altres grups polítics també l'havien agafada i la presentaríem de manera
conjunta i no ha estat així. Ells demanen, que durant dos anys no es pugui tramitar res,
mestres s'està redactant el Pla Director Sectorial.
El Sr. López demana quantes possibilitats tenim a aquest municipi d'atorgar llicències a
comerços de més de 700m2. Jo ho he estat mirant i no ho veig per cap banda.
Intervé la Sra. Rouarch i contesta que, del meu partit el que volem es ajudar al petit comerç.
A Andratx teníem dos negocis que durant anys han estat oberts i no tenien llicència
d'activitats i amb el canvi de les NNSS que es va aprovar, es va poder legalitzar aquestes
llicències d'aquests dos negocis. Avui en dia, no hi ha cap local a Andratx de més de 700m2,
en el qual es pogués demanar una llicència. Des del meu grup votarem a favor.
El Sr. Olivares fa constar que, el Partit Popular votarà en contra per coherència amb els actes
realitzats aquests quatre anys. Nosaltres vàrem aprovar unes modificacions per què aquests
comerços es poguessin establir i ho deixam tot a expenses del Pla Director Sectorial
d’Equipaments Comercials.
Sotmès l’assumpte a votació i per MAJORIA de NOU, (9), VOTS A FAVOR corresponents
als representants dels grups municipals: MÉS PER ANDRATX, (MPA), 4 Vots, PSIBPSOE, 4 Vots, PROPOSTA PER LES ILLES, (PI), 1 Vot, i VUIT, (8), VOTS EN CONTRA
corresponents als representants del grup municipal PARTIT POPULAR, (PP), entre ells el
del Sr. Batle President, el Ple de la Corporació Municipal acorda APROVAR la proposició
anteriorment transcrita.
8È) PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER ANDRATX, PER
GARANTIR LA RECEPCIÓ A LES ILLES BALEARS DELS CANALS DE
TELEVISIÓ AFECTATS PER LA SUPRESSIÓ D'UN MULTIPLEX AUTONÒMIC.
Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta del Grup
Municipal MÉS PER ANDRATX, amb RGE 2644 de data 16 de març d’enguany, una
vegada que la Comissió Informativa d’Assumptes Generals reunida en sessió ordinària dia
20 de març d’enguany i per MAJORIA de QUATRE (4) VOTS A FAVOR corresponents als
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representants dels grups municipals: MÉS PER ANDRATX, (MPA), 2 Vots, PSIB-PSOE, 2
Vots, i SIS (6) ABSTENCIONS corresponents als representants dels grups municipals:
PARTIT POPULAR, (PP), 5 Vots, entre ells el del Sr. Batle President, i PROPOSTA PER
LES ILLES, (PI), 1 Vot, acordà emetre dictamen FAVORABLE d’aprovació al Ple de la
Corporació Municipal de l’esmentada proposta, i que diu així:
«Durant l’any 2014 s’ha posat en marxa l’anomenat dividend digital, a través del qual els
canals del servei de televisió situats entre el 61 i el 69 deixaran d’utilitzar-se per tal que els
ocupin els serveis de telefonia mòbil de 4a generació. D’aquesta manera es podrà introduir
una nova tecnologia (LTE), així com assegurar la cobertura de la banda ampla mòbil
ultraràpida al 98% de la població.
Aquest procés, per mandat de la UE, hauria d’haver finalitzat abans de l’1 de gener de 2015,
però per petició del Consell de Consumidors i Usuaris, UTECA, FORTA, Abertis Telecom i
FENITEL, s’ha prorrogat fins al 31 de març de 2015, per donar, així, més marge perquè les
instal·lacions que encara no estan adaptades per manca de material i de mà d’obra es puguin
fer adequadament, ja que tot això ha suposat la reubicació dels canals de televisió que
actualment es troben dins aquesta banda.
A les Illes Balears, abans de la reordenació, disposàvem de dos múltiplex d’àmbit autonòmic
a través dels quals podíem veure:
- Múltiplex 1 (canal 26): TV3Cat, 3/24 i C33/Super3.
- Múltiplex 2 (canal 65): IB3, IB3 HD i, Canal 4.
El dividend digital significarà la utilització del canal 65, que actualment és un dels
múltiplexs d’àmbit autonòmic, per als serveis de telefonia mòbil de 4a generació i, per aquest
motiu, el Govern de les Illes Balears ha reubicat els canals de televisió i ha assignat al
múltiplex del canal 65 el 3/24, canal que desapareixerà.
Al final, si el Govern Bauzá no canvia de plans a les Illes, haurem perdut dos canals en català
segons la llista de freqüències definitives que s’ha publicat al web oficial de la TDT:
- Múltiplex (canal 26): IB3, IB3 HD, Canal 4 i TV3Cat
Des de diferents entitats culturals i del sector audiovisual s’ha proposat que s’utilitzin els
múltiplex insulars (ara mateix en tenim un per a Mallorca, un per a Menorca i un per a
Eivissa i Formentera) per a mantenir, i fins i tot augmentar, l’arribada de canals en llengua
catalana a través de la TDT.
En aquest sentit, es proposa usar els canals de què disposen els consells insulars per a
emetre-hi IB3 i IB3 HD i aprofitar per a complir amb el marc legal que indica que la
televisió autonòmica ha de realitzar desconnexions per a cadascuna de les illes i oferir-hi una
intervenció significativa als consells insulars. D’altra banda, el múltiplex autonòmic podria
donar cabuda a TV3Cat, 3/24 i C33/Super3 i fins i tot a Esport 3, amb garanties de qualitat.
Per tot això, Més per Andratx proposa al Ple el següent ACORD:
L'Ajuntament d’Andratx insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa, abans del 31
