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Referència: 2019/00010412J

Procediment: Actes de l'Ajuntament Ple/ Acta ple novembre 2019

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 13/19
Caràcter: Ordinària
Data: 26 de novembre de 2019
Horari: de 20.00 a 22.15 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí

Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Paula Baltasar Cózar, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Cristina Alonso Pujadas
- Irene García Sureda
- Jerònima Sans Amengual
- Pedro Lopez Ruiz
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Aina Amengual Marí
- Josep Ramis Salamanca
- Daniel Mas Martínez
- Mª Magdalena García Gual
- Jaume Llompart Caldés
- Sebastià Frau Serra
- Juana Mª Burguera García
- Jose María Amengual Jiménez
- Lidia Antonia Sabater Pérez
- Marcos Aníbal Pinela Sosa
- Miguel Angel Estarás Gelabert
- Humberto López Rodríguez
- Neus Serra Cañellas

Absents:
- Andrés Campuzano García, havent justificat la seva absència
- Juan Pizarro Sánchez, no havent justificat la seva absència

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (29-10-19)

Interior:
2. Atorgament nivell inicial del complement de carrera professional horitzontal
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Mocions:
3. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Suport a les Forces i Cossos 

de Seguretat de l’Estat

4. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí relativa a las señalizaciones de paso 
de cebra

5. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per una nova proposta de 
repartiment de l’impost de turisme sostenible tenint en compte els projectes municipals

Mocions per via d’urgència:
6. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal de 

Ciudadanos de Marratxí “Per a la inclusió de la tradició ceràmica de Marratxí dins les 
llistes de patrimoni cultural inmaterial de la humanitat promogudes per la UNESCO”

7. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí “Per a la inclusió de la 
tradició ceràmica de Marratxí dins les llistes de patrimoni cultural inmaterial de la 
humanitat promogudes per la UNESCO”, prèvia declaració d’urgència

8. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal de 
Ciudadanos de Marratxí “Para la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los 
matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad”

9. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí “Para la igualdad de 
trato entre las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de 
viudedad”, prèvia declaració d’urgència

B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:

1. Dels decrets i resolucions del període entre sessions

Economia i Especial de Comptes:
2. Dació de compte al plenari de la Corporació Novembre 2019 (cost efectiu serveis 2018, 

execució trimestral i dades PMP 3r trimestre 2019)

3. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 29-10-19 relatiu a 
l’assumpte: Modificació de l’Ordenança reguladora del Preu Públic per a transport a 
demanda amb taxi

Urbanisme:
4. Donar compte de l’Auto nº 199/2019

5. Donar compte de l’Auto nº 149/2019

Interior:
6. Donar compte de la signatura del conveni de col·laboració amb l’EBAP

A continuació pren la paraula el Batle: “Bon vespre, bon vespre a tots. Avui abans de 
començar el ple, estic content perquè puc presentar joves que se volen implicar en la vida, 
ho diré perquè ens entenguem, voleu fer feina pel bé de tots. Voleu fer coses per millorar 
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coses que al final ens afecten a tots que és un poc el que fareu, dins les vostres edats i dels 
vostres companys. I això de dedicar el vostre temps a coses que milloren la vida de tots, que 
és un poc el que intentam fer nosaltres, que a vegades no aconseguim, però ho intentam, ja 
veureu que és molt agraït i és unes de les coses més gratificants que tindreu. Així que abans 
de començar aquest ple, li pas la paraula a na Neus, segona Tinent de Batle i Regidora de 
Participació perquè expliqui un poc i presenti el que és el Consell de la Infància i de 
l’Adolescència”

Seguidament parla la senyora Serra: “Moltes gràcies, senyor Batle. Bon vespre a tots i a 
totes. La veritat que és un orgull tenir avui una mitja d’edat tan rebaixada a la normal que 
tenim en aquest ple. La veritat és que aquests nins que tenim aquí avui són els 
representants municipals de les escoles. Són els representants del Consell Municipal de la 
Infància i de l’Adolescència. Ells han estat triats pels seus propis companys i han volgut 
agafar la responsabilitat de representar-los a tots. Aquí avui ens acompanyen n’Aiala, en 
Toni, na Leire, en Carlos, na Silvia, na Marina, na Cristina i na Carol que ens diran unes 
paraules perquè més que nosaltres vos heu de presentar vosaltres”

A continuació parlen els diferents membres del Consell de la Infància i de l’Adolescencia: 
“Bon vespre a tots i totes. Nosaltres som els nous representants.”

El Batle comenta: “Perdona, perdona, perdona fem una cosa. Vos posam allà a tots i així 
sortireu a la càmera perquè, és important. Sí aquí devora el nostre company, devora en 
Miquel Àngel. Miquel Àngel l’hi pots posar tu el micro mateix, aquest micro que xerrin amb el 
teu. Sí...posar-li en el cantó...”

Segueixen parlant els representants del Consell municipal d’Infància i Adolescència: “Bon 
vespre a tots i totes. Nosaltres som els nous representants del Consell Municipal d’Infància i 
Adolescència de Marratxí. Venim de diferents centres educatius del municipi i ens vàrem 
presentar a les eleccions per... Jo sóc na N’Aiala de l’Institut Sant Marçal i em vaig presentar 
per ajudar als joves amb les seves propostes a millorar Marratxí.” 
“Hola, jo sóc en Toni i venc de l’escola Gabriel Janer Manila, i em vaig presentar per això, 
per fer un Marratxí més divertit.” 
“Hola, yo soy Cristina y vengo de la Salle de Pont d’Inca, i me presenté para dar voz a los 
jóvenes de Marratxí.”
“Hola, yo soy Marina y me presenté porque quiero aportar lo máximo que pueda a la 
sociedad.” 
“Hola, sóc en Carlos i em vaig presentar per fer de Marratxí un municipi millor.”  
“Bon vespre. Jo sóc na Silvia i venc de l’escola Costa i Llobera de Pòrtol, i vull ajudar a 
Marratxí a créixer d’una manera més divertida.”
“Hola, yo soy Leire, vengo del CEIP Ses Cases Noves i m’he presentat perquè m’agrada 
ajudar als altres i m’agradaria saber les propostes dels nins i nines.”
“Hola, jo sóc na Carolina i venc del CEIP Gabriel Janer Manila, i m’he presentat per millorar 
Marratxí.”
“Aquest serà el segon any que els Consellers estan en funcionament. L’any passat els 
Consellers van decidir realitzar una diada infantil i juvenil per treballar el tema de les 
desigualtats. Tot i l’esforç que sabem que hi posaren la participació de les diferents 
associacions del municipi, realitzades amb els joves o l’educació va ser molt baixa.”
“Al mateix temps els propis Consellers han vist que tot i la feina feta durant l’any passat, la 
gran majoria dels joves del municipi no coneixen l’existència ni el funcionament d’aquest 
Consell. Nosaltres hem pensat i hem creiem que això és qüestió de què s’ha d’arreglar el 
més aviat possible.”
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“Per aquest motiu els Consellers d’enguany hem decidit centrar la nostra feina a donar a 
conèixer els consells als nostres companys, amics i veïns del municipi. Per fer-ho hem 
pensat diferents maneres de comunicar-nos amb els altres joves.”
“També muntem paradetes a diferents fires i festes per tal de repartir informació sobre la 
tasca. En aquestes paradetes, com en els diferents centres educatius, posarem bústies on 
els joves podran posar crítiques, necessitats que tinguin o suggeriments.”
“Amb la idea de poder tenir una petita de quines són les principals preocupacions del jovent 
de Marratxí i poder transmetre aquesta informació per tal que els polítics tingueu una idea de 
les preocupacions de la joventut del municipi, que vosaltres governeu.”
“També tenim pensat algunes accions més però aquestes ja seran sorpresa i les anirem 
anunciant en el seu moment. Confiam que al final del curs molta més gent conegui la gran 
eina que són els Consells adolescents i infants.”
“I que les pròximes eleccions de representació hi hagi una gran quantitat de joves que 
vulguin formar part. Això voldrà dir que haurem fet una bona feina.”
“Moltes gràcies per la vostra atenció i confirmam any enrere any puguin venir joves com 
nosaltres a treballar per millorar el municipi. Salut.”

La regidora d’IDMA-El Pi, Sra. Serra comenta: “Bé, nosaltres tot això que ens heu transmès 
ja ens havia arribat i sentim la mateixa preocupació que sentiu vosaltres, de què això no 
s’aturi mai. Nosaltres els adults de vegades perdem la perspectiva i necessitam tenir una 
visió més jove, que ens digui allò que nosaltres no acabam de veure. Des de participació 
ciutadana sabem ben cert que la vostra proposta és fer propaganda i tindreu tot el nostre 
suport. En Miquel sí que m’ha fet arribar totes les vostres inquietuds i no passeu pena que, 
que hi serem pel que hi hàgeu de menester. I moltíssimes gràcies, i donar les gràcies als 
pares, al professorat, a les escoles, que fan possible que això segueixi endavant. I no 
afluixeu, i no perdeu mai aquesta il·lusió que teniu, perquè vosaltres sí que sou el futur 
d’aquest municipi. Gràcies.”

I el Batle diu: “Molt bé. Heu vingut amb autocrítica, amb projectes, amb coses clares. Jo crec 
que estau preparadíssims i que tindreu molt d’èxit segur. O sigui que, molt bé, endavant, 
endavant al.lots, així m’agrada. Ara sí que podem començar la sessió plenària d’avui. 
Senyora Secretària”

Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 29-10-19, que s’aprova i 
autoritza per unanimitat.

2. Atorgament nivell inicial del complement de carrera profesional horitzontal

Atès que en data de 29 de maig de 2019 va entrar en vigor l’acord de reconeixement de la 
carrera professional als empleats públics de l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 71 de 28 
de maig de 2019).
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Atès que a l’apartat VIII de l’esmentat acord s’estableix una convocatòria anual de processos 
de reconeixement i valoració dels graus de carrera professional, convocatòria que 
correspondrà a l’Ajuntament Ple, havent-se de resoldre en el termini màxim d’un any.

