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Referència: 2019/00006865J

Procediment: Actes de l'Ajuntament Ple/ Acta Ple Juliol 2019

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 09/19
Caràcter: Ordinària
Data: 30 de juliol de 2019
Horari: de 20.00 a 21.15 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí

Assistents:
- M. Cabot Rodríguez, batle
- P. Baltasar Cózar, secretària
- B. Martorell Coll, interventor
- C. Alonso Pujadas
- I. García Sureda
- A. Campuzano García
- J. Sans Amengual
- P. Lopez Ruiz
- J. F. Canyelles Garau
- A. Amengual Marí
- J. Ramis Salamanca
- D. Mas Martínez
- Mª M. García Gual
- J. Llompart Caldés
- S. Frau Serra
- J. Mª Burguera García
- J. Mª Amengual Jiménez
- L. A Sabater Pérez
- M. A. Pinela Sosa
- J. Pizarro Sánchez
- M. A Estarás Gelabert
- H. López Rodríguez
- N. Serra Cañellas

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors (15-06-19 i 26-06-19)
Economia i Hisenda:
2. Reconeixement de crèdits 05/19
3. Inclusió a l’Annex de subvencions nominatives del Pressupost de 2019
4. Substitució de la finalització prèvia de drets i ingressos per control inherent a la presa 

de raó en comptabilitat
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Urbanisme:
5. Aprovació definitiva de la modificació de l’estudi de detall per a l’ordenació de les 

parcel·les cadastrals 9256320DD7895N0001IQ I 9256399DD7893N0001QD, 
EXPEDIENT 2017/00000889F.

6. Bonificació ICIO Exp. Llicència d’obres i activitats núm. 4142G/19
Interior:
7. Modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Marratxí
8. Designació dels membres de la Corporació que han de formar part del Consell Rector 

de l’Institut Municipal de Comunicació de Marratxí
Drets Socials (Cultura):
9. Designació de dues festes locals per a l’any 2020

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 Juliol 2019 
Interior:
3. Donar compte de la delegació de la presidencia de les Comissions informatives 

permanents d’Urbanisme, Interior i Drets Socials
4. Donar compte de les acceptacions dels càrrecs en règim de dedicació exclusiva
5. Donar compte dels escrits dels portaveus d’adscripció de regidors a les comissions 

informatives permanents.
6. Donar compte dels nomenaments de personal eventual

A continuació pren la paraula el Batle: “Bon vespre a tots. Abans de començar aquest ple i a 
petició de distints grups municipals s’ha proposat, avui fa 10 anys de l’atemptat a Palmanova 
on varen morir dos agents de la Guàrdia Civil i com deia, a petició de distints grups d’aquest 
ple farem un minut de silenci en honor d’aquestes dues persones i de les víctimes del 
terrorisme en general”

Una vegada acabat el minut de silenci el Batle diu: “També abans de començar donar les 
gràcies al nostre funcionari i mestre de l’escola de ceràmica, en Joan Pere Català, que ens 
ha fet aquestes tasses pels regidors d’aquest Consistori i contribuirem un poc més al medi 
ambient. Podem començar, senyora Secretària”

Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió constitutiva de data 15-06-19 i de l’acta de la 
sessió extraordinària de data 26-06-19, que s’aproven i autoritzen per unanimitat.

2. Reconeixement de crèdits 05/19

Vist l’expedient 05/19 relatiu al reconeixement de crèdits corresponents als exercicis 
pressupostaris anteriors.
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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 05//2019 corresponent a les despeses que després 
es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura en l’expedient.

RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 05/19

NUM ANY NOM NUM REGISTRE DATA  FRA TOTAL
1 2017

BLINKER ESPAÑA S.A.U-ABONO FAC 2017004971 20/10/2017 -5,99
2 2018

IRENE LLULL VILA - HONORARIS S 2018002078 02/01/2018 686,35
3 2018

EL CORTE INGLES S.A 2018003079 07/07/2018 1.332,60
4 2018

STC SISTEMAS TECNICOS Y CONSUL 2018003833 02/08/2018 71,00
5 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004707 04/10/2018 42,63
6 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004709 04/10/2018 34,39
7 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004711 04/10/2018 43,10
8 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004713 04/10/2018 36,95
9 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004714 04/10/2018 1.384,94
10 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004717 04/10/2018 35,72
11 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004720 04/10/2018 35,72
12 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004723 04/10/2018 336,88
13 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004725 04/10/2018 86,53
14 2018 AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004728 04/10/2018 28,41
15 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004729 04/10/2018 56,63
16 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004730 04/10/2018 342,08
17 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004731 04/10/2018 342,08
18 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004733 04/10/2018 342,08
19 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004734 04/10/2018 2.436,41
20 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004735 04/10/2018 41,87
21 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004736 04/10/2018 140,64
22 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004737 04/10/2018 40,64
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23 2018
AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004738 04/10/2018 35,72

24 2018
AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004739 04/10/2018 41,87

25 2018
AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004740 04/10/2018 39,41

26 2018 AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004741 04/10/2018 35,72
27 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004742 04/10/2018 35,72
28 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004743 04/10/2018 50,48
29 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004744 04/10/2018 54,17
30 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004745 04/10/2018 35,72
31 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004746 04/10/2018 36,95
32 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004747 04/10/2018 35,72
33 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004748 04/10/2018 75,07
34 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004749 04/10/2018 35,72
35 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004750 04/10/2018 34,52
36 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004751 04/10/2018 35,72
37 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004752 04/10/2018 35,72
38 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004753 04/10/2018 81,61
39 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004754 04/10/2018 62,78
40 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004755 04/10/2018 586,52
41 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004756 04/10/2018 1.557,35
42 2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004757 04/10/2018 2.733,17

43
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004758 04/10/2018 36,95

44
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004759 04/10/2018 87,76

45
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004760 04/10/2018 81,61

46
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004761 04/10/2018 81,61

47
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004762 04/10/2018 207,75

48
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004763 04/10/2018 202,83

49
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004764 04/10/2018 81,61

50
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004766 04/10/2018 237,8

51
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004767 04/10/2018 35,72

52
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004768 04/10/2018 40,64

53
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004770 04/10/2018 51,71

54
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004771 04/10/2018 49,08

55
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004772 04/10/2018 26,27

56
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004773 04/10/2018 26,70

57
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004774 04/10/2018 66,98

58
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004775 04/10/2018 185,29

59
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004776 04/10/2018 -579,43

60
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2018004777 04/10/2018 342,08
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61
2018

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS 2018005054 20/06/2018 32,39

62
2018

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS 2018005057 20/06/2018 -7,18

63 2018 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS 2018005091 19/10/2018 28,13

64
2018

JASA TRANSPORTES Y MATERIALES 2018005705 31/10/2018 133,10

65 2018 ENERGEMA S.A 2018005769 30/11/2018 4,05

66
2018

IRENE GARCIA MARTINEZ - QUILOM 2018005785 30/11/2018 7,38

67
2018

PAULA MARTINEZ SORIA - QUILOME 2018005944 16/11/2018 203,98

68
2018

BALEARS ECOMON - DOSIF SABO - 2018005958 27/11/2018 74,80

69
2018

BALEARS ECOMON - REVISIO FONT 2018005959 06/11/2018 2.032,80

70
2018

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS 2018006215 30/11/2018 6,16

71 2018 POLO BALEAR - PRESTO FLUXOR 10 2019000261 31/12/2018 89,04

72 2018 AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000337 03/01/2019 36,09

73 2018 AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000343 03/01/2019 34,81

74
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000349 03/01/2019 36,95

75
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000355 03/01/2019 78,77

76
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000357 03/01/2019 342,08

77
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000358 03/01/2019 35,72

78
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000359 03/01/2019 35,72

79
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000361 03/01/2019 202,83

80
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000362 03/01/2019 82,84

81
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000363 03/01/2019 31,83

82
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000364 03/01/2019 89,83

83
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000365 03/01/2019 342,08

84
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000366 03/01/2019 342,08

85
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000367 03/01/2019 342,08

86
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000368 03/01/2019 342,08

87
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000369 03/01/2019 35,72

88
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000370 03/01/2019 87,76

89
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000371 03/01/2019 40,64

90
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000372 03/01/2019 35,72

91
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000373 03/01/2019 43,1

92
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000374 03/01/2019 119,35

93
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000376 03/01/2019 35,72

94
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000377 03/01/2019 35,72

95
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000378 03/01/2019 35,72

96
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000379 03/01/2019 35,72

97
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000380 03/01/2019 35,72

98
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000381 03/01/2019 35,72



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
12433050466105005066 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

99
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000382 03/01/2019 35,72

100
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000383 03/01/2019 43,1

101
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000384 03/01/2019 35,72

102
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000386 03/01/2019 35,72

103
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000387 03/01/2019 35,72

104
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000388 03/01/2019 35,72

105
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000389 03/01/2019 81,61

106
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000390 03/01/2019 35,72

107
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000391 03/01/2019 818,96

108
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000393 03/01/2019 288,21

109
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000397 03/01/2019 35,72

110
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000398 03/01/2019 81,61

111
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000399 03/01/2019 81,61

112
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000400 03/01/2019 81,61

113
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000401 03/01/2019 202,83

114
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000402 03/01/2019 204,06

115
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000403 03/01/2019 81,61

116
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000404 03/01/2019 91,45

117
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000405 03/01/2019 35,72

118
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000406 03/01/2019 35,72

119
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000407 03/01/2019 35,72

120
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000409 03/01/2019 35,72

121 2018 AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000410 03/01/2019 26,27

122
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000411 03/01/2019 26,27

123
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000412 03/01/2019 50,63

124
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI - 2019000414 03/01/2019 296,46

125
2015

OBRAS Y PAVIMENTACIONES SANS 2019000609 20/10/2015 12.144,99

126
2018

OFFICE DESIGN MALLORCA SL - AC 2019001794 16/12/2018 123,9

127
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI SA - 2019001939 27/03/2019 818,96

128
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI SA - 2019001940 02/04/2019 204,06

129
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI SA - 2019001942 27/03/2019 342,08

130
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI SA - 2019001943 02/04/2019 1.033,22

131
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI SA - 2019001944 27/03/2019 2.436,41

132
2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI SA - 2019001945 02/04/2019 1.033,22

133
2018

JULIAN ESPIGARES MEDINA - DESP 2019002128 18/02/2019 642,79

134
2018

ENDESA ENERGIA SA - 2019002251 05/04/2019 2.124,57

135
2018

GRUP TRUI MALLORCA S.L 2019002485 29/04/2019 435,6

136
2018

GESTION OCHO SC - EXPOSICIO HU 2019002630 31/12/2018 574,75
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137
2018

EURO SA CABANA SL - AJUDES PER 2019002682 12/12/2018 49,85

138
2018

EURO SA CABANA SL - AJUDES PER 2019002683 12/12/2018 80

139
2018

EURO SA CABANA SL - AJUDES PER 2019002684 31/12/2018 80

140
2018

SOCIEDAD GRAL AUTORES Y EDITORES 2019002998 04/12/2018 18,84

141
2018

SOCIEDAD GRAL AUTORES Y EDITORES 2019003001 30/11/2018 154,28

142
2018

SOCIEDAD GRAL AUTORES Y EDITORES 2019003002 30/11/2018 71,8

143
2018

SOCIEDAD GRAL AUTORES Y EDITORES 2019003004 30/11/2018 104,13

144
2018

SOCIEDAD GRAL AUTORES Y EDITORES 2019003013 30/11/2018 123,42

145
2018

SOCIEDAD GRAL AUTORES Y EDITORES 2019003019 19/12/2018 114,94

146
2018

SOCIEDAD GRAL AUTORES Y EDITORES 2019003026 30/11/2018 130,69

147
2018

CREU ROJA ESPANYOLA 2019003105 31/12/2018 1.932,40

148
2018

MULTIAUTO PALMA S.L 2019003415 26/02/2018 421,47

149
2018

MULTIAUTO PALMA S.L 2019003416 26/02/2018 469,92

150
2018

MULTIAUTO PALMA S.L 2019003417 27/09/2018 113,14

151 2018 MULTIAUTO PALMA S.L 2019003418 31/08/2018 382,46

TOTAL 49.362,43

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 i Especial de Comptes, de data 25 de juliol de 2019, abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per majoria, amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre 
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels dos regidors de VOX i del regidor 
d’Unides Podem; i amb les abstencions dels quatre regidors del PP i dels tres regidors de 
Ciudadanos; aprovar els acords esmentats.