de març, la millor opció tècnica de reordenació dels canals de televisió afectats per
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l'eliminació d'un múltiplex autonòmic, utilitzant la resta dels múltiplexs autonòmic i insulars,
per tal de garantir la recepció de qualitat de, com a mínim, els mateixos canals que es veien
abans de la incorporació del dividend digital.»
En el debat, es produeixen en síntesi, les següents intervencions:
Intervé el Sr. Manera i exposa que, com tots hem vist, ara a la televisió surt un missatge de
resintonització dels canals. Dels canals que hi ha, ni ha uns que deixen d'utilitzar-se per
donar servei a la telefonia mòbil, i com hi haurà menys freqüències, hi haurà menys espai.
Ens podrem trobar que estam perdent els canals que vénen de Catalunya i perdre això és anar
en contra de l'esperit d'unitat d'una llengua.
Seguidament intervé el Sr. López i fa constar que, nosaltres votarem a favor, ja que TV3 ha
d'arribar, pel qui la vulgui veure.
La Sra. Rouarch comenta que, el seu grup votarà a favor i a veure si tenim la sort de no
perdre les televisions catalanes.
A continuació intervé la Sra. Anabel Curtó i exposa que, ens hem anat reunint el Batle i jo
amb Multimèdia durant tres anys i estam fent una feinada.
El Batle comenta que estam asustats respecte a la televisió a S'Arracó, ja que ens han promès
que dia 1 d'abril es veurà i el dia d'avui no està encara disponible.
Sotmès l’assumpte a votació i per UNANIMITAT dels representants dels grups municipals,
el Ple de la Corporació Municipal acorda APROVAR la proposició anteriorment transcrita.
9È) PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER ANDRATX, SOBRE LA
SUSPENSIÓ DE LES MESURES REGULADORES DE L'ACTIVITAT DELS
MONITORS I ENTRENADORS DE L'ESPORT BASE.
Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta del Grup
Municipal MÉS PER ANDRATX, amb RGE 2645 de data 16 de març d’enguany, una
vegada que la Comissió Informativa d’Assumptes Generals reunida en sessió ordinària dia
20 de març d’enguany i per MAJORIA de NOU (9) VOTS A FAVOR corresponents als
representants dels grups municipals: PARTIT POPULAR, (PP), 5 Vots, entre ells el del Sr.
Batle President, MÉS PER ANDRATX, (MPA), 2 Vots, PSIB-PSOE, 2 Vots, i UNA (1)
ABSTENCIÓ corresponent al representant del grup municipal PROPOSTA PER LES
ILLES, (PI), acordà emetre dictamen FAVORABLE d’aprovació al Ple de la Corporació
Municipal de l’esmentada proposta, i que diu així:
«El 30 de juliol de 2014, el Consell Superior de l'Esport va emetre el resultat de l'estudi que
dóna compliment al mandat de la disposició addicional setzena de la «Llei 14/2013, de
suport als emprenedors i la seva internacionalització», en relació amb la naturalesa jurídica i
l'enquadrament en el camp d'aplicació de la Seguretat Social de l'activitat desenvolupada pels
clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre.
D’aquest estudi, en destaca la consideració del caràcter laboral de les relacions entre els
clubs i les entitats esportives i les persones que presten serveis retribuïts i, per tant, la
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naturalesa dels imports percebuts, independentment de la quantia. La proposta que realitza
l'estudi és la regularització de les parts mitjançant el contracte a temps parcial. Només de
manera excepcional es contempla la concurrència de relacions de voluntariat i, per tant, la
no-consideració de salari de les quantitats percebudes.
La realitat, en canvi, és que el sistema esportiu balear se sustenta en gran part en l'esport de
base: nins i nines que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. El paper dels
entrenadors, delegats i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la
supervivència de l'esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és, en gran part,
altruista i desinteressada. La majoria dels clubs esportius de les Illes poden obrir les portes
cada dia i apropar l'esport a la ciutadania perquè compten amb la col·laboració
desinteressada de molts voluntaris i voluntàries, que, de manera altruista i amb grans dosis
d'il·lusió i passió per l'esport, fan possible que centenars de nins i nines puguin entrenar. Els
recursos d'aquests clubs solen ser bastant precaris i les retribucions del personal que
col·labora es redueixen, en la majoria de vegades, a una aportació per a cobrir les despeses
necessàries per realitzar l'activitat. Alguns estudis demostren que el nostre sistema esportiu
es basa en un 70% en el treball voluntari i un 30% en el treball professional.
La legislació actual entén el voluntariat com una relació simplement laboral, amb tot el que
això implica d'alt cost administratiu, econòmic i burocràtic. A la Unió Europea, en canvi,
s'estan implantant altres models, com l’anomenat pocket money, que permeten obtenir una
remuneració simbòlica a qui dedica una part del seu temps a la formació d'esportistes
amateurs. En aquest sentit creiem que s’hauria de treballar per adaptar i millorar la regulació
d’aquest col·lectiu a partir dels nous models europeus, que reconeixen l'important paper del
voluntariat i l'incentiven amb beneficis fiscals i de simplificació administrativa.