Atès que mitjançant Acord plenari de data 24 de setembre de 2019 es va aprovar la 
convocatòria pel reconeixement inicial de nivells de carrera professional horitzontal als 
empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí.

Considerant que la comissió de valoració establerta a l’efecte, en reunió de data 13 de 
novembre de 2019, ha resolt aprovar la proposta d’atorgament inicial dels nivells de carrera 
professional horitzontal als empleats públics de l’Ajuntament de Marratxí.

Considerant que contra l’acord de reconeixement de la carrera professional horitzontal als 
empleats públics de l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 71 de 28 de maig de 2019) s’han 
interposat dos recursos davant de la jurisdicció contenciosa administrativa (Procediment 
ordinari núm. 303/2019 TSJIB i Procediment abreujat núm. 305/2019 Jutjat de lo Contenciós 
núm. 1).

En conseqüència, en virtut de les competències atorgades a l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta Regidoria d’Interior i Recursos 
Humans eleva a l’Ajuntament Ple la següent PROPOSTA D’ACORD

1. Reconèixer, amb efectes d’1 de gener de 2019 i d’acord amb la proposta efectuada per 
la comissió de valoració constituïda a l’efecte, els nivells inicials del complement de la 
carrera professional horitzontal (CCPH) als empleats públics de l’Ajuntament de Marratxí 
en els següents termes:

Llinatges i nom Subgrup Nivell CPH Efectes

1 Aceitón Montenegro, Antonio C1 II 01/01/2019

2 Aguilo Segura, Mª Fernanda A2 IV 01/01/2019

3 Alonso Castro, Germán C1 II 01/01/2019

4 Alvarez Magdaleno, Alvaro C1 III 01/01/2019

5 Amengual Amengual, Pedro AP II 01/01/2019

6 Amengual Cañellas, Francisca C1 IV 01/01/2019

7 Amer Amer, Francisca Victoria C2 III 01/01/2019

8 Arbos Berenguer, Carles --- ---

9 Arguimbau Lladó, Juana Mª C1 III 01/01/2019

10 Baltasar Cózar, Paula A1 II 01/01/2019

11 Barceló Antich, Mª Lluïsa C2 III 01/01/2019

12 Batle Mayrata, Margalida Maria C2 IV 01/01/2019

13 Bauzá Diaz, Margarita C2 III 01/01/2019

14 Bauzá Perelló, Francisca C2 II 01/01/2019

15 Bauzá Planas, Bárbara C2 IV 01/11/2019

16 Beltrán Mercier, Isabel C1 III 01/01/2019

17 Beltrán Mercier, Rafael C1 III 01/01/2019

18 Bestard Pizá, Magdalena C1 III 01/01/2019
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19 Bibiloni Martorell, Catalina C1 IV 01/01/2019

20 Bibiloni Martorell, Guillermo AP IV 01/01/2019

21 Bibiloni Rigo, Pedro AP IV 01/01/2019

22 Bono Navarro, Salvador C1 IV 01/01/2019

23 Bosch Rubio, Marina --- ---

24 Bover Mas, Gregori AP IV 01/01/2019

25 Bravo Ballester, Michelle C1 IV 01/01/2019

26 Browne Oliver, Sara Jane A1 II 01/01/2019

27 Cabo Pastor, Mª Lourdes C2 III 01/01/2019

28 Cádiz Cádiz, Aurora C1 II 01/01/2019

29 Campins Pizá, Juan C1 III 01/01/2019

30 Cantero Martínez, Juan Jose C1 IV 01/01/2019

31 Canyelles Veny, Jaume A1 III 01/01/2019

32 Canyelles Veny, Mateu C1 IV 01/01/2019

33 Cañellas Bibiloni, Antonio AP IV 01/01/2019

34 Cañellas Frau, Gregorio AP IV 01/01/2019

35 Cañellas Mesquida, Catalina C2 IV 01/01/2019

36 Cañellas Mesquida, Magdalena C2 IV 01/01/2019

37 Cañells Veny, Mª Magdalena C1 III 01/01/2019

38 Capó Abrines, Francisca C1 II 01/01/2019

39 Cardona Barceló, Elvira C2 IV 01/01/2019

40 Carrió Grau, Mateo A1 III 01/01/2019

41 Castells Grimalt, Catalina --- ---

42 Cifre Magraner, Concepció C2 IV 01/01/2019

43 Cloquell Capó, Gabriel AP III 01/09/2019

44 Cloquell Capó, María C2 II 01/01/2019

45 Coll Abrines, Miquel AP II 01/04/2019

46 Coll Busquets, Francisca C1 IV 01/01/2019

47 Coll Miró, Rafael --- ---

48 Colom Cañellas, Rafael C2 IV 01/11/2019

49 Colom Muet, Arnaldo AP IV 01/01/2019

50 Comas Pons, Ana María C2 III 01/01/2019

51 Company Abrines, Juan AP III 01/06/2019

52 Creus Amengual, Martín A2 III 01/01/2019

53 Creus Rigo, Martín C2 IV 01/01/2019

54 Cruz Sánchez, Mª del Carmen C1 III 01/02/2019

55 Del Río Valero, Silvestre C1 III 01/01/2019

56 Enseñat Calafell, Guillermo C1 III 01/01/2019

57 Escafí Juaneda, Mª Magdalena AP II 01/01/2019

58 Fernández de Toro, Salvador C1 IV 01/01/2019

59 Ferrer Morey, Margarita C2 II 01/01/2019
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60 Ferrer Pérez, Pablo C1 IV 01/01/2019

61 Ferrer Terrasa, Guillermo C1 II 01/01/2019

62 Fiol Serra, Catalina Mª C2 III 01/08/2019

63 Font Bauzá, Guillermo AP II 01/06/2019

64 Font Blanco, María C2 II 01/01/2019

65 Forteza Serra, Micaela Ana A2 II 01/01/2019

66 Franco Santandreu, Agustina C2 I 01/01/2019

67 Frau Serra, José C2 III 01/01/2019

68 Frontera Sbert, Miguel AP II 01/01/2019

69 García de Castro Prieto Mª Paz C2 III 01/06/2019

70 García Ginard, Angel Jesús C1 III 01/01/2019

71 García Martínez, Irene C2 II 01/01/2019

72 García Romero, Clemente C1 II 01/01/2019

73 García Romero, Felipe C2 III 01/01/2019

74 García Salido, Fernando AP II 01/01/2019

75 García Vera, Isabel AP IV 01/01/2019

76 Gelabert Vázquez, Mª Mercé A2 IV 01/01/2019

77 Gervillla García, Cristina C2 II 01/01/2019

78 González Serrano, Mª Jesús C2 IV 01/01/2019

79 Guerrero Dupley, Enrique C2 IV 01/01/2019

80 Hamad Mohamed, Jaime C2 III 01/01/2019

81 Hauf Colom, Francesc Xavier A1 III 01/01/2019

82 Hernández Martí, Francisco AP IV 01/01/2019

83 Hernández Martí, José AP IV 01/01/2019

84 Horrach Colom Juan C1 IV 01/01/2019

85 Huertas Calatayud, Ana AP II 01/01/2019

86 Huertas Catalayud, Mª Consuelo C1 IV 01/01/2019

87 Janer Ballester, Gaspar C1 II 01/01/2019

88 Janer Gomila, Mª Antonia C2 IV 01/01/2019

89 Jaume Aloy, Bernat C2 IV 01/01/2019

90 Jaume Bennassar, Miquel C1 IV 01/01/2019

91 Jaume Sant, Miguel Angel C1 III 01/09/2019

92 Jiménez Llabrés, Sara Adela C1 III 01/01/2019

93 Juan Busquets, María C2 IV 01/01/2019

94 Juan Serra, José C2 III 01/01/2019

95 Llinás Bisquerra, Luis AP II 01/01/2019

96 Llobera Genestar, Martina C2 IV 01/01/2019

97 Llofriu Terrasa, José María C1 III 01/03/2019

98 Llorens González, Gabriel Enrique A1 III 01/01/2019

99 López Caballero, Mª del Valle C2 I 01/01/2019

100 López Rojas, Gabriela C2 I 01/01/2019
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101 Mallo Castro, José C2 II 01/01/2019

102 Marqués Ramis, Jesús C1 IV 01/01/2019

103 Martí Riera, Bernardo C1 IV 01/01/2019

104 Martínez Matas, Sebastián Ángel A2 I 01/01/2019

105 Martínez Ortega, Mª Angeles C2 IV 01/01/2019

106 Martínez Sánchez, Mª del Pilar C2 III 01/01/2019

107 Martorell Coll, Bernardo C1 III 01/01/2019

108 Matamalas Pont, Francisco José C1 II 01/01/2019

109 Matínez Fiol, Jesús Miguel C1 I 01/01/2019

110 Maya Jordan, Mª Dolores A2 I 01/01/2019

111 Mayol Salas, Francisca C2 III 01/01/2019

112 Mazorra Manrique de Lara, Lourdes A1 IV 01/01/2019

113 Méndez Perelló, José Juan C1 II 01/01/2019

114 Mercant Gelabert, Jaime AP II 01/01/2019

115 Monzón Cañellas, Miguel C1 IV 01/01/2019

116 Morales Simo, Margarita C2 III 01/01/2019

117 Moreno Abad, Carlos C2 III 01/01/2019

118 Morey Noguera, Antonio C1 III 01/01/2019

119 Munar Matas, Sebastian C2 IV 01/01/2019

120 Oncala Fernández, Julio C2 IV 01/01/2019

121 Orozco Rigo, Carlos C1 IV 01/05/2019

122 Osuna Muñoz, Antonio C1 II 01/01/2019

123 Palmer Escandell, Sebastián C2 II 01/06/2019

124 Palou Oliver, Miguel C1 IV 01/01/2019

125 Palou Sbert, María C2 III 01/01/2019

126 Pascual Reus, Miguel Angel A2 IV 01/01/2019

127 Perelló García, Miguel C1 III 01/01/2019

128 Perelló Serra, Mª Montserrat C2 IV 01/01/2019

129 Pérez Luque, Valentín AP II 01/01/2019

130 Piza Antonio, Catalina Antonia --- ---

131 Pocoví Serra, Mª Magdalena C2 III 01/01/2019

132 Pons Aguiló, Mª Antonia C1 IV 01/01/2019

133 Prades Oliver, Alicia C2 II 01/03/2019

134 Prats Sales, Rafael AP II 01/01/2019

135 Prieto Sánchez, Eva Vanesa C1 II 01/01/2019

136 Pujol Guardiola, Juana Ana C2 III 01/01/2019

137 Ramis Cañellas Mª Enriqueta C1 IV 01/01/2019

138 Ramis Cañellas, Francisca C2 IV 01/01/2019

139 Ramis Llabrés, Felip C1 IV 01/01/2019

140 Ramis Moyá, Miquel C1 IV 01/01/2019

141 Ramis Ramis, Catalina C2 IV 01/01/2019
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142 Ramis Rodríguez, Jaime C1 II 01/01/2019