3. Inclusió a l’Annex de subvencions nominatives del Pressupost de 2019

Atès que les àrees de Cultura i Esports han atorgat o tenen interès en atorgar les 
subvencions directes següents:

1. Al Club Handbol Marratxí per a l’organització de la fase d’ascens a Primera Divisió 
Nacional

2. Al Club Motos Històriques de Mallorca per l’esdeveniment XVIII Motor Retro Marratxí
3. Al Club Voleibol Pòrtol per al lloguer de dues pistes de vòlei platja

Ates que segons l’article 22.2 a) de la Llei  38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, les subvencions nominatives han d’estar previstes en el Pressupost de l’entitat 
local, fent-se referència almenys a la seva dotació pressupostària i beneficiari.

Aquesta regidoria, eleva a la Comissió Informativa d’Hisenda la següent
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PROPOSTA D’ACORD

1r. Modificar l’Annex de subvencions nominatives del Pressupost de 2019, per incloure-hi les 
subvencions següents:

ANNEX SUBVENCIONS NOMINATIVES 2019
BENEFICIARI

NIF NOM O RAÓ SOCIAL IMPORT APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

G07765639 Club Handbol Marratxí 2.867,85€ 34100.48900
G57173890 Club Motos Històriques de Mallorca 3.529,23€ 33430.48100
G07815053 Club Voleibol Pòrtol 2.553,10€ 34100.48900

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

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle dient: “Record que són les tres 
subvencions que ja estan aprovades de plens anteriors i són les subvencions que se li 
donen al Handbol Marratxí pel fet d’utilitzar el pavelló La Salle pel seu play-off d’ascens; 
també per la Moto Retro, per la Fira de la Moto Retro i al Club Vòlei Pòrtol, per fer el seu 25 
aniversari i per fer un petit anuari que ha fet, un petit o gran anuari que ha fet d’aquests 25 
anys. Com repeteixo, aquesta subvenció ja se va aprovar, el que duim avui aquí és la 
inclusió d’aquestes tres subvencions a l’annex de subvencions nominatives del pressupost 
d’aquest any”

A continuació parla la regidora del PP, senyora García Gual: “Gràcies senyor Batle. 
Nosaltres a la comissió ens varem abstendre però una vegada revisat l’expedient votarem a 
favor. Gràcies”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 25 de juliol de 2019, abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat; aprovar els acords esmentats.

4. Substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingresos pel control inherent a la 
presa de raó en comptabilitat

L’article 219.4 del Text refús de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLHL) estableix que les Entitats Locals 
podran determinar, mitjançant un acord del Ple, la substitució de la fiscalització prèvia de 
drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions de comprovació 
posteriors mitjançant la utilització de tècniques de mostratge o auditoria.

L’article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern a les entitats del sector públic local (en endavant RD 424/17), relatiu a la 
fiscalització prèvia de drets i ingressos, disposa:

1. La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria de l’Entitat Local i la dels 
seus Organismes Autònoms es podrà substituir, sempre que ho hagi acordat el Ple, pel 
control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior a què es refereix 
l’apartat següent.

2. El control posterior dels drets i ingressos de la Tresoreria de l’Entitat Local i la dels seus 
Organismes Autònoms s’efectuarà mitjançant l’exercici del control financer.
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3. Sense perjudici del que estableix el primer apartat, la substitució de la fiscalització prèvia 
dels drets i ingressos de la Tresoreria de l’Entitat Local pel control inherent a la presa de raó 
en comptabilitat i el control posterior no s’aplicarà a la fiscalització dels actes d’ordenació i 
pagament material derivats de devolucions d’ingressos indeguts.

4. En cas que en l’exercici de la funció interventora l’òrgan interventor es manifesti en 
desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats i la 
disconformitat es refereixi al reconeixement o la liquidació de drets a favor de les Entitats 
Locals o els seus Organismes Autònoms, així com a l’anul·lació de drets, l’oposició es 
formalitzarà en una nota d’esmena que en cap cas suspendrà la tramitació de l’expedient.

Així, es proposa al Ple la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos pel 
control inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions de comprovació 
posteriors mitjançant la utilització de tècniques de mostratge o auditoria. 

Aquest règim serà d’aplicació a l’Ajuntament de Marratxí i al seu Organisme Autònom, 
l’Institut Municipal de Comunicació de Marratxí (ICOM). Pel que fa a l’empresa municipal 
“Marratxí XXI SAU”, sectoritzada com a Administració Pública per la IGAE l’1/12/2014, no li 
resulta d’aplicació la funció interventora, estant en canvi subjecta a control financer per via 
d’auditoria de comptes.

A l’expedient consta informe favorable d’intervenció, de 19/7/2019.

Per tot això, propòs a l’Ajuntament Ple que adopti el següent

Acord

Primer. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de l’Ajuntament 
de Marratxí i dels seus Organismes Autònoms pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat, d’acord amb el que preveuen els articles 219.4 del TRLHL i 9 del RD 424/17.

Segon. Disposar que aquest Acord produeixi efectes des de l’1 d’agost de 2019.

Tercer. Comunicar aquest Acord als diferents Departaments de l’Ajuntament de Marratxí, 
així com a l’ICOM. 

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “La normativa actual permet fer 
de dues maneres la fiscalització dels ingressos. Una és fer-la prèviament i l’altra és fer-la a 
posteriori per mostreig, que és a la pràctica com ho veníem duent fins ara. Duim aquest punt 
per petició de l’àrea d’Intervenció, és un punt purament tècnic i poca cosa més. Vull dir, 
simplement és per normalitzar ja l’acció de fiscalització dels ingressos que duim fins ara”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 25 de juliol de 2019, abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per majoria, amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre 
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels dos regidors de VOX i del regidor 
d’Unides Podem; i amb les abstencions dels quatre regidors del PP i dels tres regidors de 
Ciudadanos; aprovar els acords esmentats.
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5. Aprovació definitiva de la modificació de l’estudi de detall per a l’ordenació de 
les parcel·les cadastrals 9256320DD7895N0001IQ i 9256399DD7893N0001QD, 
expedient 2017/00000889F

Se sol·licita del Tècnic que subscriu que s’emeti informe jurídic sobre l’assumpte de 
referència, complint informar el següent:

Atès que en data 4 de febrer de 2019 es va presentar projecte de modificació l’Estudi de 
Detall per a la reordenació de volums i alineacions dels terrenys afectats per la Cova de Can 
Pinso i el seu entorn de protecció. Es tracta de la illeta limitada pels carrers Martí Rubí 
Secretari, Miquel Oliver Batle, Son Caulelles i Camí de n’Olesa del terme de Marratxí 
(parcel·les cadastrals 9256320DD7895N0001IG i 9256399DD7893N0001QD). L’Estudi de 
Detall objecte de modificació va ser objecte d’aprovació per l’Ajuntament de Marratxí el 
passat 31 d’octubre de 2017.

Atès que en data 11 de febrer de 2019 l’Arquitecte municipal i el Tècnic d’Administració 
General varen emetre informe tècnic i jurídic en sentit favorable.

Atès que en data 26 de febrer de 2019 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Marratxí 
va aprovar inicialment la modificació de l’Estudi de Detall.

Atès que, obert el termini d’informació pública i audiència no consta la presentació de cap 
al·legació.

Atès que en data 16 de maig de 2019 s’ha rebut l’acord favorable a l’aprovació de l’Estudi de 
detall modificat de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca de data 14 de maig 
de 2019.

Atès que s’ha emès informe jurídic obrant a l’expedient favorable a l’aprovació definitiva. 

Vist el que es disposa als articles 160, 168 i 181 del Reglament per a l’illa de Mallorca de la 
Llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl.

Aquesta Regidoria, en ús de les seves facultats, eleva a Ple la següent

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de 
volums i alineacions dels terrenys afectats per la Cova de Can Pinso i el seu entorn de 
protecció, illeta limitada pels carrers Martí Rubí Secretari, Miquel Oliver Batle, Son Caulelles 
i Camí de n’Olesa del terme de Marratxí (parcel·les cadastrals 9256320DD7895N0001IG i 
9256399DD7893N0001QD).

SEGON.- Procedir a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva al BOIB i a la seu 
electrònica de l’Ajuntament, lloc aquest darrer a on constarà la documentació aprovada. 
L’acord sobre l’aprovació definitiva es comunicarà, a part dels interessats, a l’Arxiu 
d’Urbanisme de les Illes Balears i al Consell de Mallorca en els termes de l’article 168 del 
RLOUS. 
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Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al primer tinent de Batle, senyor J. 
F Canyelles Garau: “Bon vespre a tots i a totes. Aquest punt ja el varem dur a plenari, 
l’aprovació inicial. Hi havia una discrepància amb el Consell de Mallorca, el qual ens 
demanava redistribuir una altra vegada els volums urbanístics, ho hem fet i vull constatar 
que a n’aquesta parcel·la hi ha una cova catalogada pel Consell de Mallorca a la qual amb 
aquesta distribució de volums li donam protecció i evidentment el Consell de Mallorca hi està 
d’acord amb aquesta nova distribució per això aquest estudi de detall amb la nova distribució 
de volums, de volums per edificar que deixen la Cova de Can Pinso, la deixen enmig de la 
parcel·la i la qual tendrà el seu entorn de protecció que tampoc no s’hi edifica per tant el que 
logram en aquest cas, és conservar aquest patrimoni històric que com deia està catalogat 
pel Consell de Mallorca”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme, de data 25 de juliol de 2019, abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per majoria, amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, 
de la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, dels dos regidors de VOX i del 
regidor d’Unides Podem; i amb les abstencions dels tres regidors de Ciudadanos; aprovar 
els acords esmentats.

6. Bonificació ICIO Exp. Llicència d’obres i activitats núm. 4142G/19

En data 07 de maig de 2019 es va sol·licitar una llicència d’obres i activitats a nom del Sr. 
Miquel Coll Cañellas, representant de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis educatius 
(IBISEC), sobre l’ampliació de centre educatiu amb dues línies al CEIP Ses Cases Noves al 
carrer Joan Pons i Marqués, s/n, ref. Cadastral: 4347301DD7844N0001KP.

En data 07/05/19, l’interessat va sol·licitar la bonificació corresponent a l’impost de 
construccions segons l’article 4.2 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
instal·lacions, construccions i obres i conseqüentment obtenir la bonificació del 95%.

Vist l’ informe jurídic favorable de data 01/07/19 del tècnic d’administració general.

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 i activitats, expedient núm. 4142G/19, sol·licitada per IBISEC, referent al CEIP SES 
CASES NOVES.
2. Notificar el present  acord a la interessada.
3. Notificar el present acord a Intervenció als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al primer Tinent de Batle, senyor 
Canyelles: “Aquesta bonificació, a principis de legislatura passada estaven inclosos els 
educatius, a la passada legislatura també varem incloure els sociosanitaris per tant, tant els 
centres educatius com els sociosanitaris tenen aquesta bonificació del 95%. Com tots sabeu 
ara s’està començant a fer la segona fase del col·legi CEIP Ses Cases Noves, el qual 
s’ampliarà i tendrà una capacitat el doble de la que té ara. Per tant, nosaltres per la nostra 
part fem la part que ens correspon, que és agilitzar la llicència d’obres i evidentment 
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bonificar aquest 95% entre administracions ja que un centre educatiu igual com els 
socisoanitaris que també ho tenim aprovat per ordenança”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme, de data 25 de juliol de 2019, abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per unanimitat; aprovar els acords esmentats.

7. Modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Marratxí

Atès que la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local (art.4) i l’article 100 de la 
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears atribueixen als municipis, entre 
d’altres, la potestat reglamentària i d’autoorganització (art. 4).

Atès que l’aprovació del present Reglament requereix l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament i 
que es segueixi la tramitació de l’article 49 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i 
l’article 102 de la Llei 20/2006, seguint a l’acord d’aprovació inicial la seva publicació i 
l’audiència a les associacions directament afectades.

Vist que l’article 17è del ROM disposa que el nombre mínim de regidors per formar grup 
polític municipal és de dos.

Atès que l’aplicació d’aquest article podria suposar que qualcuns dels partits polítics que han 
obtingut representació al plenari de l’Ajuntament de Marratxí no es puguin configurar com a 
grup polític municipal sinó com a grup mixt. Ates que aquesta forma d’agrupar-se podría 
suposar pèrdua de representativitat als diferents òrgans col·legiats de l’Ajuntament.

Davant aquesta situació ha estat valorada la necessitat d’eliminar el número mínim de 
regidors que conformen el grup polític municipal, passant de dos a un regidor i permetent 
que els partits polítics que han obtingut únicament un regidor puguin formar grup polític 
municipal.

Ates l’informe de la secretaria de l’Ajuntament.

Es proposa al ple, adoptar els següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Marratxí, d’acord amb el següent text:
Article 17è.1 on posa: “els regidors en nombre no inferior a dos podran constituir-se en grup 
polític municipal”
Ha de posar: “els regidors podran constituir-se en grup polític municipal, sense que sigui 
necessari un nombre mínim de regidors”

SEGON.- Sotmetre l’expedient complet a informació pública per publicació al BOIB i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i concedir audiència a les associacions veïnals inscrites al 
Registre municipal i les finalitats de les quals tenguin relació directe amb l’objecte de la 
disposició, tot per un termini de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de 
reclamacions i suggeriments.

TERCER.- La resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins el termini 
d’exposició pública i l’aprovació definitiva seran a càrrec de l’Ajuntament Ple. D'acord amb 
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l'apartat c), paràgraf final de l'article 49, de la Llei 7/1985, cas que no es presenti cap 
reclamació o suggeriment s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional.

De conformitat amb l'establert a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 45 de la Llei 
39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’haurà de 
publicar el text íntegre del Reglament al BOIB.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Com varem explicar a les 
comissions tenim la intenció de modificar aquest punt del Reglament Orgànic Municipal per 
posar un poc amb ordre la situació que se venia donant tots aquests anys enrera. I és que 
sempre tots els grups, encara que tenguin un regidor teníen grup propi a n’aquest ple 
municipal. De fet vista la tendència que va la política que de cada vegada més tenim més 
grups municipals a n’aquest Consistori creem que encara és més necessari. Per fer una 
bona oposició entenem que també és important tenir un grup municipal i ademés a un 
Consistori com aquest, que som 21regidors, això no és el Parlament que són tots els que 
són. O sigui que el canvi ve donat per això. Ve donat per posar ordre a una situació que se 
venia donant anys enrera i que els grups municipals que tenguin només un regidor puguin 
tenir també grup municipal per poder representat millor als seus votants. Simplement aquest 
és el canvi”

El senyor H. López, regidor d’Unides Podem agafa la paraula: “Nosaltres mantindrem el vot 
de la comissió informativa i votarem a favor d’aquesta mesura perquè pensam que millora la 
representativitat dels diferents partits i redunda al final en una major democràcia perquè hi 
són representades de manera més adient les diferents sensibilitats polítiques que hi ha aquí, 
a Marratxí i cada vegada més hi haurà més partits més petits que necessitaran tenir aquesta 
representació en el ple. Moltes gràcies”

El portaveu de Ciudadanos, senyor Amengual agafa la paraula: “Nosotros pensamos que sí, 
que todos los grupos, que todos los representantes han de tener una representatividad que 
les corresponda pero entendemos que con nosotros no se ha tenido presente en las 
comisiones informativas, un tema que ya hablamos. Pensamos que tenemos ahí una 
representación inferior a la que nos corresponde y no entendemos muy bien ahora porque a 
través de este escrito pretenden subsanarlo con lo que yo creo que es lo que sucede dentro 
de su equipo de gobierno. O sea, ustedes quieren darle representatividad a lo mejor a 
alguien de los suyos; no lo sé. El caso es que nosotros no estamos de acuerdo, creemos 
que es un agravio comparativo con las comisiones informativas, así como se nos ha tratado”

Intervé la portaveu del PP, senyora García: “Nosaltres canviarem el vot de la comissio, a la 
comissió informativa ens varem abstendre, avui votarem de manera favorable, votarem a 
favor. Pensam que posar ordre, com vostè diu, a n’aquestes qüestions sempre és 
convenient i és necessari, sobre tot si és un procediment que ja s’estava fent des d’anys 
enrera. Ademés, nosaltres pensam que la cosa important no és el numero de regidors que 
tengui un partit polític per constituir-se en grup polític municipal sinó la quantitat de vots que 
duu darrera aquella persona que és un regidor. En aquest cas a les darreres eleccions 
aproximadament, amb números rodons, 1000 vots va necessitar un partit polític per fer un 
regidor per tant per nosaltres sí és important l’opinió de 1000 marratxiners. Però sí que li he 
de dir que li votarem a favor, canviam el sentit del votat però me permeti que li digui que ha 
tornat perdre una oportunitat de fer feina en favor de la participació. I li explicaré perquè. El 
Partit Popular, l’any 2016, abril concretament, va presentar una moció per renovar el 
Reglament Orgànic Municipal, el ROM que vostès duen aquí un article per renovar i el 
Reglament de Participació Ciutadana. Desprès de debatre i de transaccionar se va aprovar 
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per unanimitat el següent: “L’Ajuntament de Marratxí iniciarà la renovació i adeqüació del 
Reglament Orgànic Municipal per tal de respondre a les necessitats de la ciutadania” Que 
entenem que aquest que duim avui és una necessitat i segon: “L’Ajuntament de Marratxí 
crearà una comissió específica per a la redacció d’aquesta renovació del Reglament Orgànic 
Municipal amb la participació de tots els grups municipals per debatre les propostes de 
millora i renovació” I això és el que no ha succeït. Tres anys desprès, més de tres anys, ni 
tan sols s’ha constituït aquesta comissió i pensam que aquest punt que avui aprovam, 
passar de dos regidors a un per poder disposar d’un grup municipal, era més que important 
com per poder haver convocat aquesta comissió que vostès mateixos votaren a favor el dia 
26 d’abril del 2016. No ho han fet i pensam que com li digo, han perdut l’oportunitat. Així i tot 
votarem a favor perquè pensam que la proposta és positiva. Moltes gràcies”

El senyor Estarás, portaveu de Vox comenta: “Nosotros votamos una abstención en la 
comisión informativa pero cambiamos el voto a favor. Consideramos que el esfuerzo de los 
grupos que consiguen llegar aquí, a este ayuntamiento, es representativo que con un solo 
concejal pueda representar un grupo, por lo tanto, votaremos a favor”

I el Batle respon: “Per contestar al senyor Amengual dir que la primera part de la contestació 
de la senyora García ve perfecte per contestar-li els vostres dubtes. Crec que no té res a 
veure la representació a les comissions amb el que estam parlant avui, aquí. De fet la 
representació de les comissions no entra dins el reglament i això sí. I estam tractant un tema 
de reglament. El tema del final simplement és un tema de canvi de nomenclatura vull dir 
envers de dir-se grup mixt se dirà pel seu propi nom perquè hi ha n’Humberto tot sol en 
aquest cas que se dirà grup d’Unidas Podemos. Li he de recordar que la senyora Neus 
estant a l’equip de govern, no necessita una necessitat per tenir el seu propi grup per 
representar-se, ni per parlar ni per donar veu al seu partit. En aquest cas crec que era per 
arreglar un tema que venia d’antic i li recordo que aquí, per exemple, en època on 
governava el PP ja se va fer aquest tracte a grups com Esquerra Unida o el PSM, que crec 
que no eren amics seus ni els hi feien per fer un favor, simplement crec que ho feien, ja me 
enteneu, no eren amics polítics per dir-ho de qualque manera i simplement ho feien per un 
tema de solidaritat i de màxima representació. Simplement és per aquesta situació. Crec que 
mesclar una cosa amb l’altra no ve al cas en aquest punt. I a la senyora García, dir-li que sí, 
que estic d’acord, el que passa és que crec que modificar aquest punt que ve per modificar 
una realitat que venia, que damunt venia d’urgència, perquè en aquest cas començar el 
plenari municipal des del principi ja ben fet, crec que no és una renovació de reglament sinó 
una petita modificació. Que l’haguessim pogut dur a comissió? Pot ser sí però no crec que 
sigui aquesta renovació de la que tractava aquella moció que varem aprovar en el seu dia. 
Simplement per això. Estic content de que tots estem d’acord al final amb aquest canvi 
encara que tenguem aquestes petites diferències”

Torna agafar la paraula la regidora del PP, senyora Mª Magdalena García: “En primer deixar 
clar que el Partit Popular sempre ha tingut com amics a tots els seus rivals polítics. He entés 
el que volia dir però per deixar-ho clar. Una cosa és la rivalitat política i l’altra la relació i el 
respecte personal. Puc entendre que aquest punt d’avui era urgent perquè així ja entrava 
dins plenari com vostè diu i no hi ha hagut temps de convocar la comissió, tot això inclús ho 
podem entendre, però hi ha una figura molt més ràpida i molt més fàcil que s’hagués pogut 
emplear en aquest punt i en altres, que és la figura de la Junta de Portaveus. És fàcil fer una 
telefonada als portaveus o una convocatòria ràpida i urgent i parlar d’aquests temes i d’altres 
que per ventura no importa convocar una comissió específica però sí, ens hagués agradat, 
no passa res, així i tot li votarem a favor”
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El Batle, senyor Cabot, diu: “Prenc nota”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior, de data 25 de juliol de 2019, abans transcrit, els senyors assistents acorden per 
majoria, amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la 
regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, dels dos regidors de VOX i del regidor 
d’Unides Podem; i amb els vots en contra dels tres regidors de Ciudadanos; aprovar els 
acords esmentats.

8. Designació dels membres de la Corporació que han de formar part del Consell 
Rector de l’Institut Municipal de Comunicació de Marratxí

Atès que mitjançant acord plenari de data 25 d’abril de 2006 es va aprovar la creació del 
servei públic municipal de radiodifusió sonora amb modulació de freqüència (Ràdio 
municipal).

Atès que mitjançant acord plenari de data 22 de desembre de 2006 es va aprovar inicialment 
la constitució de l’organisme autònom local denominat Institut Municipal de Comunicació de 
Marratxí, juntament amb els estatuts que han de regir-lo.

Atès que a resultes de les eleccions locals de data 26 de maig de 2019 i atenent a la nova 
composició de la Corporació municipal cal procedir a la nova designació dels representants 
dels diferents grups polítics municipals, tot respectant la proporcionalitat i 
representativitat,d’acord amb l’article 8 dels Estatuts que regeixen l’Institut Municipal de 
Comunicació de Marratxí.

Atès que per part dels portaveus dels diferents grups polítics s’han proposat els candidats a 
integrar l’esmentat Consell Rector.

En conseqüència, aquesta Alcaldia en ús de les competències atribuïdes per la normativa 
aplicable eleva a la Comissió informativa d’Interior la següent

PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar la designació dels 7 membres que han de formar part com a vocals del Consell 
Rector de l’Institut Municipal de Comunicació en les persones següents:
a) Jerònima Sans Amengual, en representació del grup polític municipal PSIB-PSOE.
b) Aina Amengual Marí, en representació del grup polític municipal MÉS-APIB.
c) Mª Magdalena García Gual, en representació del grup polític municipal PP
d) Lidia Antonia Sabater Pérez, en representació del grup polític municipal Ciudadanos.
e) Miguel Ángel Estarás Gelabert, en representació del grup polític municipal VOX.
f) Humberto López Rodríguez, en representació del grup polític municipal Unides
Podem.
g) Neus Serra Cañellas, en representació del grup polític municipal d’IDMA-EL Pi.