L’aplicació imminent de les mesures de regularització implantades pel Govern de l’Estat
generen greus perjudicis a la xarxa de clubs esportius, i fins i tot en posen en perill la
supervivència en molts casos. Entre d’altres perjudicis comportarà incrementar les despeses
derivades de la pràctica esportiva de base gairebé en un 50%; eliminar de cop la important
funció social d'interès general que exerceixen els clubs de base (cosa que inevitablement en
farà desaparèixer molts) o, en el millor dels casos, els abocarà a l'empobriment. L'efecte
immediat de tot això serà l'augment de la desigualtat d'oportunitats en matèria esportiva, que
limitarà i vetarà una part important de la població a no poder exercir el seu dret a l'esport en
condicions d'igualtat per motius de renda.
En definitiva, les conseqüències que es deriven del mandat de la disposició addicional
setzena de la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, són molt
negatives per al nostre sistema esportiu i, concretament, per a l'esport de base i per als
nostres joves,
Per tot això, Més per Andratx proposa al Ple els següents ACORDS:
1. Reconèixer la tasca que fan totes les entitats esportives d’Andratx a favor de l’esport base.
2. L’Ajuntament d’Andratx insta el Govern de l’Estat a suspendre les mesures contemplades
en l’estudi derivat de la disposició addicional setzena de la Llei 14/2013, de suport als
emprenedors i la seva internacionalització, en especial la que es refereix a la regularització
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via contracte parcial dels entrenadors i monitors dels equips no professionals, i a crear un
règim especial i específic que s’adeqüi a la realitat esportiva.
3. L’Ajuntament d’Andratx insta el Govern de l’Estat a aturar de forma immediata les
inspeccions a l'esport base per al compliment a la disposició addicional dotzena i les mesures
incloses en l’estudi del Consell Superior de l’Esport (que havien de començar l'1 de
novembre de 2014), i de les quals es podrien derivar sancions socialment injustes i
econòmicament inassolibles.
4. L’Ajuntament d’Andratx insta el Govern de l’Estat a estudiar i proposar diverses
alternatives per a regular convenientment i d'acord amb la legalitat vigent en l'àmbit laboral i
les peculiaritats de cada modalitat esportiva, les activitats remunerades que es realitzen en el
si dels clubs i entitats esportives. Alhora s'insta també el Govern a crear un model de
voluntariat, com per exemple el pocket Money, implantat recentment a la Unió Europea, amb
l’objectiu de reconèixer la figura del voluntari i regularitzar-ne l’activitat en l’àmbit de la
formació esportiva, a través dels clubs sense ànim de lucre.
5. L’Ajuntament d’Andratx insta el Govern de l’Estat a impulsar un Pla de Suport Econòmic,
Tècnic i Formatiu a l’Esport Base en què hi hagi implicat tant el Consell Superior d'Esports i
les comunitats autònomes, com les federacions esportives nacionals i autonòmiques i el teixit
associatiu del sector.»
Sotmès l’assumpte a votació i per UNANIMITAT dels representants dels grups municipals,
el Ple de la Corporació Municipal acorda APROVAR la proposició anteriorment transcrita.
10È) PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER ANDRATX, EN OCASIÓ
DEL TRICENTENARI DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I DEL DECRET DE
NOVA PLANTA (1715-2015).
Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta del Grup
Municipal MÉS PER ANDRATX, amb RGE 2646 de data 16 de març d’enguany, una
vegada que la Comissió Informativa d’Assumptes Generals reunida en sessió ordinària dia
20 de març d’enguany i per MAJORIA de QUATRE (4) VOTS A FAVOR corresponents als
representants dels grups municipals: MÉS PER ANDRATX, (MPA), 2 Vots, PSIB-PSOE, 2
Vots, i SIS (6) ABSTENCIONS corresponents als representants dels grups municipals:
PARTIT POPULAR, (PP), 5 Vots, entre ells el del Sr. Batle President, i PROPOSTA PER
LES ILLES, (PI), 1 Vot, acordà emetre dictamen FAVORABLE d’aprovació al Ple de la
Corporació Municipal de l’esmentada proposta, i que diu així:
«L’any 2015 es commemora el tercer centenari de l’acabament de la Guerra de Successió.
Exactament va ser el dia 2 de juliol de 1715 quan la ciutat de Mallorca va capitular davant
les tropes partidàries del pretendent Borbó (Felip V de Castella i IV d’Aragó) al tron de la
monarquia hispànica. Eivissa ho va fer dos dies més tard. Menorca restava sota sobirania
anglesa des de 1712. El Regne de Mallorca, i els altres regnes de la Corona d’Aragó, que
s’havien decantat majoritàriament a favor del pretendent de la Casa d’Àustria, l’arxiduc
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Carles, perquè s’havia compromès a respectar les lleis i les institucions que els eren pròpies,
en varen quedar profundament afectats.
Amb la victòria borbònica, i amb la immediata promulgació del Decret de Nova Planta
(dictat el mateix 1715 i publicat l’any següent), a la pràctica, va desaparèixer el Regne de
Mallorca, després de quasi cinc segles d’existència, durant els quals les illes Balears i les