143 Ramis Seguí, Arnaldo C2 II 01/03/2019

144 Ramís Seguí, José AP IV 01/01/2019

145 Requena Vich, Mª Dolores C1 IV 01/01/2019

146 Ribot O'Ryan, Carmen A2 III 01/05/2019

147 Ripoll Lladó, Mª Carmen C2 II 01/01/2019

148 Ripoll Mas, Juan Francisco C1 IV 01/01/2019

149 Rivera Fernández, Carmen C1 IV 01/09/2019

150 Rodríguez Carruesco, Israel C1 II 01/01/2019

151 Rodríguez Díaz, José Antonio --- ---

152 Rodríguez Zafra, José Manuel C1 IV 01/08/2019

153 Roig Tapia, Mª Isabel C2 IV 01/01/2019

154 Rubio Vallés, Xavier AP II 01/05/2019

155 Rus Ramírez, Manuel C1 II 01/01/2019

156 Salas Crespí, Miguel Angel C1 II 01/01/2019

157 Salleras Romero, Catalina C2 IV 01/01/2019

158 Salom Colomar, Carolina C2 II 01/01/2019

159 Sanchez Mas, Antonio José C1 III 01/01/2019

160 Sanna Bauzá, Isabel María C1 III 01/05/2019

161 Sans Figueroa, Juan C1 III 01/01/2019

162 Sans Marí, Mateo AP IV 01/11/2019

163 Santander Escandell, Joaquín C1 III 01/01/2019

164 Sastre Cañellas, Mª Teresa C1 IV 01/01/2019

165 Sastre Mayol, Bartolomé AP IV 01/01/2019

166 Sastre Seguí, Bartolomé C2 IV 01/01/2019

167 Seguí Mas, Lluis C1 I 01/01/2019

168 Serra Benito, Ana Maria AP II 01/01/2019

169 Serra Frau, Antonia --- ---

170 Serra Mir, Marta A2 III 01/01/2019

171 Serra Oliver, Juan C2 IV 01/01/2019

172 Signo Pont, Mª Carmen C1 IV 01/01/2019

173 Sirera Cantallops, José Luis AP III 01/01/2019

174 Suau Garcias, Berta C2 IV 01/01/2019

175 Suau Garcias, Jaime Arturo C1 IV 01/01/2019

176 Tomás Mas, Francisco C1 IV 01/01/2019

177 Torre-Marín Monzonis, Francisco José C1 III 01/06/2019

178 Torrens Marqués, Miguel C1 III 01/01/2019

179 Torres Castillo, Olga C2 II 01/01/2019

180 Torres Pol, Juan Carlos C1 II 01/01/2019

181 Tudela Mercadal, Juan Francisco C1 III 01/01/2019

182 Tugores Montell, Mª Magdalena C1 IV 01/01/2019
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183 Umarán Campo, Caridad A1 IV 01/01/2019

184 Valera Plovins, José Gerardo AP IV 01/01/2019

185 Vallejo Nicolau, Guillermo C1 III 01/01/2019

186 Vallespir Amengual, Isabel Mª C2 III 01/01/2019

187 Vázquez Crespo, Mª Milagros C1 IV 01/01/2019

188 Viada Coll, Aurora C2 IV 01/01/2019

189 Vich Bibiloni, Mª Esperanza C1 IV 01/01/2019

190 Vidal Ortiz, David C1 II 01/01/2019

191 Zanoguera Cladera, Francisco C1 IV 01/01/2019

192 Zanoguera Orell, María C1 IV 01/01/2019

193 Zuazaga Bolton, Mª Natascha C1 III 01/01/2019

Efectes: Aquesta data reconeix els efectes econòmics del grau reconegut. Si aquesta data 
és posterior a l’1/01/2019 els endarreriments corresponents al període comprés entre 
l’1/01/2019 i la data d’efectes reconeguda s’abonaran pel grau immediatament anterior.
--- : No s’ha reconegut grau de carrera professional horitzontal per no haver-se assolit els 
mínims recollits als apartats VI i VIII de l’acord de reconeixement de carrera professional 
als empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 71 de 28 de maig de 
2019).

Reconeixement del grau de carrera professional extraordinari pels empleats públics de 
l’Ajuntament de Marratxí que s’han jubilat entre les dates d’1/01/2019 i 31/10/2019:

Llinatges i nom Subgrup Nivell CPH Període

1 Abraham Picornell, Fernando AP II 01/01/2019-05/06/2019

2 Llofriu Mora, Pere Antoni AP IV 01/01/2019-19/02/2019

3 Vallcaneras Serra, Gaspar C2 IV 01/01/2019-30/06/2019

2. Assabentats de la interposició de dos recursos contenciosos administratius (PO 
303/2019 TSJIB i PA 305/2019 JC1) contra l’acord de reconeixement de la carrera 
professional als empleats públics de l’Ajuntament de Marratxí, i atès que els recursos 
interposats no sol·liciten la suspensió provisional de l’acord adoptat, disposar la 
continuació de la tramitació de l’expedient iniciat pel reconeixement dels nivells inicials 
de CCPH als empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle dient: “Com ja sabeu vàrem 
aprovar aquí la carrera professional fa uns mesos i avui el que duim, bé com ha explicat és 
l’atorgament del nivell. S’han fet ja els tribunals i s’han classificat a cada un dels funcionaris 
que ho han demanat. I avui duim aquesta aprovació, d’aquest atorgament”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior, de data 21 de novembre de 2019, abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per unanimitat; aprovar els acords esmentats.

3. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Marratxí de suport a les 
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat
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A continuació es dona compte i lectura per part del regidor del Partit Popular, senyor 
Sebastià Frau Serra, de la Moció presentada pel PP, en data 08 de novembre de 2019, “De 
suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat”que diu textualment:

“Davant els greus disturbis que s’han produït les darreres setmanes a diferents ciutats de 
Catalunya, volem reafirmar el compromís en la defensa de la Constitució, legalitat vigent i 
principis, drets i llibertats que d’ella emanen.

Enfront la barbàrie dels que pertorben la convivència pacífica de la societat, les Forces i 
Cossos de Seguretat de l’estat, junt als Mossos d’Esquadra, són garants de la nostra 
seguretat, llibertat i drets i realitzen una feina exemplar per a la protecció dels béns i la 
seguretat de tots. Gràcies al seu treball, professionalitat i sacrifici, i tot i la falta de suport 
institucional de les autoritats autonòmiques, els ciutadans de Catalunya i de la resta de 
l’Estat Espanyol hem vist constatada la fortalesa i la vigència d’estat de Dret.

Resulta imprescindible, en una institució que ha de complir i fer complir la Constitució i la 
legalitat vigent així com garantir la seguretat dels seus ciutadans, mostrar el reconeixement 
de tots els marratxiners a l’exemplar i abnegada tasca que duen a terme aquests servidors 
públics.

Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD

1. L’Ajuntament de Marratxí declara la seva més ferma condemna dels actes violents 
protagonitzats a Catalunya, manifesta la seva solidaritat i alè als milions de ciutadans que 
estan patint aquesta terrible situació i mostra el seu suport incondicional a les Forces i 
Cossos de Seguretat de l’Estat, als Mossos d’Esquadra, i en especial a tots aquells 
membres que han resultat ferits en l’exercici de les seves funcions, per la seva tasca i 
professionalitat demostrada en la defensa i protecció dels drets i llibertats de tots”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor José 
Mª Amengual: “Hola, bon vespre a tots. Benvinguts els joves que ja han partit perquè l’hora 
tampoc...però bé. Nosaltres referent a aquesta moció, pensam que és necessària i de fet en 
el Parlament ja hem presentat nosaltres propostes al respecte. Per tant el nostre vot serà 
favorable”