2. Notificar aquest acord a tots els interessats i comunicar-ho a l’Àrea de Comunicació de 
l’Ajuntament i a l’Institut Municipal de Comunicació de Marratxí per a que en prengui 
coneixement als efectes adients.

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle, senyor Miquel Cabot Rodríguez: 
“En aquest cas no hi hagut espai per a la discussió amb els membres i la seva 
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representació, ja que els estatuts de l’ICOM diuen que dins la seva junta hi haurà el 
President, que a n’aquest és el Batle; el regidor de Cultura i desprès 7 membres, 7 vocals. 
En aquest cas som 7 partits, correspon 1 membre per partit. No hi ha hagut lloc a la confusió 
en aquest cas”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior, de data 25 de juliol de 2019, abans transcrit, els senyors assistents acorden per 
unanimitat; aprovar els acords esmentats.

9. Designació de dues festes locals per a l’any 2020

Atès que el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 
conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel qual es regula el 
calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 105, de 15 
d’agost), i altra normativa d’aplicació, ha aprovat el calendari de festes per a l’any 2020 en 
l’àmbit de les Illes Balears per Acord de dia 17 de maig de 2019, publicat en el BOIB núm. 
67 de dia 18 de maig. S’adjunta a l’expedient la relació dels dies festius per a l’any 2020 dins 
l’àmbit autonòmic.

Atès que d’acord amb l'article 46 del Reial Decret 2001/83, de 28 de juliol, de regulació de 
jornades, hores extraordinàries i descansos (BOE de dia 29), els ajuntaments han de 
determinar dues festes locals en l’àmbit municipal.

Atès que, en aquest cas correspon a l'Ajuntament de Marratxí proposar les festes locals que 
són del seu interès i comunicar l’acord que s’adopti a la Direcció General de Treball, Economia 
Social i Salut Laboral depenent de la Conselleria d’e Treball Comerç i Industria del Govern de 
les Illes Balears.

Atès tot l’anterior, s’ha considerat oportú proposar per a l’any 2020 les següents festes 
d’àmbit local a Marratxí:

- Dimarts 30 de juny.
- Divendres 9 d’octubre.

Atès que l’escrit de sol·licitud de la Directora General de Treball, Economia Social i Salut 
Laboral amb registre d’entrada 7651/2019, requereix la comunicació dels festius en l’àmbit 
municipal abans del dia 15 d’agost, per la qual cosa es necessari la seva tramitació pel 
pròxim Ple.

Atès que és competència del Ple de l'Ajuntament el designar aquestes festes locals.

Aquest Regidor eleva a al Ple de l’Ajuntament la següent

PROPOSTA D'ACORD
1.- Aprovar, de conformitat amb allò que disposen la normativa estatal i l’autonòmica vigents, 
el calendari dels dies festius per a l’any 2020 en l’àmbit del municipi de Marratxí:

- Dimarts 30 de juny.
- Divendres 9 d’octubre.

2.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral 
depenent de la Conselleria d e Treball, Comerç i Industria del Govern de les Illes Balears.
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Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al regidor de Cultura, senyor J. 
Ramis Salamanca: “Moltes gràcies, senyor Batle i bon vespre a tothom. Normalment a 
principis d’estiu o per devers el maig la Direcció General de Treball ens envia una carta 
requerint-nos això; a veure cada municipi els dos festius locals que triarà de cara a l’any 
següent. I de cara a l’any 2020 a Marratxí el que proposam és agafar el 30 juny, que com no 
pot ser d’altra manera, són les festes de Sant Marçal i tradicionalment ha estat festiu aquí, a 
Marratxí; i desprès volíem cercar una data que se pogués lligar amb un festiu, amb un altre 
festiu a mesura de fer un pont i que estiguès una mica enfora del 30 de juny i per això varem 
trobar el divendres 9 d’octubre que enllaçaria amb el dilluns 12 d’octubre que és festiu. És 
un festiu d’àmbit nacional i varem trobar que era una proposta més que adient. Ens 
pertoquen dos festius i per tant aquesta és la nostra proposta, 30 de juny i 9 d’octubre. 
Moltes gràcies”

Segueix parlant el Batle: “Afegir que per agafar aquestes celebracions sempre tenim en 
compte la comunitat educativa i en aquest cas, com que és 9 d’octubre del 2020, les escoles 
se podran adherir al claustre que facin el setembre del 2020. O sigui, que tendran opció a 
poder també aprofitar-se d’aquest dia perquè puguin coincidir les festes dels al·lots amb els 
pares que fem feina aquí, a Marratxí”

La senyora García com a portaveu del PP diu: “Només per anunciar que nosaltres 
canviarem el vot, que el de la comissió va ser d’abstenció però votarem favorablement”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Drets Socials, de data 25 de juliol de 2019, abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per majoria, amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, 
de la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, tres regidors de Ciudadanos i del 
regidor d’Unides Podem; i amb les abstencions dels dos regidors de VOX; aprovar els 
acords esmentats.

10. Declaració d’urgència de l’assumpte: Posar a disposició del CIM els terrenys 
necessaris per a la construcció d’un nou accés des de la Ma-13 al Polígon 
Industrial de Can Rubiol

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 majoria 
amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora 
d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, dels dos regidors de VOX i del regidor d’Unides 
Podem; i amb les abstencions dels tres regidors de Ciudadanos; aprovar la prèvia declaració 
d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia de l’assumpte: “Posar a disposició del CIM els 
terrenys necessaris per a la construcció d’un nou accés des de la Ma-13 al Polígon Industrial 
de Can Rubiol”

11. Posar a disposició del CIM els terrenys necessaris per a la construcció d’un 
nou accés des de la Ma-13 al Polígon Industrial de Can Rubiol

El 27 de setembre de 2016, el Ple de l'Ajuntament de Marratxí en sessió ordinària, aprovà 
posar a disposició del Consell Insular de Mallorca, la part dels terrenys de titularitat 
municipal necessaris assenyalats a l'informe de la Directora de l'Àrea d'Urbanisme de 17 
d'agost de 2016, per tal de realitzar el projecte d'un nou d'accés al Polígon de Can Rubiol, 
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així com per a la seva execució. Una vegada definides les obres i els terrenys a ocupar, es 
portarien a terme els tràmits legals per procedir a la cessió corresponent.

El 18 de juliol de 2019, amb RGE núm. 2019010116, el Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell Insular de Mallorca, ha presentat el Projecte de Construcció de 
nou accés al Polígon de Marratxí, des de la carretera Ma-13, sentit creixent Pk5+500 
(Clau:17-040,0-ML). Al plànol 13 del projecte es concreten les superfícies objecte de cessió.

L’Ajuntament de Marratxí, està interessat en la realització d’un nou accés directe al Polígon 
Industrial de Marratxí, des de la Autopista Ma-13, en direcció Inca i una sortida només 
direcció Inca, ja que és fonamental per solucionar els conflictes existents a la zona 
residencial del carrer Tafona ocasionats pel pas dels vehicles de gran tonatge que 
accedeixen al Polígon des de l’autopista per la sortida número 7.

Aquest fet genera inseguretat i molèsties als residents i els mateixos conductors, ja que 
deuen reduir la velocitat dels seus vehicles de forma considerable.

La construcció d’un nou accés descarregarà de forma important la sortida número 7 i 
millorarà la seguretat vial al carrer Tafona.

L’accés estarà situat just desprès de la sortida del segon cinturó de Palma, la qual cosa pot 
generar un augment de la demanda de solars industrials al Polígon, motivada per una millor 
connexió amb l’aeroport.

Fa poc temps es va ampliar el tercer carril de l’autopista. A les obres ja es va tenir en 
compte aquest futur projecte i es varen fer una sèrie d’actuacions deixant preparat un quart 
carril que servirà de base per el nou ramal d’accés. També es va construir un ramal de 
sortida.

A més es contempla una millora important d’accessibilitat del pas del Camí de Muntanya 
baix l’autopista amb l’execució d’una voravia elevada, que permetria la connexió amb un 
projecte municipal consistent en l’execució d’un recorregut segur de vianants i bicicletes fins 
a la zona residencial de Es Garrovers.

Els terrenys de propietat municipal estan situats al nord del Polígon entre el carrer Teixidors i 
la Ma-13, en zona d'afecció de l'autopista.

Aquesta batlia en ús de les competències de la normativa vigent, eleva a l’Ajuntament Ple la 
següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. Posar a disposició del Consell de Mallorca els terrenys assenyalats als informes de la 
Directora de l’Àrea d’Urbanisme de 17 d’agost de 2016 i 20 de juliol de 2019, pel tal de 
poder realitzar el Projecte de Construcció de nou accés al Polígon de Marratxí, des de la 
carretera Ma-13, sentit creixent Pk5+500 (Clau: 17-040,0-ML), redactat per l’enginyer Carlos 
Garau Fullana i que es concreten al plànol 13 del Projecte. Aquests terrenys hi figuren a 
l’Inventari General de Béns de l’Ajuntament de Marratxí, són:

De l’ordinal 759, d’una superfície de 1.793’09m2, amb referència cadastral 5663403 
DD7856S 0001PP, queden afectats 441’76m2 i 90’84m2 per ocupació temporal.



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
12433050466105005066 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

De l’ordinal 764, d’una superfície de 38.593’00m2, amb referència cadastral 5663401 
DD7856S 0001GP, queden afectats 2.813’62m2 i 712’54m2 per ocupació temporal.

2. Demanar, es tinguin en compte les observacions primera i segona de l’informe de la 
Directora de l’Àrea d’Urbanisme de 20 de juliol de 2019, en relació a estudiar la possibilitat 
per part del CIM, de substituir la pantalla acústica metàl·lica prevista, per terra i vegetació, 
així com la construcció d’una passarel·la sobre la Ma-13 per connectar la zona residencial 
de Es Caülls amb el carrer Tafona.

3. Finalitzades les obres, el CIM presentarà a l’Ajuntament de Marratxí plànol "as built" 
georreferenciat al qual es reculli exactament la superfície definitivament ocupada per la 
construcció del projecte perquè es dugin a terme els tràmits legalment oportuns perquè es 
pugui procedir a la formalització de la cessió corresponent.

4. Notificar aquest Acord a les Àrees de Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Mobilitat Sostenible, 
per tal d'adaptar la senyalització i trànsit del Polígon Industrial de Can Rubiol als nous fluxos 
de vehicles derivats de l'obertura del nou accés i de la nova sortida.

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el regidor d’Urbanisme i Tinent de Batle 
primer, senyor Joan F Canyelles Garau: “Com tots sabeu el Consell de Mallorca a petició de 
l’Ajuntament la passada legislatura va fer un projecte d’entrada i sortida al polígon des de 
l’autopista. Varem cedir els terrenys i el que ens ha demanat el Consell, per això ho duim 
d’urgència, és que amb el projecte definitiu, que ara el tenen a licitació, cediguem els metres 
exactes, els quals queda afectat aquest projecte. I aquí ho podeu veure, que de les dues 
parcel·les n’hi ha afectats 441, que queden afectats completament i 2.813 d’una altra 
parcel·la i desprès aquests que posen per ocupació temporal són aquests que els quals 
durant les obres estiran ocupats però desprès de les obres, com segurament coneixeu, el 
que se fa és replanteig i s’ajusta exactament als metres quadrats que s’ha duit a terme 
duran l’obra. Aquí s’ha de fer un esment especial perquè l’entrada i sortida d’aquest polígon, 
que ja ho hem explicat altres vegades aquí, a plenari, no té sortida directa cap a Palma i per 
això és que a n’aquesta cessió reiteram la sol·licitud que varem fer d’aixemplar el pont de 
damunt els Caülls, amb una parcel·la peatonal i habilitar tot el pont per a la circulació perquè 
els vehicles puguin donar la volta damunt el pont i retornar cap a Palma, que és precisament 
una de les necessitats que tenim. I si no se fa entrada i sortida cap a Palma és perquè 
senzillament no hi ha espai a l’altra banda d’autopista. És una qüestió d’espai i que el mateix 
Consell va dir que per agilitzar primer feria aquest tram i desprès miraria si podia fer, podia 
tenir una opció per fer l’altre costat. També a n’aquest mateix escrit de cessió li demanam 
que damunt el pas que passa per davall del camí Muntanya si el pot aixemplar per poder 
passar cap a la zona dels Garrovers que ens queda molt estret”

Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per majoria, amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre 
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, dels dos regidors 
de VOX i del regidor d’Unides Podem; i amb les abstencions dels tres regidors de 
Ciudadanos; aprovar els acords esmentats.