Pitiüses comptaren amb institucions representatives, tant d’àmbit local com general, amb un
nivell elevat d’autogovern i amb capacitat de vehicular la voluntat política de cada illa i de
tot el regne. L’estructura institucional del Regne de Mallorca, en el marc de la Corona
d’Aragó, es basava en una arrelada tradició d’implicació dels diversos estaments socials en el
procés de presa de decisions.
La Guerra de Successió i el Decret de Nova Planta són, per tant, fites cabdals de la nostra
historia, fins al punt que encara condicionen el nostre present.
Amb motiu d’aquest tricentenari, tenim l’oportunitat i el deure de dur a terme un exercici de
recuperació de la nostra memòria col·lectiva, i adquirir un coneixement documentat i crític
dels fets que a l’inici del segle XVIII varen determinar la supressió de les lleis i les
institucions que havien estat constituïdes al segle XIII.
Per tot això, Més per Andratx proposa al Ple el següent ACORD:
L’Ajuntament d’Andratx realitzarà, al llarg del 2015, actes que commemorin els fets històrics
de la Guerra de Successió i de la promulgació del Decret de Nova Planta, amb l’objectiu que
els ciutadans d’Andratx puguin tenir l’oportunitat d’assabentar-se del que varen representar
aquells esdeveniments i, a la vegada, perquè puguin conèixer les conseqüències que se’n
derivaren.»
En el debat, es produeixen en síntesi, les següents intervencions:
Intervé el Sr. Manera i exposa que, aquí hi va haver uns esdeveniments l'any 1715, degut a la
guerra de successió on els Àustries es disputaren Espanya amb els Borbons. Aquí a Balears
vàrem perdre la guerra, i en perdre la guerra vàrem perdre la guerra de successió i com a
conseqüència d'això, tots els drets que teníem nosaltres, que Espanya era un estat federal i
amb la guerra de successió, els Borbons que la varen guanyar, varen venir amb la idea
centralista de França. A partir d'aquí es fa un Decret de Nova Planta i es va perdre tot una
sèrie de drets. És aquí on va començar sa repressió contra sa llengua.
Sotmès l’assumpte a votació i per MAJORIA de NOU (9), VOTS A FAVOR corresponents
als representants dels grups municipals: MÉS PER ANDRATX, (MPA), 4 Vots, PSIBPSOE, 4 Vots, PROPOSTA PER LES ILLES, (PI), 1 Vot, VUIT (8), ABSTENCIONS
corresponents als representants del grup municipal PARTIT POPULAR, (PP), 8 Vots, entre
ells el del Sr. Batle President, el Ple de la Corporació Municipal acorda APROVAR la
proposició anteriorment transcrita.
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11È) PROPOSICIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, SOL·LICITANT AL
CONSELL DE MALLORCA LA CONSTITUCIÓ D'UN RETEN CONTRA
INCENDIS DURANT ELS MESOS D'ESTIU.
Pel Secretari de la Corporació Municipal es dóna compte i lectura de la proposta de tots els
Grups Municipals, una vegada que la Comissió Informativa d’Assumptes Generals reunida
en sessió ordinària dia 20 de març d’enguany i per UNANIMITAT dels representants dels
grups municipals, acordà emetre dictamen FAVORABLE d’aprovació al Ple de la
Corporació Municipal de l’esmentada proposta, i que diu així:
«Vist l'incendi forestal ocorregut el passat 26 de juliol que va calcinar 2.335 hectàrees de
massa forestal i un 55% d'aquesta massa correspon al paratge natural de la Serra de
Tramuntana.
I vist que s'atraca la temporada estival d'incendis, es proposa al Ple de la Corporació:
Sol·licitar al Consell de Mallorca la constitució d'un reten de bombers contra-incendis durant
els mesos d'estiu, per poder reduir el temps de resposta en cas d'incendi, durant les hores més
conflictives del dia.
L'Ajuntament d'Andratx es compromet en proporcionar els mitjans necessaris per a la seva
estada (sala de reunions, cotxera pel camió, etc).»
En el debat, es produeixen en síntesi, les següents intervencions:
Intervé el Sr. Batle i comenta que, no se quantes vegades hem demanat això. Vàrem parlar
amb els bombers i ells estan dispost a constituir aquest reten i a veure si demanant-ho entre
tots ho aconseguim.
El Sr. Manera comenta que, on hi ha l'antic quarter de la Policia, hi podria haver,
perfectament, aquest reten de les 11 del matí a les 20 de l'horabaixa (les hores puntes).
Sotmès l’assumpte a votació i per UNANIMITAT dels representants dels grups municipals,
el Ple de la Corporació Municipal acorda APROVAR la proposició anteriorment transcrita.
II – CONTROL DEL GOVERN:
12È) DECRETS GENERALS.
De conformitat al que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, pel Secretari de la Corporació
Municipal es dóna compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària, tot
això per a coneixement del desenvolupament de l’administració municipal als efectes de
control i fiscalització dels òrgans de govern previstos en l’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril.
Decrets:
Del núm. 39 de 16-01-2015 fins al núm. 532 de 10-03-2015, ambdós inclosos.
La Corporació Municipal en queda ASSABENTADA.
13È) TORN D’URGÈNCIA.
________________________________________________________________________________
Ajuntament d'Andratx. Ctra Estellencs, 1. (07150) Andratx. Illes Balears.
Pàgina 17 de 24
Rfªdoc.:C:\Users\croca\Desktop\2015-03-26.doc