El Batle parla a continuació: “Molt bé. Nosaltres com ha dit el senyor Amengual, és vera que 
hi ha diferents propostes sobre aquesta temàtica, en el Parlament i a altres llocs. I nosaltres 
simplement trobàvem que faltava també anomenar a tota aquesta gent que fa les coses ben 
fetes igual que les forces de l’Estat i també és aquesta gent que se manifesta dins el marc 
constitucional i de manera pacífica. I volíem fer una transacció a veure a que trobeu, 
simplement per afegir això. I el punt així com vosaltres ho posau seria: “l’Ajuntament de 
Marratxí declara la seva més ferma condemna dels actes violents protagonitzats a 
Catalunya amb motiu de la sentència judicial de l’1 d’octubre. Mostra la seva consideració 
als milions de persones que fan ús del dret constitucional a la manifestació i a la llibertat 
d’expressió de manera totalment pacífica i democràtica, que és el que vos deia, i seguim 
amb el vostre punt. Que també mostra el seu suport als membres de les forces de seguretat 
de l’Estat, els Mossos d’Esquadre i a totes les persones que han resultat ferides en els 
episodis succeïts a Catalunya. Simplement, volíem també remarcar o posar amb valor a 
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aquella gent que sí que se manifesta de manera correcta, i que sí que és gent de pau, igual 
que els nostres cossos de seguretat. I en segon lloc, volíem també afegir un punt que, 
perquè també té a veure amb una moció que vàrem aprovar per unanimitat fa un temps aquí 
que parlàvem de la importància del diàleg a Catalunya. I volíem aprofitar aquesta moció 
també, per instar, per posar un punt que diu: instar al Govern de l’Estat espanyol, obrir de 
manera efectiva i urgent la via del diàleg per tant que s’articuli una solució política i 
democràtica al conflicte polític entre l’Estat espanyol i Catalunya en el marc del respecte 
mutu. I afegim que una sentència judicial condemnatòria mai serà una solució a un conflicte 
polític perquè un conflicte polític sempre s’ha d’arreglar amb el diàleg. Això són les dues 
propostes que fem per aprovar aquesta moció conjuntament”

Respon el regidor del PP, senyor Frau. “Bé, a nosaltres el primer punt ens pareix bé; afegir 
el que ens ha dit però en relació al segon punt, no, perquè crec que ja mesclam un altre 
tema. Això no és el mateix. Aquí ja fem una declaració, o sigui fem una moció per donar 
suport a les forces i cossos de seguretat de l’Estat. No estam parlant de què s’hagi d’arreglar 
el tema de Catalunya, ni com s’arreglarà, ni evidentment, si s’ha d’obrir un diàleg o no. Això 
en aquesta moció no en parlam. Per tant amb el segon punt no hi estam d’acord”

Torna parlar el Batle: “Val. Nosaltres, simplement això, volíem afegir perquè venia en 
correlació un poc amb la temàtica, no?. Però bé...”

Acte seguit agafa la paraula el Sr. Amengual: “Nosaltres pesam igual que els nostres 
companys del PP. Creiem que està fent referència a les forces i cossos de seguretat de 
l’Estat. L’altre és un marc molt més ample que té un diàleg més profund i més extens.”

El Batle dona la paraula al primer Tinent de Batle, senyor Canyelles: “Amb aquest segon 
punt...bon vespre a tothom, el que pretenem o el que posam damunt la taula és que un 
conflicte que ja dura massa estona. És evident que un conflicte polític ha de tenir una solució 
política i per això posàvem damunt la taula el tema del diàleg, diguéssim que se fa un esforç 
per dialogar. Evidentment, no fem ni culpables ni no culpables, sinó senzillament és una 
qüestió que intentaríem també aquí a Marratxí. Que és senzillament amb el diàleg s’arreglen 
moltíssimes coses que precisament amb la confrontació no s’arreglaran mai. I és això 
senzillament el que volíem deixar damunt la taula. Que eren un dels acords que també 
havíem tingut en aquest plenari per unanimitat en el sentit de què, de què un conflicte així si 
no se comença amb el diàleg no, no té una solució fàcil. Venc a dir, podrem estar parlant 
d’aquest tema durant molt d’anys però crec que no convé absolutament a ningú arribar a 
n’aquest extrem, senzillament.”

Seguidament parla el senyor Sebastià Frau: “Nosaltres evidentment estam d’acord amb el 
diàleg i sabem que s’ha d’arreglar amb diàleg però pensam que és un tema diferent del que 
és la moció. És a dir, sí fem una altra moció amb aquest punt, nosaltres no tindrem cap 
problema en votar a favor perquè estem d’acord amb el diàleg que sabem que s’han de 
regular les coses amb diàleg. Evidentment a dins el marc de la Constitució i la Llei. Això és 
el que nosaltres pensam. Però que aquesta moció no té a efectes això. Per tant sí que 
aprovaríem el primer punt que ens ha proposat però el segon no”

Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar la 
moció en la forma següent:

- L’Ajuntament de Marratxí declara la seva més ferma condemna dels actes violents 
protagonitzats a Catalunya amb motiu de la sentència judicial de l’1 d’octubre; mostra 
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la seva consideració als milions de persones que fan ús del dret constitucional a la 
manifestació i a la llibertat d’expressió de manera totalment pacífica i democràtica. 
També mostra el seu suport als membres de les forces de seguretat de l’Estat, als 
Mossos d’Esquadra i a totes les persones que han resultat ferides en els episodis 
succeïts a Catalunya. 

4. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí relativa a las señalizaciones de 
paso de cebra

A continuació es dona compte i lectura per part del portaveu del grup municipal Vox 
Marratxí, senyor Miguel A. Estarás Gelabert, de la Moció presentada per Vox Marratxí, en 
data 12 de novembre de 2019, relativa a las señalizaciones de paso de cebra, que diu 
textualment:

“Vox Marratxí presenta una moción sobre la necesidad de señalizar con efectos luminosos 
los pasos de cebra que se encuentran en una situación conflictiva de visualización.

Sobre todo en horario de invierno en que la gente todavía circula por las calles tanto sea por 
hacer deporte como por movilidad.

También crear la presencia de pavimento táctil adecuado para personas invidentes, y 
dispositivos acústicos de señalización de paso peatonal (direccionamiento y advertencia de 
aproximación).

En definitiva facilitar a las personas discapacitadas en visión y sordera la posibilidad de 
cruzar la calle con las máximas garantías de seguridad vial.

Aportamos como ejemplo a solucionar dos pasos de cebra muy peligrosos por la salida de 
los vehículos del paso subterráneo de la autopista de Inca en la avenida de Can Carbonell 
uno esquina con calle Sicilia y el otro con calle Rosa.

También facilitamos una foto como ejemplo de un paso de cebra iluminado con luces led. 
Que actualmente es posible su instalación en las calzadas.

Con el objetivo de lograr un perfecto equilibrio entre el gasto que pueda suponer esta 
medida y su eficacia, es imprescindible un estudio previo que detecte los pasos que 
pudieran resultar más peligrosos o problemáticos así establecemos un orden de prioridad 
para su aplicación progresiva y correcta.

PROPUESTA DE ACUERDO

1-Que los servicios técnicos municipales realicen un estudio y posterior informe donde se 
contemple las recomendaciones realizadas.

2-Que en dicho informe incluya una priorización de los pasos de cebra que deben adaptarse 
y el coste de las mismas para adaptarlas.

3-Una vez realizado el estudio pertinente priorizar las actuaciones de forma progresiva en 
aquellos pasos que se encuentren en las cercanías de colegios, parques, centros de salud y 
ocio y así como vías principales susceptibles de alto riesgo vial”
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Sotmès l’assumpte a deliberació el regidor de PP, senyor Frau comenta: “Jo esperaré a 
sentir la intervenció de l’Equip de Govern i després respondré.”

A continuació parla el Batle, senyor Miquel Cabot Rodríguez: “Molt bé. Simplement dir que 
està molt bé. Dir que facem aquesta feina evidentment, el que passa que també està molt 
bé, dir que ja la fem. Perquè si vostè hagués dit que anima a l’Equip de Govern a seguir amb 
la feina que ja ve fent, doncs seria molt més fàcil aprovar aquesta moció que evidentment 
votarem en contra simplement pel fet de trobar-la oportunista. Ja en 2017, ja en 2017 el 
grup, que encara no estava en aquest Ajuntament, el grup de Ciutadans ja va presentar, ja 
va fer una notícia amb aquesta temàtica. I nosaltres, sols, l’any passat ja vàrem instal·lar 
una dotzena d’aquestes lluminàries que vostè diu, que ens ha posat un exemple de la 
península però que l’hagués pogut posar, l’exemple, l’hagués pogut posar de Marratxí. 
Nosaltres ja fem un estudi. La nostra Policia, tenim Policia encarregada de fer informes 
sobre aquests pas de peatons. De fet aquests que vostè ens informa, tenim un informe de la 
Policia que sí que ens recomana posar senyals amb llum, amb LEDs i és cosa que farem. 
Que farem amb el seu ordre de prioritat que tenim en tot el municipi. I també prioritzam 
evidentment, el tema que està sempre més pròxim a les escoles. Vull dir, és una feina que 
estem fent i no podem aprovar una moció perquè és com si estiguéssim diguent que no fem 
aquesta feina, és que la fem. És com si ara vostè, no sé em vol dir que aprovi els 
pressuposts a principi d’any quan tots sabem que ja els aprovam, no?. Vull dir, crec que el 
caràcter un poc del nostre vot és aquest. Si vostè hagués dit, com li repeteixo, si hagués dit 
que anima a l’Equip de Govern a continuar amb la feina, amb la curada feina que està fent el 
departament de Vies i Obres d’aquest Ajuntament, que està fent moltíssima feina, en aquest 
sentit i també amb les aceres i adaptació d’aceres. Doncs evidentment tindria sentit aquesta 
moció. Fer aquesta moció que, jo crec que és un tir a l’aire, i trob que és oportunista, 
evidentment, la votarem en contra per això. Perquè votar-la a favor seria fer veure que no 
estem fent una cosa que l’estem realitzant, simplement això”

El portaveu de Vox, senyor Estaràs comenta: “Estic molt content de sentir el que el senyor 
Batle m’ha explicat. Esper que en aquests tres anys i mig que queden li pugui passar les 
comptes i dir-li miri s’ha fet o no s’ha fet. Prendrem nota”

Torna agafar la paraula el regidor del PP, senyor Frau. “Jo, evidentment comparteixo la 
situació del Batle, perquè jo també la vaig viure quan estàvem a l’equip de govern. El senyor 
Canyelles se’n record, que quan ens presentaven mocions de què quan nosaltres fèiem 
coses i presentaven una moció, doncs jo li deia que era oportunisme polític i ell em 
contestava que no era vera. I que evidentment, si ja se fa, perquè votàvem en contra. És a 
dir, que si ja se feia, ho votéssim a favor. I ara resulta que estan aquí no pensen el mateix 
que estan aquí deçà. Però bé, jo sí que estic d’acord amb la moció. Nosaltres pensam que 
és una feina que s’ha de fer i que si realment aquesta feina es fa i hi ha aquests estudis, 
doncs ens agradaria que ens passessin una còpia dels estudis de la Policia i dels tècnics 
municipals que facin referència a això. I nosaltres sí que la votarem a favor.”