12. Declaració d’urgència de l’assumpte: Nomenament representants davant 
l’Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica (AeCC)

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Abans de votar la urgència dir-
vos que m’hagués agradat dur aquest punt que no fos per urgència perquè no és un punt 
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important però la sol·licitut ens va arribar la setmana passada i no ha donat temps entrar-ho 
en forma. Votam primer la urgència”

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim 
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per 
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia de 
l’assumpte: Nomenament representants davant l’Associació Espanyola de Ciutats de la 
Ceràmica (AeCC)

13. Nomenament representants davant l’Associació Espanyola de Ciutats de la 
Ceràmica (AeCC)

Atès que el municipi de Marratxí forma part de l’Associació Espanyola de Ciutats de la 
ceràmica (AeCC) des de la seva constitució segons acord del ple de l’Ajuntament reunit en 
sessió ordinària de data 30-10-07.

Atès que ens ha arribat un escrit requerint s’anomenin els nous representants de Marratxí en 
dita associació per el període 2019-2023 i s’ha de designar un representant titular y suplent 
de l’ajuntament de Marratxí a l’Assemblea General de la AeCC.

Atès que segons el disposat en els estatuts vigents (art.9) de l’Associació Espanyola de 
Ciutats de la Ceràmica (AeCC) han de comunicar qui seran els nous representants abans 
del 15 d’agost de 2019.

Aquesta alcaldia, de conformitat amb les atribucions que li confereix la normativa vigent 
eleva per urgència a l’Ajuntament Ple la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Designar com a representants del municipi de Marratxí davant l’Associació espanyola de 
Ciutats de la Ceràmica (AeCC) a les següents persones:

- Representant Titular: Sr. Josep Ramis Salamanca, Regidor delegat de Cultura, Ceràmica, 
Fires i festes i Patrimoni Històric.

- Representant suplent: Sra. Jerònima Sans Amengual, Regidora delegada de Promoció 
econòmica, Comerç, Empresa i Indústria i Turisme i Salut i Consum.

2. Comunicar aquest acord a l’Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica, als 
interessats i a l’àrea de Cultura.

3. De conformitat amb l’establert a l’article 126.2 del ROF donar compte de l’adopció del 
present acord a la primera convocatòria de la Comissió informativa d’Interior que es celebri.

Sotmès l’assumpte a votació el Batle agafa la paraula: “I com ha explicat la secretària és 
fàcil, simplement estam adherits a l’Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica. Som 
un municipi important dins la ceràmica a nivell nacional i ens demanaven els nostres 
membres per la seva junta. En aquest cas, com no podia ser d’una altra manera, posam de 
titular el senyor Josep Ramis, com el regidor de Cultura i la senyora Jerònima Sans com a 
suplent”
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Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per majoria, amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre 
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels tres regidors de Ciudadanos, dels dos 
regidors de VOX i del regidor d’Unides Podem; i amb les abstencions dels quatre regidors 
del PP; aprovar els acords esmentats.

B) PART DE CONTROL

1. Donar compte dels decrets del període entre sessions

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia del període comprès entre sessions 
(abril 2019 – juliol 2019).

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

2. Dació de compte al plenari de la Corporació Juliol 2019

Atès que, al llarg del 2 on trimestre de 2019 s’han tramitat entre d’altres els següents:
 XIPS CANS 2 TRIMESTRE 2019
 AJUDES PUNTUALS SERVEIS SOCIALS 2 TRIMESTRE 2019
 INFORMES OBJECCIÓ 2 TRIMESTRE 2019

I les plataformes següents:
 DADES PMP I MOROSITAT 1 TRIMESTRE 2019
 EXECUCIO TRIMESTRAL 1 TRIMESTRE 2019

Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial de 
Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Donar compte dels tràmits abans esmentats.

Els senyors assistents es donen per assabentats de les subvencions per xips de cans, per 
ajudes puntuals de serveis socials i dels informes d’objecció referents al 2n trimestre del 
2019, així com de les plataformes relatives al 1r trimestre de 2019 sobre dades PMP i 
Morositat i Execució trimestral.

3. Donar compte de la delegació de la presidència de les comissions informatives 
permanents d’Urbanisme, Interior i Drets Socials

Donar compte dels dictamens de les comissions informatives d’Urbanisme, Interior i Drets 
Socials relatius a la delegació de la presidencia de les esmentades comissions a favor dels 
regidors següents:

- C.I d’Urbanisme: President: Joan F. Canyelles Garau
- C.I d’Interior: President: Pedro López Ruiz
- C.I de Drets Socials: Presidenta: Aina Amengual Marí
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Els senyors assistents es donen per assabentats dels dictamens abans relacionats.

4. Donar compte de les acceptacions dels càrrecs en règim de dedicació exclusiva 

Donar compte dels escrits relatius a les acceptacions dels càrrecs a desenvolupar en règim 
de dedicació exclusiva.

Els senyors assistents es donen per assabentats dels escrits dels regidors mitjançant els 
quals formulen declaració expressa d’acceptació del règim de dedicació exclusiva.

5. Donar compte dels escrits dels portaveus d’adscripció de regidors a les 
comissions informatives permanents

Donar compte dels escrits dels portaveus dels grups polítics municipals sobre l’adscripció de 
regidors (titulars i suplents) a cadascuna de les diferents comissions informatives.

Els senyors assistents es donen per assabentats dels escrits presentats pels portaveus dels 
grups politics municipals relatius a l’adscripció de regidors (titulars i suplents) a cadascuna 
de les diferents comissions informatives

6. Donar compte dels nomenaments de personal eventual

Atès que a resultes de la Constitució de la nova Corporació sorgida de les eleccions locals 
de data 26 de maig de 2019 el Batle de l’Ajuntament, en aplicació de l’establert a l’article 104 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local (LRBRL) ha procedit 
al nomenament de personal eventual per a la legislatura de 2019-2023.

Atès que del nomenament del Personal eventual s’ha de donar compte a la Comissió 
Informativa d’Interior, procedint així mateix a la publicació del nomenament, règim de 
retribucions i dedicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

En conseqüència, aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la normativa 
vigent, eleva a la Comissió informativa d’Interior la següent

PROPOSTA D’ACORD

1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3063/2019 de data 20 de juny de 2019 
mitjançant el qual es nomena al Sr. Eleazar Gallardo Sánchez com a Cap de Gabinet de 
l’Ajuntament de Marratxí, funcionari eventual amb funcions d’assessorament especial amb 
efectes de data 17 de juny de 2019.

2. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3064/2019 de data 20 de juny de 2019 
mitjançant el qual es nomena al Sr. Jaume Palou Garau com a Director de recursos 
econòmics de l’Ajuntament de Marratxí, funcionari eventual amb funcions d’assessorament 
especial amb efectes de data 15 de juny de 2019.

3. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3081/2019 de data 24 de juny de 2019 
mitjançant el qual es nomena al Sr. Carlos Castells González com a Cap de premsa i 
Director de l’Institut municipal de comunicació de Marratxí, funcionari eventual amb funcions 
d’assessorament especial amb efectes de data 15 de juny de 2019.



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
12433050466105005066 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

4. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3538/2019 de data 24 de juliol de 2019
mitjançant el qual es cessa al Sr. Jaume Palou Garau com a Director de recursos econòmics 
de l’Ajuntament de Marratxí, funcionari eventual amb funcions d’assessorament especial 
amb efectes de data 23 de juliol de 2019.

5. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3536/2019 de data 24 de juliol de 2019 
mitjançant el qual es nomena al Sr. Jaume Palou Garau com a Director de Cultura, Esports i 
Patrimoni Històric, funcionari eventual amb funcions d’assessorament especial amb efectes 
de data 24 de juliol de 2019.

6. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3537/2019 de data 24 de juliol de 2019 
mitjançant el qual es nomena al Sr. Miquel Miralles Mayol com a Director de recursos 
econòmics de l’Ajuntament de Marratxí, funcionari eventual amb funcions d’assessorament 
especial amb efectes de data 24 de juliiol de 2019.

7. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3539/2019 de data 24 de juliol de 2019 
mitjançant el qual es nomena a la Sra. Antonia Malagrava Cantallops, com a Directora de 
Serveis Socials i Ocupació de l’Ajuntament de Marratxí, funcionari eventual amb funcions 
d’assessorament especial amb efectes de data 24 de juliol de 2019.

8. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3540/2019 de data 24 de juliol de 2019 
mitjançant el qual es nomena al Sr. Juan Mercè Rigo com a Cap de Gestió d’àrees 
Municipals, funcionari eventual amb funcions d’assessorament especial amb efectes de data 
24 de juliol de 2019.

9. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3541/2019 de data 24 de juliol de 2019 
mitjançant el qual es nomena al Sr. Joan Company Roig com a Director de Medi Ambient, 
funcionari eventual amb funcions d’assessorament especial amb efectes dedata 24 de juliol 
de 2019.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu del Partit Popular dient: “En el 
donar compte que hem fet ara hi hem detectat una errada, no és molt significativa però per 
ventura val la pena que la comentem, que se pugui esmenar ara “in voxe” i no haver-ho de 
tornar dur a un altre plenari. I és la remuneració d’un dels càrrecs que està equivocada, 
concretament la del senyor Joan Mercè. Posa 4.800 euros/any, suposam que li falta un zero 
i són 48.000, com molts de la resta però ho digo perquè si se pot esmenar”

El Batle respon: “Podem deixar constància en acta, per favor”

I la Secretària agafa la paraula: “El decret de subsanació està a firma. És que no l’hem duit 
perquè no estava firmat però gràcies, ho durem en el proper ple”

I el Batle afegeix: “De totes maneres de part den Joan Mercè gràcies per l’apreciació”

Els senyors assistents es donen per assabentats dels decrets de l’alcaldia abans 
relacionats.

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el Batle dient: “Abans de començar la 
roda de preguntes dir que tenim tres preguntes del grup de Ciutadans, enregistrades.
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A continuació dona compte i lectura de la pregunta presentada pel grup de Ciudadanos 
relativa a les instal·lacions de la Guàrdia Civil que diu textualment:

“Después del anuncio de la salida de la Guardia Civil de las instalaciones de Marratxí, el 
equipo de gobierno de la legislatura pasada, en el cual estaba el actual alcalde, se 
comprometió a instalar a la benemérita en una oficina al lado de la policía local de Marratxí 
en el polígono. 
En mayo de este año, el ayuntamiento firma un convenio con Mallorca Fashion Outlet para 
que la Guardia Civil tenga un local en esas instalaciones. 
Visto lo anterior, este Concejal formula las siguientes 
PREGUNTAS PARA SER CONTESTADAS EN EL PLENO.
¿En qué situación está la cesión del local de Mallorca Fashion Outlet para la Guardia Civil?
¿Cuál es la previsión de que vuelva la Guardia Civil a Marratxí?