No se'n formula.
14È) PRECS I PREGUNTES.
14È/1R – PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL MÉS PER
ANDRATX.
Sr. Suau,
Quan un ciutadà d’Andratx accedeix a la web de l’Ajuntament per treure un certificat
de residència, la data que hi apareix és de desset dies enrere.
-

Per què la data del certificat no és la del dia en què s’ha expedit?

-

Quines mesures adoptarà per reparar aquesta deficiència?

Contesta la Sra. Moll:
No és un error de l'ajuntament. El que passa és que cada quinze dies renovam el padró i ho
comunicam al consorci. L'ajuntament ho podria renovar cada dia, però tanmateix el consorci
ho fa cada quinze dies.
Sr. Suau,
Alguns veïnats del carrer d’Antoni Mulet es queixen de l’excés de velocitat d’alguns
vehicles que hi circulen.
-

La policia té constància d’aquests fets?

-

Quines mesures pensa adoptar per limitar la velocitat dels vehicles?

Tenim constància tant d'aquests punts com bastants d'altres més. La policia prendrà les
mesures que consideri oportunes.
Sr. Suau,
A l’avinguda de Joan Carles I algunes tapadores de les tronetes del clavegueram estan
6 o 7 cm per davall del nivell de l’asfalt. Això suposa un risc sobretot per a les motos i
les bicicletes.
-

Què pensen fer per pal·liar aquest perill?