El Batle exposa: “Molt bé. Li podem passar tots els informes de Policia que hi ha; no sé si 
se’ls llegirà en una setmana. Però jo amb això que vostè deia, m’agradaria identificar, 
diferenciar dos tipus. Hi ha aquest tipus de coses que l’Ajuntament tramita i a vegades 
passa. Que l’Ajuntament està tramitant una obra que la tramitació sempre són sempre 
llargues i que l’oposició du a moció o du a ple, doncs que es realitzi aquesta obra. Sense 
que vostès sàpiguen que ja s’estan fent aquestes feines. I això no ho consider oportunisme, 
això ho consider, mira que pensàveu igual que nosaltres, que era una cosa positiva per 
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l’Ajuntament, que l’Ajuntament ja la feia, que la tramitació és llarga i vostès justament han 
coincidit amb el temps en demanar. Això no crec que sigui oportunisme, crec que és part de 
la vostra feina i feta. I l’altre és el que tenim avui aquí. És una cosa que se veu dia a dia 
perquè se tracta de Vies i Obres, és com si ens diguéssim: proposam per moció que cada 
any se faci un pla d’asfaltat; quan ja el fem i sabem que el fem. M’enteneu, no?. Una altra 
cosa és demanar que se millori el pla d’asfaltat, que se millorin aquestes instal.lacions que 
estem fent, etc. Jo trobo que l’oportunisme polític és diferent en aquest sentit. I per ventura 
no s’ha fet amb la mala intenció d’oportunisme, per ventura no, per ventura el Partit Vox no 
coneix aquesta feina. Però realment s’està realitzant. O sigui, jo diferenciaria també aquest 
dos tipus de mocions quan jo me refereixo a oportunisme me refereixo a aquest tipus que 
vos he explicat”

I el senyor Frau contesta: “Jo el que faria és una reflexió al senyor Estaràs del que li ha dit el 
Batle. Si canviant els punts de la proposta d’acord dient que, l’Ajuntament se compromet a 
seguir fent aquesta feina, i així per ventura la podríem votar tots a favor”

Seguidament parla el portaveu de Vox, senyor Miquel Estaràs. “Estic d’acord. Moltes 
gràcies. Sostinc el que vostè ha dit. Si podem rectificar aquest punt i que sigui...però també 
ens agradaria que, ja que ens ha dit que és oportunista. En la major brevetat possible ens 
faci entrega d’aquests documents amb els quals s’està fent feina. Perquè si no també el que 
ha dit vostè, quedaria en agua de borrajas. Si li pareix.”

El Batle diu: “No hi ha cap problema. Idò quin punt proposa?”

El Sr. Estaràs respon: “Modificar el tema que és: manifestam, com era la frase?. La 
continuïtat, com era?. La millora del pla que hem proposat. Que si s’està ja realitzant o 
estudiant, doncs que...no sé”

Continua parlant el Batle: “Jo el que propòs perquè votem a favor és que, que s’anima a 
continuar amb la feina que ja se du feta des de l’Equip de Govern. Millorar la seguretat dels 
pasos de peatons del municipi” 

El Sr. Estaràs diu: “Correcte”

El Batle intervé: “Idò d’acord. Se fa una transacció, se canvien els punts que hi ha i s’afegeix 
el punt que s’anima a n’ aquest Equip de Govern a continuar amb la feina que està duent a 
terme per millorar la seguretat dels pasos de vianants, ho podem dir directament, dels 
vianants del municipi.

Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar la 
moció en la forma següent:

1. S’anima a n’aquest Equip de Govern a continuar amb la feina que està duent a terme per 
millorar la seguretat dels passos de vianants del municipi.

5. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Marratxí per una nova 
proposta de repartiment de l’impost de turisme sostenible tenint en compte els 
projectes municipals
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A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora del Partit Popular, senyora 
Juana Mª Burguera García, de la Moció presentada pel PP, en data 14 de novembre de 
2019, “Per una nova proposta de repartiment de l’impost de turisme sostenible tenint en 
compte els projectes municipals”que diu textualment:

“El passat mes de maig el Govern de les Illes Balears va aprovar el Pla anual d’Impuls del 
Turisme Sostenible (ITS) per l’any 2019. Aquesta convocatòria estava oberta a la 
presentació de projectes per part dels Ajuntaments, entre d’altres institucions.

Els Ajuntaments van fer un esforç tècnic, pressupostari, humà i de celeritat molt important 
per elaborar els projectes que es van presentar amb les màximes expectatives d’aconseguir 
millores importants per als seus municipis, i dins les exigències establertes pel Govern. Es 
van presentar en temps i forma un total de 36 projectes amb propostes destinades a millorar 
les infraestructures i el paisatge.

El 29 d’octubre va tenir lloc la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible amb l’objectiu de 
decidir quins dels projectes presentats per les diferents administracions serien finançats a 
càrrec del Fons de l’Impost de turisme sostenible recaptat el 2019.

Van ser exclosos la totalitat dels 36 projectes presentats pels municipis, quedant de manifest 
una vegada més, que el govern Balear no tenia cap intenció de valorar la feina feta i les 
necessitats municipals.

Aquest és el tercer any consecutiu que el repartiment de l’ITS exclou el municipalisme, 
quedant únicament recollit la ciutat de Palma, a més de constatar-se que el procés d’elecció 
dels projectes que es subvencionen amb l’ITS, ha estat mancat de transparència i de 
consens.

El Govern Balear no està prioritzant els objectius mediambiental ni turístic a l’hora d’impulsar 
els projectes a finançar amb fons recaptats de l’ITS, observant una perversió de l’objectiu 
inicial.

Davant la situació actual el Partit Popular reitera la seva la defensa del municipalisme i 
presenta la següent

PROPOSTA D’ACORD:

1- L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern de les Illes Balears a la modificació del sistema 
de distribució dels ingressos obtinguts amb l’Impost Sostenible, consensuant uns altres 
criteris de repartiment conjuntament amb agents econòmics i socials, les administracions 
implicades, i donant un major per als municipals dins de la Comissió d’Impuls de Turisme 
sostenible”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor 
Amengual: “Per nosaltres realment és frustrant, veure que no se compte amb els 
Ajuntaments per fer aquest repartiment que crec que seria just que se fes. En el Parlament 
nosaltres hem denunciat que el Govern fa d’aquest impost turístic, mal dit Ecotaxa, com per 
posar “parches” a la seva mala gestió. Això és el que hem dit nosaltres en el Parlament. I ho 
utilitza per finançar projectes no megalòmans però que hauria d’intervenir per ventura una 
altra Administració a nivell estatal, com pot ser el Metro i que fan falta millores educatives 
però que haurien de venir d’un altre lloc aquests doblers. O sigui, que nosaltres pesam que 
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no és correcte l’ús que si li està donant en aquest impost i que és un poc oportunista, no? 
Per tant nosaltres votarem a favor de la proposta del PP”

Seguidament el Batle dona la paraula al Sr. Canyelles: “Gràcies, senyor Batle. Bé, el primer 
de tot que hem de manifestar és que, és cert que actualment s’està tergiversant part dels 
objectius que tenia l’impost de turisme sostenible. Cal dir-ho també, perquè els projectes 
presentats haurien de sortir, més d’un projecte presentat, hauria de sortir de recursos propis, 
d’un pressupost propi, i no precisament, de l’esperit que té l’Ecotaxa. Això és perillós, ja que 
un impost que està actualment acceptat, inclús pel PP. Que a n’aquesta mateixa moció no 
qüestiona l’impost sinó que el que qüestiona és la distribució de l’impost, diguéssim els 
criteris que se prioritzen. Que vol dir, en poques paraules, que també comença a ser 
acceptat pel Partit Popular. És un canvi de postura que en realitat ens alegram, perquè és 
un reconeixement, diguéssim al que sempre havíem defensat. I com veiem els que viatjam 
que quan circulam pel món aquest impost també està a moltíssimes altres ciutats i 
moltíssimes altres bandes perquè el turisme afecta sobre el territori, no?. Digo això, perquè 
el que realment hauria de ser, seria que l’impost de turisme sostenible s’emplea com una 
excusa per, diguéssim tapar la manca de finançament que tenim a les Illes Balears. I jo crec 
que aquí, sí que és cert que hauríem d’anar de la mà. El Partit Popular de vegades no està 
molt per la feina d’exigir i reclamar un finançament just. Un finançament just per les Illes 
Balears no tindríem tampoc els municipis amb les necessitats que les tenim. Cal tenir 
present que els turistes, ens trobam quan circulam, una gran varietat d’impostos quan 
viatjam; com poden ser taxes aeroportuàries, altres impost indirectes o a través del 
transport, imposts que van directament a les arques de l’Estat. En aquest cas no ens 
reverteixen a les Comunitats Autònomes i molt manco als Municipis. Aquesta moció no parla 
d’altres imposts sinó que parla de l’impost de turisme sostenible, i que cal recordar, com deia 
abans, que el PP en aquest impost recau sobre les estades turístiques i és un impost del 
Govern i no és del Consell, ni dels Ajuntaments. En aquest sentit està bé recordar-ho que 
hem viscut crítiques ferotges per part del Partit Popular, ja ho deia, en contra de recuperar 
aquest impost i que s’ha fet possible gràcies, diguéssim a la constància d’un govern 
d’esquerres i que realment creu que el turisme té una petjada a damunt el territori. Llàstima 
que aquesta moció no digui res de reclamar a l’Estat part d’aquests altres imposts que no 
retornen i insistir a què el nostre dèficit per mal finançament és flagrant. Després si passam 
a l’exposició de motius que esmenen, no esmenten per lloc que les Illes Balears, ens manca 
aquest finançament que abans parlavem. I l’impost de turisme sostenible no se va crear per 
suplir aquesta manca de finançament. No se va crear, no és un pla d’obres i serveis, no és 
un pla d’obres i serveis per tant el que proposam és una transacció perquè aquest impost de 
turisme sostenible se basa en l’article 19.3 que fitxa els criteris, els criteris de l’article 19.3 de 
la Llei 2/2016, estableix els criteris i han de ser criteris mediambientals i sostenibles. Perquè 
dic que l’impost és del Govern i no dels Consells ni dels Ajuntaments? Perquè el que se 
prioritza fins en aquest moment són actuacions i projectes globals, generals. I només basta 
veure el que s’ha aprovat aquest any que n’hi ha 58 que són del Govern. Per tant té un 
abast molt més ample que un sol municipi; tres del Consell de Mallorca; dos del Consell 
d’Eivissa; un del Consell de Menorca; un de Formentera i dos de l’Ajuntament de Palma; 
amb un total de 66 projectes i un valor de 104 milions d’euros. Per això, pel que parlava 
abans vols volia proposar una transacció, una transacció que no canvia gaires coses sinó 
que ens refermam amb el mateix criteri que és, l’Ajuntament de Marratxí insta al govern de 
les Illes Balears que a la propera convocatòria del Pla Anual de 2020 es proposin com a 
objectius prioritaris els projectes municipals que s’adeqüin a la finalitat que marca l’article 
19.3 de la Llei 2/2016 que és la que regula l’impost de turisme, el repartiment de l’impost de 
turisme sostenible. També s’ha de remarcar que quantitat d’Ajuntaments no, no presenten o 
no presentam, perquè nosaltres també ens hi podem incloure, els prioritaris, o sigui entram 
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dins els barems però no som prioritaris. Per tant llavors no som triats. Perquè els prioritaris 
són els mediambientals i els que fan esment a temes de sostenibilitat. És un poc la proposta 
que vos fem”