El Batle, senyor Miquel Cabot respon: “Per contestar aquestes preguntes primer fer una 
petita modificació, que és que no hem firmat un conveni amb Mallorca Fashion Outlet sinó 
que hem arribat a un acord, varem estar negociant amb ells perquè Mallorca Fashion Outlet 
arribás a un acord i si un cas el que ha firmar el conveni amb al Guàrdia Civil és Mallorca 
Fashion Outlet i no l’Ajuntament però sí que nosaltres varem fer negociacions per arribar a 
un acord amb ells. El tema de la Guàrdia civil que com tots sabem ve d’antic. La Guàrdia 
Civil va sortir del quarter perquè el quarter estava en una situació que no se podia estar 
dedins, des de l’Ajuntament, des del primer moment ens varem posar en contacte amb la 
Guàrdia Civil i varem intentar mediar en les negociacions amb Aena perquè Aena li cedis un 
altre espai. Va ser impossible. Des de l’Ajuntament varem cedir un solar municipal, el solar 
que està just devora la policia local perquè la Guàrdia Civil se pogués construir un quarter 
per ells. La Guàrdia Civil no va acceptar aquesta cessió perquè deia que 
pressupostàriament no li era possible construir un quarter i amb aquesta situació varem 
intentar trobar una solució que va ser la de posar una oficina d’atenció al ciutadà, encara 
que no fos un quarter. Aquesta oficina, varem arribar a un primer acord que era fer unes 
prefabricades devora el nostre quarter de la policia local però, ja teníem els pressuposts, 
teníem el disseny i al darrer moment també amb els canvis de coronels i de tinents coronels 
que hi ha hagut a la Guàrdia Civil això se va returar, no els hi va anar bé en un principi les 
condicions que tenien aquestes prefabricades i aquí va sortir també desprès l’opció del 
Mallorca Fashion Outlet. Com que no els hi anaven bé el tema de les casetes varem anar 
allà i hem trobat un local o Mallorca Fashion Outlet posar a disposició de la Guàrdia Civil un 
local d’uns cent metres quadrats, amb aparcament propi, ademés amb sortida directa al 
parking i no han de passar per dins el centre comercial. Ens varem reunir la setmana 
passada amb el nou Coronel, perquè jo personalment no el coneixia, no m’havia reunit amb 
ell, en Joan Francesc sí però jo no i també amb el nou Tinent Coronel, bé, amb el nou Tinent 
Coronel no perquè encara no està anomenat, simplement que les negociacions les duiem 
amb el Tinent Coronel que s’ha jubilat. Això també feia important que ens tornassim a reunir 
amb el Coronel per posar en marxa i posar en comú una altra vegada aquest projecte. I des 
de la Guàrdia Civil ens han dit que ells tornen estar amb negociacions amb Aena per poder 
posar el quarter dins Son Bonet. Ens va dir que encara està molt verd però que pareix que hi 
ha bona intenció de les dues parts. I ens varen emplaçar també a anar a veure el local de 
Mallorca Fashion Outlet perquè abans que me diguin que no perquè volen tancar les 
negociacionis amb Aena, que ho puguin veure, que ho puguin valorar i si els interessa, al 
menys, provisionalment que vagin allà fins que arribin a un acord amb Aena. Això és la 
situació actual en la que se troba. Jo vull destacar que des de l’Ajuntament sempre hi ha 
hagut la voluntat de trobar un espai per a la Guàrdia Civil, sempre; i tot aquest equip de 
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govern, sobre tot els regidors que estavem abans i sobre tot en Joan Francesc ho pot 
corroborar, que sempre ens hem oferit perquè estiguin aquí. De fet els hi varen cedir un 
solar perquè ells poguessin fer-se el seu quarter que oferir un solar en el Polígon de Marratxí 
no és barato. Jo crec que és d’agraïr, és un esforç per aquest Ajuntament fer aquesta 
cessió. I així se troba la cosa. Jo crec que hi ha voluntat per part de les dues parts però al 
final la darrera paraula és de la Guàrdia Civil, no és nostra. Nosaltres li hem oferit tot el que 
hem pogut, estam amb els braços oberts a que venguin i la darrera paraula és seva. Així 
com te digo, actualment, la situació és aquesta. Tenen el local de Mallorca Fashion Outlet 
que encara no hem anat a veure-lo, ens hem de citar desprès de vacances perquè ells 
agafaven vacances a l’agost, per anar-lo a visitar, perquè puguin montar l’oficina. I l’altra 
opció que és el quarter, ells ho duen amb negociacions directament amb Aena.He de 
recordar que ja varen estar a punt d’arribar a un acord amb Aena i va quedar romput aquest 
acord quan la proposta va arribar a Madrid. Amb la direcció de Son Bonet ho teníen fet i 
quan va arribar a Madrid va quedar romput aquest acord. També dir que ells mateixos ens 
han dit que les persones han canviat a Madrid i que ara són bastant més optimistes. O sigui, 
que això és tot el que vos puc dir de la Guàrdia Civil i repetir que depen i que la darrera 
paraula és de la Guàrdia Civil”

El portaveu de Ciudadanos comenta: “Només donar les gràcies per la informació, bastant 
completa”

Seguidament parla la portaveu del PP, la senyora García Gual: “Per ventura és una mica 
reiteratiu, no li demanaré perquè vostè ha fet una explicació bastant profunda i li agraïm però 
sí ha d’entendre que nosaltres recelem una mica de tot el que vostè ens conta. Perquè la 
proposta que vostè li fa ara o li han fet a la Guàrdia Civil és una proposta, la mateixa, d’una 
moció que va presentar el Partit Popular el maig del 2017, fa més de dos anys. I vostès que 
governaven, l’equip de govern ens va fer canviar aquell paràgraf on deia que l’Ajuntament 
cediria una oficina i ens ho va fer llevar de la moció i és precisament el que vostès ara els hi 
ofereixen, per tant, nosaltres ens hem quedat una mica així. També és la mateixa proposta 
que el Partit Popular va presentar a una altra moció, el juliol del 2018, fa ara exactament un 
any. I demanàvem a un segon punt que l’Ajuntament de Marratxí es comprometès a cedir 
unes oficines a la Guàrdia Civil. Vostès varen votar a favor d’aquella moció però ens varen 
fer llevar aquell punt, que llevassim el punt de que l’Ajuntament cediria unes oficines. Per 
tant ara ens ha sorprès moltíssim, ens ha agradat molt, ens ha sorprès gratament però ens 
ha sorprès que vostè digui que habilitaran una oficina provisional quan en dues vegades 
nosaltres els hi hem demanat i vostès ens han fet llevar concretament aquest punt. I ademés 
dir-li que nosaltres, fa dos mesos, també varem anar a parlar amb el Coronel Hernández i ja 
ens varen comentar a n’aquella reunió que intenció d’anar a unes casetes prefabricades no 
teníen, o sigui que ells no teníen aquesta intenció per tant nosaltres ja sabíem que aquesta 
opció no era vàlida. Ara vostè comenta aquesta altra solució, en el Mallorca Fashion Outlet, 
ens pareix fantàstic però ha d’entendre que nosaltres recelem perquè per dues vegades ens 
han votat a favor, que això era una tònica molt habitual, sempre votar a favor però desprès, 
al final, no complien amb el que s’havia votat. Per tant, li donam un vot de confiança, com no 
podia ser d’altra manera perquè som els primers interessats en què això se solucioni però 
ha d’entendre que estam una mica dubtosos davant aquest assumpte. Gràcies”

El Batle li respon: “Dir-li que té fàcil explicació això que me diu. Simplement que nosaltres 
varem fer canviar el punt de que cediríem una oficina municipal perquè és que no tenim ja 
oficines municipals ni per nosaltres, no hi cabem nosaltres. De fet nosaltres varem valorar 
dins el quarter mateix si podia entrar la Guàrdia Civil per fer una oficina i no va poder ser. 
Per això nosaltres no ens podíem comprometre en ple amb una moció, no ens podíem 
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comprometre a cedir oficines municipals quan nosaltres tenim una mancança d’oficines 
municipals. Simplement això és l’explicació. Ara per què oferim una oficina municipal? 
Simplement perquè no és nostra, perquè és de Mallorca Fashion Outlet. És així de fàcil. El 
tema de les casetes prefabricades, exacte, això és el que ha dit el Coronel Hernández, però 
abans el Teniente Coronel Godoy deia que sí, que podia ser. El que passa és que a l’hora 
de la veritat va ser sempre que no. Per això li torn repetir que la darrera paraula és de la 
Guàrdia Civil, és així”

El portaveu de Vox, senyor Estaràs agafa la paraula: “Nosotros desde este grupo le 
rogamos al alcalde la mayor celeridad para conseguir un puesto de la Guardia Civil porque 
es necesario por la extensión de Marratxí y estamos teniendo muchas situaciones de 
alarma. Consideramos que la explicación ha sido correcta pero por favor que sea con la 
mayor premura posible, por favor”

Seguidament contesta el Batle, senyor M. Cabot: “Torn repetir, que la celeritat depen de la 
Guàrdia Civil. Nosaltres hem posat aquests espais i esper que ens donin una resposta aviat. 
També dir i això són paraules seves, quan varem fer la visita, que encara no tenguem el 
quarter aquí, hi ha més agents i més patrulles destinades a Marratxí que abans. I me va 
donar l’explicació; me va dir que l’única explicació és que abans hi havia agents que se’n 
cuidaven de la vigilància del quarter i de portes del quarte i que ara aquests agents se 
dediquen a patrullar el municipi. Això m’ho varen dir ells, vull dir, no m’ho estic inventant jo i 
segons ells ara hi ha més patrulles vigilant Marratxí que no abans. I de fet, com sabeu, aquí 
fem les Juntes de Seguretat i en més d’una ocasió parlam dels índex de violència o robatoris 
d’aquest municipi, estam dins un índexs baixos, això segons la Guàrdia Civil. El que hem 
tingut són picos de bandes que hi hagut que al final els han acabat agafant, com la banda 
que va sortir que eren al·lots que surten des Pinaret o altres bandes que hi hagut que al final 
sempre han estat detingudes i això és el que té Marratxí, a vegades té picos de robatoris 
però és un municipi amb uns índex, segons ens explica la Guàrdia Civil, com repetixo, no 
m’ho invent jo, amb una criminalitat baixa”

Torna parla la portaveu del Partit Popular: “És cert el que vostè diu i el que li ha dit la 
Guàrdia Civil, que hi ha més efectius en el carrer, perquè evidentment no hi ha d’haver 
aquells agents que estan a portes ni aquells agents que fan la vigilància del quarter. El que 
passa és que no haver-hi quarter suposa, no haver-hi oficina de denúncies, suposa que tots 
els marratxiners han d’anar a Palma a posar la denúncia i això, i vostè ho sap tant bé com 
jo, a segons quines zones del municipi psicològicament costa més. És a dir, si des de Pòrtol 
ens hem de traslladar a Palma és molt més difícil que si ho hem de fer des del Pla de Na 
Tesa o des del Pont d’Inca on els ciutadans ho tenen més per mà, anar a Palma. Per tant, sí 
és cert que hi ha més agents però també és cert que el fet d’anar a posar una denúncia ha 
de ser en el municipi de Palma i costa més als ciutadans”

El Batle, senyor Cabot, contesta: “Sí, per aquesta raó estam d’acord i li oferim l’espai a la 
Guàrdia Civil. De totes maneres recordar que també totes les denúncies se poden posar en 
el nostre quarter de la policia local i que la policia local ho transfereix a la Guàrdia Civil. Que 
la gent tengui la sensació o vulgui anar a la Guàrdia Civil i no a la policia local, això ja depen 
de cadascú però recordar que hi ha aquesta opció. Que totes les denúncies se poden posar 
a la Policia Local i que si les competències són de la Guàrdia Civil hi ha una transferència 
d’expedient. Això funciona així”

Seguidament el Batle dona compte i lectura de la pregunta presentada pel grup de 
Ciudadanos relativa als grafitis que diu textualment:
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“Los grafitis en nuestro municipio han ido en aumento y son un delito de deslucimiento de 
bienes inmuebles: en paredes de puentes, edificios o parques. En su mayoría se localizan 
en paredes de edificios particulares. 