Contesta la Sra. Rouarch:
Els tècnics de vies i obres estan redactant un projecte per solucionar aquest problema.
Sr. Suau,
Ens podria dir en quin punt es troba el procés de creació de l’Espai Porcel?
Seguim tenint reunions amb la família. Vàrem obrir una via per a què el Consell també
participàs, però tant a l'ajuntament com a la família no li acaba de convèncer aquest tema, per
tant m'imagín que descartarem aquesta possibilitat.
Ara mateix estam parlant amb la família per veure quin material poden aportar.
Pel que fa a l'obra estam pendent de les NNSS i dels canvis d'usos.
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El nou consistori haurà de seguir un poc aquest camí i fer molta feina amb aquest sentit.
Sr. Suau,
Una sentència judicial obliga els promotors a tomar un edifici il·legal a Cala Llamp. La
data límit per a la demolició és el 4 de juliol.
-

Han presentat els promotors el projecte per enderrocar l’edifici?

Contesta el Sr. Olivares:
Es tracta de la sentència 180/09, i no han presentat el projecte.
Sr. Suau,
Dia 30 de març de 2012 el Ple va aprovar l’Ordenança de mesures per a fomentar i
garantir la convivència ciutadana en l’espai públic d’Andratx.
-

Quantes sancions s’han posat per incompliment d’aquesta ordenança l’any 2012?

Cap
-

Quantes sancions s’han posat per incompliment d’aquesta ordenança l’any 2013?

Cap
-

Quantes sancions s’han posat per incompliment d’aquesta ordenança l’any 2014?

S'han obert 21 expedients, dels quals, a dia d'avui, s'han posat 9 sancions.
-

Quantes sancions s’han posat per incompliment d’aquesta ordenança l’any 2015?

Cap
-

Què han recaptat l’any 2012 per aquestes sancions? ----

-

Què han recaptat l’any 2013 per aquestes sancions?----

-

Què han recaptat l’any 2014 per aquestes sancions?

675 euros a dia d'avui.
-

Què han recaptat l’any 2015 per aquestes sancions? ---

-

Quina ha estat la sanció econòmica més alta?

300 euros
Sr. Suau,
La Sra. Moll va expressar en un ple que aquesta legislatura s’arreglarien les torres del
racó del Murter.
-

S’han arreglat les torres?