La regidora de Partit Popular, senyora Burguera diu: “Bé, nosaltres, la moció presentada no 
és ni per qüestionar l’impost en sí, perquè l’impost el compartim i el tenim i no...simplement 
és pel reparto d’aquest projecte. Se va obrir un termini per presentar projectes en els 
municipis i, ja que se’ns va donar aquesta oportunitat i, ja que se varen presentar 36 
projectes, d’aquests 36 projectes no se’n va acceptar ni un, i és una moció per més que res 
per modificar, canviar o presentar una modificació d’aquest repartiment de l’impost. No 
estem qüestionant l’impost en aquesta moció. D’acord?. Acceptaríem la modificació ens 
pareix bé. No és per qüestionar l’impost”

Torna parlar el senyor Joan F. Canyelles Garau: “El primer de tot, bé, ho he dit abans però 
ho vull tornar a repetir. S’agraeix que no se qüestioni l’impost perquè s’ha de recordar que 
vostès hi varen votar en contra. I és un canvi de posicionament que sincerament és bo, i 
crec que en general, la societat de les Illes Balears en té, en el final en té repercussió amb 
aquesta recaptació. Aquí el que fem quan proposam aquest punt, és fer esment perquè els 
criteris estan en aquesta Llei i estan en aquest article. Per tant si s’han de canviar els 
criteris, s’han de canviar la Llei i l’article. No, no, diguéssim, la priorització la fa la comissió 
respecte a la Llei que se va aprovar el 2016, que era el tema mediambiental i de 
sostenibilitat. També n’hi ha d’altres de temes que se poden incloure però no són prioritaris, 
vull dir que, si davant tens temes mediambientals, te passen els temes mediambientals. 
Clar, nosaltres entenem que per exemple, en els Ajuntaments ens costa moltíssim fer un 
projecte, diguéssim que no només sigui pel nostre territori sinó que englobi a altres 
Ajuntaments, com per exemple a la convocatòria de 2019 se premiava que fos 
supramunicipal. Que hi hagués més d’un Ajuntament que presentés diguéssim amb els seus 
veïnats o amb altres, presentés un projecte que fos, que sortís del seu àmbit municipal. Però 
això és molt mal de coordinar i molt mal de fer i suposa molt d’esforç per a després no tenir 
la compensació de tenir, diguéssim de tenir aquesta aprovació del projecte. M’explico?. Per 
tant si compleix, és que està dins això. Nosaltres som els primers que ens sentim afectats, 
que ens costa molt presentar el projecte i que després en el final no està aprovat. Però 
nosaltres som conscients també que no era el prioritari perquè no tenim capacitat per fer un 
projecte, per exemple com ha fet Palma, amb temes molt més amples i que tenen molt més 
a l’abast i repercuteix a molta més gent i  són temes mediambientals que són d’una 
envergadura molt potent. M’explic?. Bé, si l’accepten...” 

El Batle diu: “Torni a llegir el punt”

El senyor Canyelles exposa: “L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern de les Illes Balears 
que en la propera convocatòria del Pla Anual de 2020 es proposin com a criteris objectius 
prioritaris els projectes municipals que s’adeqüin a la finalitat que marca l’article 19.3 de la 
Llei 2/2016”

El Batle comenta: “Molt bé. Idò accepteu aquesta transacció? Sí?”

I la regidora del PP, senyora Burguera diu: “Sí, perdó. És canviar el punt? Canviar-lo no 
afegir-lo?”

Contesta el Batle, senyor M. Cabot Rodríguez: “És canviar-lo. Entenem que diu el mateix. 
Simplement que diu que ha d’estar inclòs dins els criteris de la Llei. Sí?”
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La senyora Burguera contesta: “Correcte”

Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar la 
moció en la forma següent:

“L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern de les Illes Balears que en la propera 
convocatòria del Pla Anual de 2020 es proposin com a criteris objectius prioritaris els 
projectes municipals que s’adeqüin a la finalitat que marca l’article 19.3 de la Llei 2/2016”

6. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal de 
Ciudadanos de Marratxí “Per a la inclusió de la tradició ceràmica de Marratxí dins 
les llistes de patrimoni cultural inmaterial de la humanitat promogudes per la 
UNESCO”

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim 
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per 
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia de 
l’assumpte: “Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí “Per a la 
inclusió de la tradició ceràmica de Marratxí dins les llistes de patrimoni cultural inmaterial de 
la humanitat promogudes per la UNESCO”

7. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí “Per a la inclusió 
de la tradició ceràmica de Marratxí dins les llistes de patrimoni cultural inmaterial 
de la humanitat promogudes per la UNESCO”

A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora de Ciudadanos, senyora Lidia 
A. Sabater, de la Moció presentada per Ciudadanos Marratxí, en data 20 de novembre de 
2019: “Per a la inclusió de la tradició ceràmica de Marratxí dins les llistes de patrimoni 
cultural inmaterial de la humanitat promogudes per la UNESCO”, que diu textualment:

“Per tots és sabut que Marratxí és coneguda com a “Terra de Fang” degut a l’activitat 
terrissera. Els artesans apareixen ja documentats al segle XVIII, aconseguint la seva 
màxima activitat al segle XIX amb més de vint tallers.

Marratxí, va ser terra d’acollida d’aquests artesans, en concret dels “ollers” que varen venir 
de Santa Eugènia atrets per la terra de gran qualitat. Moltes famílies de Pòrtol treballaven en 
aquestes olleries, que principalment es dedicaven a fer diferents èstrids de la cuina, entre 
d’altres, les greixoneres, les olles o les tapadores, i que proveïen a tota l’illa de Mallorca. 
Actualment, només queden cinc tallers d’ollers, una d’elles dirigida per tres dones filles d’un 
oller, cosa curiosa perquè no es donava a Pòrtol aquesta condició.

Per altra banda, a Sa Cabaneta, es concentra la tradició d’elaboració dels siurells que es 
caracteritza per estar feta per dones i que passa de generació en generació. Malgrat això, la 
seva procedència i els usos que es feien d’aquests objectes són incerts.

Per aquests motius, Pòrtol va ser reconegut com a zona d’interès artesanal pel Consell 
Insular de Mallorca el 1991 per aquesta llarga tradició ceràmica.
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A més a més, tenim el Museu del Fang, on es fan tallers per a les nostres escoles. Tenim 
també ajuntaments que estan oferint cursos de ceràmica, però no ho fan amb el novell de 
recursos materials ni humans (per exemple, el professor és un funcionari que ha passat 
unes oposicions) de la nostra escola municipal.

Per afegiment, aquesta escola és un referent, ja que forma part de l’AECC “Asociación 
Española Ciudades de la Cerámica”.

Per donar a conèixer tota aquesta feina, com ja sabem, es celebra la tradicional Fira del 
Fang, la Ruta del Fang i la Bienal Internacional de Ceràmica de Marratxí. Malgrat totes 
aquestes accions creiem que no són suficients per salvaguardar aquesta tradició ceràmica 
de la nostra Terra de Fang.

El patrimoni cultural ja no es limita a monuments i col·leccions d’objectes, sinó que comprèn 
tant tradicions o expressions vives heretades dels nostres avantpassats i transmeses als 
nostres descendents.

La Convenció per a la Salvaguarda del patrimoni Cultural Immaterial defineix el 
patrimoni cultural immaterial com: “els usos, representacions, expressions, coneixements i 
tècniques –juntament amb els instruments, objectes, artefactes i espais culturals que els són 
inherents- que les comunitats, els grups i els individus reconeguin com a part integrant del 
seu patrimoni cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial, que es transmet de generació en 
generació, és recreat constantment per les comunitats i grups en funció del seu entorn, la 
seva interacció amb la natura i la seva història, els infon un sentiment d’identitat i 
continuïtat”.