Así mismo queremos destacar que existen grafitis de “presos polítics” o haciendo alusión al 
independentismo en sitios de salidas de colegios, como el CEIP Costa i Llobera o parques 
como Es Campet, hecho que nos parece totalmente denunciable. 

Por otro lado, apostar por el arte mural para embellecer el entorno urbano nos parece una 
gran idea. Tal y como se ha hecho en puntos del Pla de Na Tesa con murales de Joan 
Aguiló. 

Visto lo anterior, este concejal formula la siguiente

PREGUNTA PARA SER CONTESTADA EN EL PLENO

Ante la falta de acción por parte del gobierno anterior, el gobierno actual:
¿Va a hacer algo para eliminar los grafitis ilegales que invaden el ecosistema urbano de 
nuestro municipio y, en especial, van a eliminar los que hacen apología al independentismo?

El Batle dona la paraula a la senyora Cristina Alonso per contestar aquesta pregunta: “Hola, 
bon vespre. Primer de tot dir que els grafitis tots són il·legals, tant facin apologia a una cosa 
o a una altra i se van fent nets a mesura que se pot. Hi ha certs grafitis que estan col·locats 
a indrets molt difícils de fer nets, per exemple, la foto a la que vostès feien al·lusió és al 
Campet, que la paret és de marès, no se pot fer amb aigua a pressió i no se poden utilitzar 
segons quins tipus de productes perquè s’espenya la paret. Llavors, hi ha certs llocs en què 
tenim més problemes o més dificultats per poder-los fer nets. En el cas de que siguin a 
parets municipals, i sempre parlam de locals municipals o parets municipals i no particulars, 
si s’ha de repintar, se repinta i si s’ha de fer net amb productes especials també se fa. I de 
fet hi ha una rutina de neteja. És a dir, tot se va fent net, no és que no se faci però per 
ventura se podria fer amb més celeritat si són coses que ofenen. Està dins la freqüència 
habitual de neteja. Si hi ha qualque cosa que ofengui més, normalment s’intenta llevar més 
aviat”

El Batle agafa la paraula: “Per afegir, dir que sí que és preocupant, i aquesta preocupació la 
compartim amb vosaltres, l’aflorament d’aquest tipus d’incivisme amb les pintades que se 
diuen grafitis. Jo crec que se veu clarament, que tant a Palma i també arriba a Marratxí, 
sobre tot a la part de l’autopista, aquesta classe d’incivisme ha sofert un augment. De fet, 
me’n record, i abans en parlàvem, que a l’estació del Figueral, de tren des Figueral, es va 
repintar tota i va tardar un dia o dos en tornar estar pintada per grafitis. Ara, tampoc estic 
d’acord amb aquesta frase, “ante la falta de acción por parte del gobierno anterior” perquè 
dir que això que deis que està bé el tema dels murals que hem fet, tant al Pla de Na Tesa 
com en el pont d’Alcampo, ho va fer el govern anterior. O sigui que, inacció, inacció tampoc 
és així. Qualque tipus d’acció sí que varem fer per aquest punt. D’acord?”

El portaveu de Ciudadanos, senyor Amengual diu el següent: “La inacció és perquè hi ha 
grafitis que duen més d’un any, o sigui, aquesta és la realitat. Jo entenc que parets de marès 
són més delicades o tal però entenc també que s’ha d’actuar. No sé quin plantejament teniu 
ni quins doblers teniu per fer aquesta feina o si teniu un equip o no. De totes maneres aquí 
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també és una qüestió de seguretat ciutadana i de sancions. O sigui, no sé si en qualque 
moment s’ha trobat a qualcú fent una pintada, si hi ha hagut qualque denúncia, si tractau el 
que és propietat pública de privada de manera diferent. Venc a dir, la cosa important és que 
de qualque manera apart de conscienciar a la gent, facem una feina de neteja, que és 
important perquè hi ha llocs que són impresentables”

A continuació respon el senyor Cabot: “Estam d’acord i condemnam ferment aquest tipus 
d’actuacions. Dir que Palma, que Palma té policia local molta més que nosaltres, té Policia 
Nacional i té altre tipus de seguretat, també està ple; inclús el casc antic, inclús façanes 
catalogades. O sigui, que compartim la preocupació per aquest tema i revisarem el tema de 
la neteja de grafitis a veure com ho tenim i a veure si podem fer qualque tipus d’actuació al 
marge”

Torna parlar el senyor Amengual, portaveu de Ciudadanos: “Donar les gràcies només”

Acte seguit el Batle dona compte i lectura de la pregunta presentada pel grup de 
Ciudadanos relativa a la recollida selectiva, que diu textualment:

“Durante el último año hemos sido testigos y sufrido el mal funcionamiento del servicio de 
recogida selectiva en diferentes núcleos del municipio, además, de manera reiterada, con 
los problemas de salubridad, malos olores e imagen que provoca, especialmente, en esta 
época de estío.

Visto lo anterior, este concejal formula las siguientes 

PREGUNTAS PARA SER CONTESTADAS EN EL PLENO:
¿A qué es debido este mal funcionamiento?
¿Quien es el responsable?
¿Qué medidas se han tomado para resolver este mal servicio?
¿Cuando se prevé y comprometre a que se resuelva esta situación? 

El Batle passa la paraula a la regidora de Medi Ambient, senyora C. Alonso: “Per fer un 
ordre cronològic i no perdre-nos molt pel camí nosaltres he de dir que nosaltres varem 
heretar entre cometes aquest concurs o aquest servei de recollida selectiva, del Consell de 
Mallorca, que l’any 2016 se va llevar aquesta competència i la va passar als municipis. 
Llavors, el concurs que hi havia en vigor a n’aquell moment és el que nosaltres varem 
adquirir per continuar fent el servei de recollida selectiva, estam parlant només de selectiva. 
Aquesta empresa que feia el servei a n’aquell moment trobava que el servei estava bé així i 
a partir del novembre aproximadament de l’any passat varem començar a tenir problemes. 
Tot dir que puntualment ja n’anavem tenint. L’empresa desprès d’haver-li demanat en 
innumerables ocasions que solventassin el problema ens deia que era problema de 
personal. Que les persones titulars que tenien quan fallaven els hi costava molt reemplaçar-
les, que no coneixien bé les rutes, que no tenien tanta habilitat per enganxar els contenidors 
i tot això retrassava molt el servei. A les hores, els hi varem demanar que si necessitaven 
una dotació superior que ens fessin una proposta. Aquesta proposta ens va arribar i a partir 
del desembre se va posar en marxa. Ens van demanar uns doblers de demés que servirien 
per posar un camió i mig, en teníem un, idó mig més per completar la ruta en condicions. 
Però la nostra sorpresa va ser que no va anar a millor sinó que va anar a pitjor. Les excuses 
de l’empresa continuen sent els problemes de personal encara que som conscients de que 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
12433050466105005066 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

tenen aquests problemes, de fet, el conductor titular ha partit definitivament de l’empresa i 
tot. Som conscients que hi ha aquest problema, però clar, no podem fer una altra cosa 
perquè els pressuposts que hem demanat a altres empreses no ens ho volen fer fora 
concurs, és a dir, no podem demanar un menor a fi d’anar pal·liant, d’anar fent el servei 
mentres surt el concurs perquè no hi ha maquinària. Estam a una illa, ens varen comentar 
que ens podien dur un camió de Castellón, d’un altre contracte, això no va ser així. A altres 
empreses que hem demanat no tenen la maquinària suficient per fer aquest servei sense 
que sigui un concurs gros perquè clar, no invertiran els doblers que val un camió per fer-te el 
servei tres mesos. A les hores ens trobam amb aquest problema. Les mesures que hem 
pres fins el moment, apart de fer els requeriments, etc; han estat fer reforços amb l’empresa 
que teníem subcontractada en neteja viària més amb la brigada de Medi Ambient, que fan 
aquests reforços puntuals els horabaixes de manera que tots els desbordaments que se 
vagin produint se vagin recollint al menys i no vagi a més. Seguim apedaçant d’aquesta 
manera, tot dir que tenim els plecs quasi, quasi enllestits per treure el concurs com toca. De 
totes formes també tenim altres coses en marxa que no podem avançar perquè no ho tenim 
segur. Demà, per exemple, tenim una reunió amb una altra empresa per veure si ens pot 
donar una mà en aquest sentit però encara no tenc una resposta. El que sí puc dir és que el 
concurs sortirà aquest any, en condicions, així com toca, amb les modificacions que toquen 
pel tema de recollida, inclús zones porta a porta, etc; però ara mateix ens trobam amb 
aquesta situació que hem d’anar capejant fins que poguem treure el concurs”

El Batle torna parlar: “Dir això, que demà tenim la reunió amb aquesta altra empresa, que 
esperam que ens pugui donar el servei i també una proposta és que si no ens poden donar 
el servei sencer per ventura hauram de xapar en dos sectors el municipi perquè una 
empresa ens faci un sector i l’altra, l’altre. Si una empresa no és capaç de dur tot el servei 
per ventura haurem de xapar el municipi, com fem amb jardineria o amb altres contractes. 
Esperem demà poder tenir una resposta positiva d’aquesta empresa que ens ve a veure”

A continuació intervé el portaveu de Ciudadanos, senyor Amengual: “Gràcies per les 
explicacions. Jo ho entenc perfectament però se li ha d’exigir a n’aquesta empresa que 
compleixi de qualcuna forma. Igual que li pagam ells han de complir i si no prendre mesures 
al respecte. Hem de tenir present que al 2020 hem de complir amb el 50% de recollida 
selectiva. O sigui que si tenim aquests problemes no sé com arribarem a això”

La regidora de Medi Ambient respon: “Totalment d’acord en què el 2020 hem d’arribar a un 
50% per això és que se modificarà el sistema de recollida perquè amb el sistema de 
contenidors no s’arriba; és impossible. L’única manera és que la gent tregui cada fracció el 
dia que toqui i se reculli així, és l’única forma, que s’ha comprovat ja a altres pobles. Tota la 
Mancomunitat des Raiguer estan recollint porta a porta i és l’única manera d’augmentar 
exponencialment el percentatge de reciclatge. De totes formes ens hem trobat, per pesatges 
ho sabem, que s’ha augmentat també el reciclatge aquí, per això per ventura ens hem 
quedats curts de contenarització i hi ha més desbordes. Això és el que ens diu també 
l’empresa. No obstant és el que deia, no tenim una opció ara de millorar ràpidament perquè 
no tenim camions; és a dir, no tenim empreses que ens puguin subministrar un camió amb 
condicions per poder fer el servei. Això per la part de reciclatge però desprès el concurs que 
sortirà ja surt amb unes condicions totalment diferents al que tenim ara. El que se farà, esper 
que en octubre pugui sortir, a octubre o novembre, ja no té res a veure amb el que tenim 
ara, el que suposa que sí que arribarem als objectius”
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El portaveu de Ciudadanos torna agafar la paraula: “Simplement espero que sigui així i que 
de qualque forma arreglem tot això perquè ara fa un poc de vergonya passejar per davant 
de segons quins llocs”

El Batle diu: “És així. Com anècdota, dir que aquesta legislatura passada varem passar del 
5% de reciclatge al 9. Érem dels municipis amb menys reciclatge. Estam molt enfora del 50 i 
l’objectiu del nou contracte és arribar a n’aquest objectiu europeu del 50% en el 2020. 
Esperem que ho poguem aconseguir”

La regidora de Ciudadanos, senyora Lidia Sabater a continuació comenta: “Hola, bon vespre 
a tots. Veïnats ens han fet arribar també les seves queixes de les piscines municipals. Les 
instal·lacions que tenim, en concret Son Caulelles, que tenim per exemple, la xarxa que 
separa la pista de futbol cap a la piscina, hi ha una part que no en té, per tant arriben 
pilotades als banyistes que estan allà. A veure si se podria allargar, aquesta xarxa que hi ha 
per tapar això. Per altra banda, el manteniment de les dutxes exteriors, les carxofes que hi 
ha, l’aigua ja ni surt, o sigui, tu te poses abaix i no t’arriba l’aigua, necessiten canviar-se i les 
dutxes també els torns de neteja que hi ha, només hi ha un torn de neteja, que hi ha una 
dona que hi va i els horabaixes estan molt bruts els banys i ja arriba la mala olor. 
L’embossament que hi ha d’aigua a les dutxes és terrible. A veure si hi ha qualque manera 
de fer arribar un manteniment a n’aquestes piscines. Gràcies”

El Batle demana: “Una pregunta senyora Sabater. Falta xarxa o està rompuda?