-

En cas negatiu, per què no s’han arreglat?
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Contesta la Sra. Moll:
No s'han arreglades, per què una vegada que nosaltres, els polítics de l'ajuntament, els
polítics del Consell i el nostre tècnic de patrimoni, ens vàrem posar d'acord, els tècnics del
Consell, no vàrem voler.
Aquestes torres, el propietari les volia arreglar, sempre i quan les reculéssim un poc, ja que
estan just damunt el penya-segat i quan hi ha un temporal, les buida de baix.
Tots estàvem conformes, però com he dit, els tècnics del Consell no ho volen.
14È/2N – PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE.
- Sr. Batle, quan convocaran el grup de treball format per dos representants de cada
grup municipal i un tècnic del consell per a estudiar el tema de les marines seques i la
problemàtica en general dels negocis ubicats a la carretera del Port d'Andratx? (Segons
acord del plenari ordinari del vint-i-nou de gener del 2015)
Contesta la Sra. Rouarch:
Ho farem al més aviat possible. De totes maners vull dir, que el Consell ja ens ha fet saber
que no enviaran a ningú.
- Sr. Batle, si es va adjudicar la concessió del recinte de pàdel dia vint de setembre del
2013. Per què s'han torbat un any en fer el canvi de titularitat del comptador de la
llum?
Contesta el Sr. Forteza:
Quan ens vàrem donar compte que no s'havia fet el canvi de titularitat, se li va requerir a
l'explotador que ho fes, i se li ha anat recordant que era d'obligat compliment, fins que a la fi
l'ha fet.
- Sr. Batle ens agradaria que ens concretàs:
1r. Quin és el consum total del comptador núm. 084972956. Ubicat en el carrer Antoni
Calafat del Port d'Andratx (des del vint de setembre del 2013 fins dia 19 de setembre
del 2014)?
Contesta el Sr. Forteza:
Segons la declaració que ha fet l'enginyer, és impossible saber el consum d'aquest comptador
que des del mes d'agost de 2011 fins setembre de 2014, no s'ha fet cap lectura real per part de
Gesa, ja que eren lectures estimades.
2n. Quina part d'aquest consum ha abonat la concessionària fins a dia d'avui?
Contesta el Sr. Forteza: 761,29 €
3r. Sr. Batle, Per què no s'han demanat interessos de demora a la concessionària?
Contesta el Sr. Forteza:
Com tot es tractava de lectures estimades, l'enginyer ha hagut de fer un càlcul i se li ha
notificat la liquidació, en el cas que no paguin en termini, se li cobrara recarreg.
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Del 2011 fins que es va començar l'explotació el 2013, no pertanyia a la concessionària,
evidentment.
- Sr. Batle Com pot ser que dia nou de gener del 2015, estaven acabades les obres del
recinte skate park, si segons consta a l'expedient, es va redactar el projecte dia cinc de
gener del 2015?
Les dates que aporten vostès no són correctes, ja que al projecte figura la data d'agost de
2014.
- Sr. Batle, ens pot dir quin ha estat el cost total de les obres del recinte skate park
inclòs: l'adequació del terreny, les tanques metàl·liques, els materials d'obra, els
contenidors, la retirada dels enderrocs i la il·luminació?
Contesta el Sr. Forteza:
Tanques metàl·liques i il·luminació que ha assumit l'ajuntament, i la resta que demanen aquí
està dins la factura genèrica de la instal·lació del Skate Park. El cost total ara mateix no ho
se.
- Sr. Batle, ens pot explicar per què no han seguit el proces administratiu corresponent
per a la realització d'aquest projecte abans esmentat?
Contesta el Sr. Forteza:
Estam fent les passes pertinents per què els tràmits quedin esmenats.
- Sr. Batle, quants de contenciosos i querelles han interposat contra aquest ajuntament
relacionats amb temes urbanístics durant aquesta legislatura?
Contesta el Sr. Olivares:
Aquesta legislatura s'han posat vuitanta contenciosos. D'aquest vuitanta, la majoria són
contra les quotes urbanístiques i caducitats de llicències, i querelles com vostè sap no es
posen contra l'ajuntament sinó que són personals.
- Sr. Batle, ens pot dir quants negocis es localitzen al llarg de la carretera Andratx-Port
d'Andratx?
Contesta la Sra. Rouarch: 15.
- Ens pot especificar quants d'aquests negocis no tenen llicència d'obertura i/o llicència
d'activitats?
Contesta la Sra. Rouarch: Cinc amb llicència i deu sense.
- En el supòsit que part d'aquests negocis no tenguin llicència d'obertura i/o llicència
d'activitats, ens pot explicar com paguen aquests negocis els impostos?
Contesta la Sra. Rouarch:
Només faltaria que, ja que no tenen llicència que a més no paguessin!! Sí que paguem
impostos.
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Vull afegir també que vista la denúncia que tenc damunt la meva taula de Salvem Andratx i
vista la impossibilitat de crear una zona de serveis dins el nostre municipi, sense tenir cap
pressió per part dels veïnats.
Vist que fa vuit anys que demanam ajuda al Consell de Mallorca i no ens l'han donada.
Vists tots els articles que han sortit damunt els diaris durant aquests dos anys darrers,
nosaltres ja havíem posat en marxa intentar donar una solució a aquests negocis i no hi ha
hagut manera.
Vist que el mes de novembre de 2014, vàrem notificar a tots els negocis que, tenien 10 dies
per presentar papers, els quals ells tenguessin en el seu poder, i que d'aquest deu, ni ha quatre
o cinc màxim que es varen dignar a presentar papers.
Vist que cada vegada que tenim un plenari surt aquest tema i fa mesos que estic dient que no
tenen llicència, doncs, avui ens hem reunit el departament d'activitats amb el Secretari i hem
arribat a la conclusió que no queda més remei que a partir de demà, obrirem els expedients
de tancaments d'aquests negocis, ja que no vull haver de tornar a passar com ha passat amb
l'aparcament de Sant Elm, que per culpa d'això el Batle no es podrà tornar a presentar a les
eleccions i jo no tenc també que passar per això i tampoc em vull menjar «el marron» de la