Per tots aquests motius, des del grup Municipal de Ciutadans de Marratxí, veiem que és 
necessari incloure la tradició ceràmica de Marratxí dins les Llistes de Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat promogudes per la UNESCO.

Per tant, aquesta proposta, que és un bé necessari per salvaguardar la nostra tradició 
ceràmica a Marratxí, des del Grup Municipal Ciutadans Marratxí proposem: 

ACORDS

1. Que l’Ajuntament comenci a fer els tràmits necessaris per presentar la candidatura a les 
Llistes de Patrimoni Cultural Immaterial (UNESCO) per salvaguardar la nostra tradició 
ceràmica de Marratxí. 

2. Que es realitzi un inventari dels elements i manifestacions relacionades amb tradició 
ceràmica que es desenvolupin a Marratxí i la seva perdurabilitat futura està assegurada o no 
en generacions.

3. Que des de l’ajuntament es faci partícip a la pròpia comunitat local, ja que és de vital 
importància la implicació i doni suport a la candidatura.

4. Que es conformi una comissió amb representants de cada grup polític, veïnats i artesans 
implicats per poder gestionar totes les passes per dur a terme la candidatura”
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Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu del Partit Popular, senyora Mª 
Magdalena García Gual: “Sí, moltes gràcies, senyor Batle. Nosaltres inicialment aquesta 
moció la veiem amb molt bons ulls. Ens pareix una iniciativa engrescadora i fantàstica. Tot el 
que sigui fer feina en benefici del món del fang i la ceràmica, crec que l’Ajuntament no 
només està bé que ho faci, sinó que quasi, quasi tenim l’obligació com a representants dels 
marratxiners de fer-ho. I el nostre vot inicialment serà, inicialment no, serà favorable. Però li 
volia fer una sèrie de matisacions i inclús proposar-li qualque transacció també. A l’exposició 
de motius vostès diuen que actualment a Marratxí només queden cinc tallers d’ollers. Jo 
crec que això és una errada, i no és tant per..., no li digo per puntualitzar-li ni corregir-la sinó 
que tampoc hem d’ofendre la sensibilitat de ningú. Jo he fet comptes aquests dies i m’han 
sortit deu. Això no lleva que no sigui interessant la proposta, però crec que estaria bé i que 
tots els tallers estarien més satisfets, si fem o no la realitat i posam els que realment són, 
distinguint els obradors de fang per un costat i les siurelleres, perquè en aquest cas són 
totes dones, per un altre. Això com anecdòtic. I després dues cosetes més de l’exposició de 
motius. Vostè diu a l’exposició de motius que l’Escola de Ceràmica, no sé exactament, 
esperin que els hi llegiré, destaca a les Illes Balears per altres Ajuntaments que ho fan. Hi ha 
altres Ajuntaments que ho fan però tenim la sort, l’honor, i jo crec que la satisfacció de poder 
dir que som l’únic municipi que tenim una escola pròpiament de ceràmica. Altres 
Ajuntaments fan cursos de ceràmica però, sense ofendre a ningú, per ventura d’una manera 
molt més aficionada, no?. Realment l’escola de ceràmica certificada única que hi ha a les 
Illes Balears és la nostra i crec a més, que està molt bé que se li reconegui la feina que se 
fa, perquè és una de les peces claus en tota aquesta feina de reconeixement del fang en el 
nostre municipi. I per cert, no pertany a l’Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica 
l’escola, el que pertany és l’Ajuntament. L’Associació és de ciutats i de manera excepcional 
els estatuts contemplen que hi hagi certes entitats que puguin adherir-se, fent una votació 
específica i demés, però no és part. El que forma part és la ciutat o en aquest cas el municipi 
de Marratxí com a tal però com que l’escola està de dins pues fantàstic és. I evidentment, i 
vostè ho diu a la moció, són moltes les coses que se poden fer per crear aquest, que vostè 
deia, aquest sentiment d’identitat i continuïtat, que creiem des del Partit Popular que és el 
que s’ha de potenciar. En quan al fang són moltíssimes les coses que se poden fer. La que 
vostè proposa és una, i molt interessant, la que nosaltres li votarem a favor. Però no ho 
farem sense reconèixer que des de fa més o quasi quaranta anys en aquest municipi, s’està 
fent moltíssima feina en aquest tema; tots els Ajuntaments, tots els Consistoris i tots els 
Partits Polítics. Fa trenta-set o trenta-vuit anys que se va fer aquella primera fira del fang. 
Vull dir, que són moltes les passes que s’han recorregut fins a dia d’avui. I moltes d’elles 
fetes pels governs del Partit Popular, com per exemple la Ruta del fang, el canvi d’ubicació i 
concepte de la pròpia fira, els nous premis Benet Màs, la creació de la Biennal, la inclusió 
com a membres fundadors de l’Associació Espanyola; tot això són passes que s’han fet, 
aquestes i moltes altres, de cara, enfocades al que vostè diu de crear aquest sentiment 
d’identitat i continuïtat. I n’hi ha una, molt concreta en el municipi de Marratxí, amb la que 
podríem continuar per crear aquest sentiment que és la construcció o la creació d’un centre 
d’interpretació del fang en el nucli de Pòrtol, a l’olleria de Can Palou que està comprada per 
aquest Ajuntament des de l’any 2015. I que des de les hores està sense projecte i sense fer-
hi res. I nosaltres pensam que és prou interessant i que a més ve molt bé en aquesta moció, 
a la que vostè defensa i demana aquesta feina, poder-hi posar o poder-hi afegir una 
transacció, un punt que fos comprometre’s l’Ajuntament a fer feina per això com a passa, o 
previ o posterior, a la proposta de patrimoni immaterial de la humanitat. Aquesta és la 
proposta que li volia fer. Gràcies”

A continuació el Batle dona la paraula al Regidor de Cultura, senyor Ramis: “Moltes gràcies, 
senyor Batle. La veritat és que m’afegeix a les puntualitzacions que ha fet la senyora García 
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envers l’exposició de motius. Sobretot amb el que ha dit de l’Escola de Ceràmica, que no es 
que pertany a l’AECC sinó a l’Ajuntament en si, no?. Com també la puntualització que ha fet 
del número d’ollers o de ceramistes que tenim aquí a Marratxí. Dir que la ceràmica de 
Marratxí, lògicament no fa falta que estigui a l’UNESCO, és patrimoni, és patrimoni cultural 
de tots els mallorquins, de tots els balears, i de tota la humanitat lògicament. Perquè la 
ceràmica és una manifestació cultural i artística que en realitat és una de les més antigues 
del món perquè la seva matèria prima, és a dir, l’argila es troba present a totes les parts del 
món, d’acord?. Ara bé, a l’exposició de motius que vostès presenten per dur a terme 
aquesta proposta, que dic que, no ho veiem malament, eh? Però sí que hi veig una 
contradicció molt difícil de superar. I és que vostès presenten la ceràmica de Marratxí com a 
patrimoni immaterial de la humanitat. És a dir, que no els objectes que se produeixen o que 
se generen que siguin patrimoni, sinó la tècnica, no?. La tècnica o les manifestacions 
culturals vinculades. El que passa, és que no hi ha una tècnica marratxinera de fer ceràmica. 
Això és així. És a dir, el porgat de l’argila, la manufactura amb el torn, la cocció o els 
esmaltats no són propis de Marratxí sinó que són universals. Podem anar a Toledo, podem 
anar a Toulouse, a Colòmbia, a Cali, allà on sigui, que se poden fer les mateixes tècniques 
per fer ceràmica. Si bé és cert, i s’ha de dir, que les condicions dels materials d’argila 
propers a Pòrtol són òptims per fer ceràmica però això per ventura seria una qüestió més 
geològica que no de tècnica ceràmica. Que vull dir amb tot això? Que per ventura per anar 
avançant en aquest sentit, el que primer hauríem de fer és una consulta tècnica, ja sigui a la 
Direcció Insular d’Artesania, a la Direcció Insular de Patrimoni Històric que va tramitar a la 
Sibil.la com a patrimoni immaterial o tenir una opinió facultativa que ens digui si realment 
això pot tirar endavant o no. Perquè com que estem d’acord amb l’esperit d’aquesta moció el 
que els hi presentam és una transacció que seria bàsicament unificar en un sol punt el text, 
bàsicament unificar els punts un i quatre, i suprimir el segon perquè, en el segon vostès 
parlen de realitzar un inventari dels elements vinculats amb la ceràmica. Recordar que 
nosaltres tenim un Museu del Fang, un Museu del Fang on totes les peces que hi ha allà 
estan catalogades. L’Ajuntament, com ha dit la senyora García, des dels anys 80 ve 
publicant edicions de llibres, jornades d’estudis locals, edicions, els llibres de la Fira del 
Fang on explica tota la cultura material i immaterial vinculada a la ceràmica. Per tant el 
corpus teòric vinculat a la ceràmica està més que documentat. I el punt tres jo crec que va 
implícit amb aquesta proposta que vos faig de transacció que concretant diria així: que es 
conformi una comissió amb representants de cada grup polític, veïnats i artesans implicats i 
sí aquesta ho troba oportú que l’Ajuntament comenci a fer els tràmits necessaris per 
presentar la candidatura a les llistes de patrimoni cultural immaterial per salvaguardar la 
nostra tradició ceràmica de Marratxí. És a dir, seria no començar la casa per la teulada sinó 
cimentar bé aquesta proposta.  Perquè és una mica estrany tenir una moció on els 
ceramistes crec que no ho saben, el Regidor de Ceràmica s’ha adonat a través d’una moció. 
És a dir, anar passa per passa, fer les passes prèvies que s’hagin de fer, i si tots hi estem 
d’acord venir amb una declaració institucional i tirar endavant aquesta proposta. Per això els 
hi proposava aquest punt únic d’acord que resumiria l’esperit del que vostès presentaven i 
del que crec que l’Equip de Govern també vol dur endavant. Moltes gràcies”

Seguidament parla el Batle: “Sí, també afegir com ho ha explicat molt bé el senyor Ramis. 
Un poc també amb l’esperit que li ha dit la senyora García que sempre tots hem fet feina 
damunt això. Crec que també la cosa important si qualque dia ho duim, que ho duguem a 
través d’una declaració institucional entre tots. Jo crec que això també li dóna fonaments en 
aquesta proposta”

La senyora Sabater, regidora del grup polític Ciudadanos comenta: “Moltes gràcies per les 
aportacions. La veritat que sí que enriqueix tot el que sigui pel bé del municipi. Només, bé la 
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puntualització. Estic d’acord amb el que ha dit la senyora García. I respecte al punt dos, els 
acords; clar és necessari si se fes tot això, de dur a terme i tal, és necessari fer aquest 
inventari per després presentar la candidatura, per això ho vàrem posar. De totes maneres, 
això és una, diguéssim en un llarg termini, ja que dura dos anys, són dues fases en què se 
fa. O sigui, fas tota una fase prèvia d’estudi amb la gent local, amb totes les parts 
implicades. Després se presenta en el Govern, i el Govern ja el trasllada a l’Estat espanyol. 
És a dir, és una cosa a llarg termini, amb piano i no és de cop, “hala! venga”, presentam 
això. És a dir, que és tot un estudi que s’ha de fer, unes passes i si és factible, sí que seria 
interessant jo crec per tots els marratxiners salvaguardar aquest patrimoni cultural que 
tenim. Moltes gràcies.”