I la senyora Sabater contesta: “Falta”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula el portaveu d’Unides Podem, senyor 
Humberto López Rodríguez dient: “Grácies senyor Batle. És un prec que m’ha traslladat un 
ciutadà que viu en el creuer de l’Avinguda Antoni Maura i camí Sa Cabana. Si un cas pel 
regidor de Seguretat Ciutadana. És perquè ara a l’estiu molta gent dorm amb les finestres 
obertes i a la nit, clar, pateixen de renou per les accelerades i frenades dels cotxes en el 
semàfor que surt del túnel cap a Antoni Maura, que puja. Clar, ells, acceleren i frenen en el 
semàfor i el prec o la proposta o una cosa que per ventura se podria mirar d’estudiar la 
viabilitat, seria que el semàfor estigui en àmbar durant la nit a n’aquell lloc, que a la nit no hi 
ha tant de tràfic. Si se pot fer aquest estudi per part dels tècnics”

Li contesta el regidor de Seguretat Ciutadana, senyor Pedro López. “Buenas noches, con su 
permiso señor Alcalde. Mire usted, senyor López, tenemos un problema de velocidad 
justamente en este vial. Si lo ponemos en ámbar duplicamos el problema. Está claro que un 
puente necesita unas maniobras para el arranque. A mí me sabe mal, podemos estudiar, 
podemos mirar de conseguir que el pavimento no sea tan deslizante pero ponerlo en ámbar 
en principio le diría que no, que sería una medida contraproducente”

Segueix parlant el Batle, senyor M. Cabot: “Ademès li recordo que aquest pont ja està fresat 
aposta perquè patini menys. Vull dir, té solució difícil, no te digo que no se pugui estudiar 
però té una solució difícil”

Precs i preguntes
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Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula el portaveu de Vox, senyor Miquel 
Estarás Gelabert dient: “Bones tardes. Volíem demanar-li la qüestió de la paralització de les 
obres del recinte firal de Sant Marçal. Quines mesures han adoptat amb l’empresa 
adjudicatària i si ja hi ha uns terminis de finalització i si el pressupost ha variat”

Contesta el regidor d’Urbanisme, senyor Joan Francesc Canyelles: “Respecte a l’edifici 
multiús hem de dir que és una licitació del Govern de les Illes Balears a través d’una 
subvenció, venc a dir, no ho licita l’Ajuntament. L’Ajuntament el que té és un contracte amb 
un arquitecte que supervisa les obres però la licitació és de la Conselleria de Turisme. 
L’empresa que havia guanyat el concurs ha renunciat i ara el que fa la Conselleria de 
Turisme és valorar si no du suficient temps i pot adjudicar-ho al qui va quedar segon o fer 
una nova licitació per tornar reprendre les obres. Evidentment dins aquest procés hi ha un 
punt determinant que és el de la valoració de les obres fetes perquè s’han de valorar les 
obres que estan fentes a n’aquest precís moment perquè per treure la propera licitació o 
adjudiques l’obra a una altra constructora saber exactament a quin punt està i quin cost té. 
El pressupost no s’ha modificat, l’empresa que se va presentar, se va presentar roçant la 
baixa temerària i desprès va dir que no li sortia a compte i que renunciava a l’obra. És una 
qüestió de la pròpia empresa i que va ajustar moltíssim els preus. Ho va ajustar la pròpia 
empresa voluntàriament, no és que ningú li demanàs. Per guanyar el concurs va ajustar molt 
el preu i per això desprès ha renunciat perquè diu que els comptes no li surten. Per tant, 
estam a l’espera de la Conselleria de Turisme per reprendre les obres”

El portaveu de Vox, senyor Estarás comenta: “Referent a les obres de canalització i 
asfaltats, molts de veïnats, amics, companys, me demanen, ara estan fent les síquies i 
pareix que els bordillos quedaran un poc curts. I una altra cosa, hi ha certa gent que té falta 
de movilitat que tenia “vados” per minusvalidesa i s’han trobat que no podien aparcar el 
vespre perquè havien posat la síquia. Si el proxim pic que se facin aquestes obres se pot 
tenir un poc més consciència o poder avisar a la gent amb antel·lació”

El Batle demana: “Me podria dir quin “vado” és aquest?”

Li respon el senyor Estarás: “Si no m’equivoco, és que jo tenc més senyalitzat és el de la 
plaça de l’església, un que està en el cantó. Jo personalment hi vaig anar i hi havia la siquía 
feta i la barandilla groga posada”

El Batle exposa: “Informar-li que el projecte inclou que el carrer anirà a la mateixa altura que 
l’asfalt, que les aceres aniran a la mateixa altura que l’asfalt. L’acera anirà amb adoquinada i 
les pluvials se passen per enmig de la carretera. O sigui que ara la carretera minvarà cap 
enmig. És un dels projectes de modernització d’aquests carrers.”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes pren la paraula la portaveu del Partit Popular, senyora 
Mª Magdalena García Gual dient: “Moltes gràcies. Miri senyor Batle, nosaltres, la voluntat 
d’aquest grup municipal a n’aquest ple de juliol no era fer una tasca de fiscalització molt 
exhaustiva sinó més be donar un temps prudencial, de fet han vist que no hem presentat 
cap moció, tampoc no farem cap pregunta però sí una sèrie de precs perquè consideram 
que pel temps que és i com que el proper mes d’agost no hi haurà plenari, pensam que a 
finals de setembre per ventura serà una mica més complicat. Per tant passaré la paraula al 
meu company senyor Frau i desprès al senyor Llompart”



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
12433050466105005066 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

El senyor Frau, regidor del PP diu: “Gràcies senyor Batle, bones tardes a tots. És una 
pregunta per la regidora de Medi Ambient, no és una pregunta, és un prec realment. Ens 
han arribat unes queixes d’uns veïnats d’aquí, de Sa Cabaneta de la brutícia que hi ha en el 
Molí, és a dir, que s’emplea com a pipican; les papereres plenes i això. A veure si poden fer 
una actuació i al mateix temps estudiar a veure si hi ha possibilitat de fer un pipican aquí, a 
Sa Cabaneta que pugui resoldre aquest problema. Gràcies”

Segueix amb la paraula el regidor J. Llompart: “Senyor Batle, bones a tots. Hem rebut una 
sèrie de queixes preocupants d’un club que juga al camp de futbol de Son Caulelles i per 
això com que, com ha dit la meva companya, na Magdalena García, el mes d’agost no hi ha 
plenari, la temporada està començant i era saber un poc la situació en la que se troba la 
concessionària. N’hem parlat altres vegades a altres plenaris. Ens preocupa igual que a 
vostès i deixam que vostès hi prenguin part però ens preocupa que fa unes setmanes un 
club de futbol va voler jugar un amistòs a n’aquell camp de futbol justament contra un equip 
del mateix municipi i la concessió els hi va dir que no. Ara és un temps allà on, per l’època 
de l’any que és i perquè hi ha més disponibilitat els clubs, no només de futbol, sino tots els 
esportius, preparen la temporada que comencen I ens preocupa que una concessió del 
nostre municipi o que els clubs del nostre municipi no puguin jugar a un camp. Sabem que el 
camp del Pla de Na Tesa està en obres, Son Caulelles els hi va tancar les portes i una opció 
que se’ls hi va donar va ser anar pagant a Sa Cabana. Per això ho deim que ens preocupa 
una mica, de que estiguin un poc damunt això i que no passi el que ens han dit. I desprès, 
fent referència també a la concessió de Son Caulelles, a la finalització d’un entrenament, 
varen enviar un equip de grans, a dutxar-se al vestuari de la piscina, cosa pràctica de la 
concessió que ho organitza com vol, però resulta que a l’hora de sortir els havien tancat les 
portes i varen haver de botar. És una cosa perquè hi estiguin un poc a damunt i que els 
equips que estan preparant ara la temporada vinent puguin entrenar amb unes mínimes 
garanties. Moltes gràcies”

Continúa amb la paraula la portaveu del PP: “Per acabar, les obres actuals que s’estan fent 
al Pla de Na Tesa, que el senyor Batle coneix segurament millor que jo, als voltants de la 
plaça de l’esglèsia, faran que, no sabem exactament i no se sap però problablement d’aquí 
unes setmanes hi hagi d’haver un tall de llum per l’empresa de subministrament elèctric i els 
comerciants, l’associació de comerciants està preocupada perquè els deixa amb una 
situació una mica preocupant perquè hi ha alguns d’ells que perdre la cadena del fred, inclús 
la farmàcia, en fi, els bars, el forn, els hi suposarà un problema. L’Ajuntament no és el 
responsable d’això, ja ho sé, és l’empresa que fa les obres però sí per ventura podem estar 
al costat dels comerciants del Pla de Na Tesa i una solució per ventura podria ser la 
possibilitat de posar uns generadors que durant aquestes hores perquè en principi s’ha dit 
que seria per unes hores però la pròpia empresa, pel que tenim entés, la pròpia empresa de 
subministre elèctric ha dit que podria ser que s’allargàs més del compte per tant de qualque 
manera l’Ajuntament podria solucionar o donar una mà posant uns generadors, no sé de 
quina manera o quines possibilitats hi hauria i seria una solució molt bona en aquest cas 
pels comerciants del Pla de Na Tesa. Moltes gràcies”

El regidor d’Esports, senyor Daniel Mas comenta: “Bon vespre a tots i a totes. Gràcies pels 
suggeriments o pels precs. Com sabeu fa un mes i mig que estam en marxa. Encara no hem 
tingut temps de posar tot el fil a l’agulla que voldríem. Jo senyor Llompart no m’ha arribat la 
queixa del club d’esports per tant sí que m’agradaria que en acabar el plenari o quan pogués 
ens facilitàs les dades perquè ens posaríem en contacte amb ells. Crec que si és una queixa 
d’aquest estil l’hauriren d’haver vehiculat a través de l’àrea d’Esports. Agraït del comentari 
de totes maneres. Sí que a la caminada contra el càncer que se va fer a Pòrtol, sí que un, 
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supos que és un d’ells, dels representatns del club, me va exposar qualque cosa semblant a 
n’això. Llavors, sé que han demanat ara per dia 9 i 10 d’agost una cessió d’espais per fer 
uns partits amistosos; així la concessionària no els hi podrà dir res. I respecte al que ens 
comentava la senyora Sabater, gràcies pel suggeriment. La piscina de Son Caulelles, el 
camp de Son Caulelles, com sabem tenim aquest problema amb el que és la 
concessionària. La concessió crec que acaba el mes d’octubre, si no vaig malament, i crec 
que tots en frissam de que acabi per poder treure el nou concurs. Gràcies”

Segueix parlant el Batle: “Per fer el darrer comentari al que me deia la senyora García. No 
sé quan va parlar amb els empresaris. Nosaltres varem fer una reunió dilluns passat amb els 
nostres tècnics i amb ells, pels quatre problemes que teníem amb les obres. Evidentment 
sempre que hi ha obres hi ha problemes propis de la mateixa obra i ja sel’s hi va dir que 
tendríem en compte el tema dels generadors, o sigui, que ja està parlat amb ells”

A continuació agafa la paraula el Batle, senyor Miquel Cabot dient: “Abans de concloure 
aquest ple i passar a les preguntes del públic avui aquí, desitjar-vos un bon mes d’agost, 
unes bones vacances, que descanseu molt aquest mes i ens veim al pròxim ple que ja serà 
el mes de setembre”

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

Paula Baltasar Cózar

Marratxí, 9 de setembre del 2019

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 12 de setembre del 2019

El Batle,
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