Carretera del Port.
- Sr. Batle, ens pot informar a dia d'avui, com està la problemàtica amb la
concessionària de recollida de fems d'aquest municipi?
Contesta la Sra. Moll:
Esta exactament igual com estava al darrer ple. Nosaltres cada mes els hi descomptam tretze
mil i pico d'euros pel que fa a la maquinària que no tenen i el mes de març tindran a més la
penalització de tot aquest temps que no han complit.
No podem anul·lar el contracte, primerament perquè ells fan la feina, no amb el material que
l'han de fer, però la fan i la fan bé, ja que la gent no es queixa. Els tècnics de l'ajuntament
han dit que és impossible anul·lar el contracte.
- Sr. Batle, ja que s’ha deixat de recollir la matèria orgànica al nucli de S’Arracò, ens
pot dir com es reflectira aquesta davallada de servei a la factura de la concessionària i
dels contribuents?
Hemos variado el programa, la hacen en otro medio (más plástico y organico). Estaba
programado así, no hay que descontar nada ni quitar nada.
- Sr. Batle, segons la carta que varen enviar als veïnats de S’Arracò (signada per
l’equip de govern d’aquest ajuntament) on es recalca la importància del compostatge i
que a hores d’ara la fracció d’orgànica recollida no és suficient per contrarestar les
emissions ocasionades pel seu transport. No hauria estat més factible instal·lar una
compostadora col·lectiva al nucli de S’Arracò? (el que hagués donat lloc per exemple a
què l’Ajuntament d’Andratx pogués fer servir aquest compost en els jardins de la
localitat).
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La intenció és fer una planta de compostatge a nivell municipal i això podria fer que sigui
possible la recollida selectiva i el porta a porta a altres nuclis del municipi.
- Sr. Batle ens pot dir per què, si com es desprèn a la seva carta, és tan important per
vostès el reciclatge i tan ventatjos el conveni signat amb ecoembes, per què al nucli
d’Andratx no s’ha signat el mateix acord per recollir plàstics, envasos, paper i cartó als
més de 20 productors potencials (bars i restaurants sense contar altres comerços) que
ara mateix no gaudeixen de la recollida selectiva als negocis que si tenen a altres nuclis
andritxol?
Dins Andratx ho volíem posar i hem pensat fer-ho a la plaça i als bars on el camió pugui
passar, el problema d'Andratx és que el camió no pot passar.
PRECS QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL MÉS PER ANDRATX.
- M'agradaria que ens expliqués una mica el tema del Racó del Murter.
La Sra. Moll contesta que, és la cotxera que va al camí. Aquesta finca tenia aquesta una
petita cotxera devora, i quan li varen donar la llicència d'obres per fer el xalet gros, se li va
condicionar la servitud, però això encara no està aprovat.
- M'agradaria que ens expliqués per què la petanca no pot estar allà on estava abans.
El Sr. Batle contesta que, l'ús esportiu no està permès. Tot d'una que s'aprovin les NNSS sí
que estarà permès i per la nostra banda no hi haurà cap inconvenient de què tornin allà.
- Al darrer ple es va retirar un punt de l'ordre del dia que era sobre una factura del
Skate Park, i no es va poder debatre i m'agradaria saber com ho pensen fer per pagar
aquesta factura.
Es pagarà d'acord amb l'informe tècnic.
I per acabar intervé el Sr. Bernat Reus i exposa que, avui crec que és moment per la
nostàlgia, ja que han passat quatre anys que vàrem prendre possessió. Per mi ha estat una
experiència extraordinària i un orgull poder participar en aquest Consistori.
Avui el protagonista és vostè Sr. Batle, almenys a la meva manera d'entendre la darrera
sessió. I és protagonista pel que ha fet i pel que no farà, i una és no ser candidat a les
pròximes eleccions.
Parlant fa uns mesos amb una persona, em va dir, no ho ha fet bé però tampoc ho ha fet
malament, per tant té tots els números de ser el candidat. Però resulta que una imputació
dubtosa l'ha privat de lluitar per aquesta cadira. Això ha demostrat que els partits no tenen
cor ni ànima.
Em voldria centrar amb els plens, i li he de posar un excel·lent, ja que ha aconseguit que
tenguem uns plens pacífics. Aconseguir aprovar tot un ple per unanimitat és impensable i
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també vull donar l'enhorabona als portaveus, que s'han comportat amb educació. Vostè ha
deixat parlar. És veritat que ens hem allargat a qualque ple més del que tocava.
Només per raons d'edat li vaig donar la vara de batle, avui no li prendre la vara, però li
donaré la mà i desitjar-li sort en el futur.
El Batle agraeix les paraules del Sr. Reus i exposa que, simplement per ser el darrer plenari
ordinari vull donar les gràcies a tothom per la seva col·laboració. Hi ha hagut qualque
moment de tensió però és normal, ja que tenim diferents idees i hem pogut parlar-ne amb
tranquil·litat i tothom ha pogut expressar la seva opinió.
Respecte a la meva situació i al meu futur, sa veritat que es una situació injusta, ja que
m'hagués agradat fer quatre anys més però també som dels que els hi agrada veure el tassó
mig ple més que mig buit. Ha estat un honor ser quatre anys batle i amb això me qued. La
vida fa moltes voltes, i un no sap mai si d'aquí a quatre anys estaré llaurant dins una marjada
o seré una altra vegada polític.
Per mi ha estat un orgull i un plaer. Han estat quatre anys que han passat en un pis pas i ara
és el poble el que decidirà qui ha de governar el municipi i desig tota la sort del món a qui
formi govern. Moltes gràcies a tots, i esperem que el poble d'Andratx vagi endavant.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Batle President aixeca la sessió, quan són les
deu hores i deu minuts, i s’estén la present acta, que autoritza i signa amb mi el Secretari de
la Corporació Municipal, la qual cosa certifico.
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