El Batle diu: “Molt bé. La sort d’això és que hi hagi el color que hi hagi en aquest Equip de 
Govern, continuarem aquesta feina, no?. O sigui, que ens podem sentir tranquils amb això. 
Abans de donar la paraula, accepteu la transacció que ha fet el senyor Ramis?.”

Li respon la senyora Sabater: “Sí.”

A continuació parla la senyora Mª Magdalena García, portaveu del Partit Popular: “Gràcies. I 
la nostra?. Val, fantàstic. No, sabent-ho doncs el que diu el senyor Batle, és vera això, crec 
que és tot el que sigui en consens i amb tots els partits polítics, com ha estat sempre en 
aquest tema, serà molt més beneficiós. Jo volia afegir una qüestió del que ha aportat el 
senyor Ramis. És vera, que és el que fem patrimoni de la humanitat?. Vostè deia la tècnica. 
Doncs jo me permeti que tingui el meu dubte. No crec que sigui tant la tècnica sinó la 
producció en si, que se fa en el municipi segui la tècnica que sigui. Perquè un siurell està fet, 
i jo no li he de donar cap classe de com se fa un siurell perquè vostè ho sap, però amb una 
tècnica molt diferent de la que està feta una greixonera o de la que està feta una peça de 
rakú. Per tant aquí sí que seria complicat que fos la tècnica en si, hauria de ser, crec jo la 
producció o tots aquells elements que vagin en favor de donar més pes a la tradició del fang. 
I és vera que vostè diu que nosaltres no som exclusius ni amb la tècnica ni amb això. És 
vera, arran del món, gràcies a deu existeix aquesta tècnica, aquesta producció de fang i a 
més avança a molts de llocs. Però sí que crec que no ens hem d’empegueir de dir que 
nosaltres hem de dur la iniciativa. I nosaltres no som els únics, però som molt exclusius. A 
Marratxí som l’únic municipi de totes les Illes Balears que tenim una Fira del Fang, i ho hem 
de poder dir amb molt d’orgull. Som l’únic municipi de tot Balears que tenim una Escola de 
ceràmica i això ens fa diferents. Independentment de la tècnica que emprem. Tenim una 
Biennal Internacional de Ceràmica, que la tenen a altres indrets del món, però a les Illes 
Balears tampoc la té ningú. Tenim un espai expositiu amb un premi Benet Màs a una fira. Bé 
tenim moltes coses que crec que de vegades no en fem la gala que n’hauríem de fer i hem 
d’estar molt d’orgullosos i amb això, senyor Ramis, crec que sí que som diferents, i sí que ho 
podem...no i li dic en positiu, que vostè, no, no ho hem de dir amb la boca petita, ho hem de 
dir amb la boca molt grossa. Clar que sí, clar que Marratxí és un punt en el mapa super 
important i crec que l’hem de defensar. I crec que a més, està molt bé fer una consulta al 
Consell Insular i al Govern i tot el que sigui, i tot això, està bé, però ningú ens ha de prendre 
la iniciativa. Crec que la iniciativa, o jo entenc que aquesta moció va amb aquest esperit, o a 
jo m’agradaria que hi anés, en el nostre grup, el nostre grup votarà a favor perquè pensam 
que això hauria de ser així, que és el poble de Marratxí, l’Ajuntament en aquest cas, aquest 
Consistori que està constituït ara, avui, el que hauria de dur la iniciativa d’això, 
independentment que ens ajudi el Consell i demés. Però si començam a donar idees, ens la 
llevaran i després l’exclusivitat la perdrem. Moltíssimes gràcies.”
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A continuació el senyor J. F. Canyelles intervé: “Bé, amb tot això. Estic d’acord en 
pràcticament tot el que s’ha dit o amb tot el que s’ha dit. Crec que aquí hi ha una qüestió que 
és el tema, diguéssim de la proposta que se fa concretament que és declarar, o sigui, 
immaterial vol dir també amb les tècniques que s’empleen amb la terra que s’emplea. Jo 
entenc per exemple que la terra que s’emplea és molt diversa. Hi ha una terra que és típica 
de Pòrtol, concretament”

La Sra. García diu: “Poca ja.”

Segueix parlant el Sr. Canyelles: “Poca ja, però encara hi ha molts de tallers que en tenen, 
que aquesta és molt singular. Aquesta costa molt trobar-la. Igual, igual no se’n troba i crec 
que hi ha una diferència. Però també vull posar damunt la taula com una aportació més, no 
perquè quedi reflectit enlloc, és la diversitat que tenim. No tothom fa el mateix. Hi ha el que 
són olleries que fan peces tradicionals, o més bé tradicionals, que han començat a decorar-
les però en el final són tradicionals, són utensilis de cuina, etc, etc. N’hi ha altres que són 
ceramistes creatius, que també estan dins el nostre terme municipal, que hem de veure a 
veure si els excloem o els integram i que empren un altre tipus de fang, que no és el fang 
d’aquí. Hi ha olleries que empren fang blanc i que no empren el fang vermell. Per exemple 
pels siurells tampoc no empren fang vermell, empren un tipus d’argila molt concret i molt 
puntual. I amb això que vull dir? Vull dir que perquè sigui immaterial hi ha d’haver un eix 
vertebrador que és on jo li veig una certa dificultat, cercar aquest eix vertebrador. I és un poc 
que per això fem la proposta de crear aquesta comissió, diríem multidisciplinària, que hi hagi 
diferents visions, però sobretot, sobretot a veure un punt que me pareix important, si entram 
dins d’aquesta classificació o no entram. Sino com molt bé deia la senyora García ens 
inventam un altre però hem de saber si entram o no entram perquè és que sinó, no anirem 
enlloc. I si vos fixau, aquesta diversitat queda plasmada damunt el territori, damunt el nostre 
territori de Marratxí. És vera que, la majoria són a Pòrtol i sobretot els tradicionals només 
són a Pòrtol i a Sa Cabaneta, no n’hi ha enlloc més. Però sí que és vera que després tenim 
altres tipus de ceràmica, no podem englobar a la ceràmica de Marratxí. Haurem de cercar 
una via que sigui la ceràmica tradicional o la ceràmica perquè està empleat amb fang que és 
d’aquest mateix territori o hem de cercar qualque via, diguéssim que lligui les diferents 
opcions, perquè si no ens trobarem que cada un anirà un poc pel seu vent i no tindrem 
aquest punt global. Per exemple aquesta declaració que va fer el Consell el 91, ho fa com a 
zona artesanal, exclou a tots els altres ceramistes. Ho digo això perquè només ho fa als 
tallers que estaven oberts que tenien una certa, que tenien una tradició, és així. I ara no és 
així, ara n’hi ha que sí però n’hi ha altres que no, senzillament. És una qüestió que volia 
deixar damunt la taula.”

El Batle agafa la paraula: “Molt bé. Per aclarir la transcripció d’aquestes transaccions, 
senyora García pot repetir?”

I la portaveu del PP comenta: “Jo la tenc redactada. Si vol la Secretària li puc llegir. Afegir un 
punt, bé la Secretària o la senyora Sabater que doni el seu parer. Afegir un punt que digui: 
l’Ajuntament de Marratxí es compromet a la creació d’un centre d’interpretació del fang al 
nucli de Pòrtol, concretament a l’antiga olleria de Can Palou propietat de l’Ajuntament des..., 
bé propietat de l’Ajuntament”

Continua parlant el Batle. “Molt bé. I el segon punt seria el del senyor Ramis que si el pot 
tornar a llegir, per favor.”
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El senyor Ramis intervé a continuació: “Que es conformi una comissió amb representants de 
cada grup polític, veïnats i artesans implicats i si aquesta el troba oportú, que l’Ajuntament 
comenci a fer els tràmits necessaris per presentar la candidatura a les llistes de patrimoni 
cultural immaterial UNESCO, per salvaguardar la nostra tradició ceràmica de Marratxí.”

Seguidament el Batle diu: “El grup de Ciutadans està d’acord amb la transacció entenc.”

Li respon la senyora Sabater: “Sí, estem d’acord.”

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

1. L’Ajuntament de Marratxí es compromet a la creació d’un centre d’interpretació del fang al 
nucli de Pòrtol, concretament a l’antiga olleria de Can Palou propietat de l’Ajuntament.

2. Que es conformi una comissió amb representants de cada grup polític, veïnats i artesans 
implicats i si aquesta el troba oportú, que l’Ajuntament comenci a fer els tràmits necessaris 
per presentar la candidatura a les llistes de patrimoni cultural immaterial UNESCO, per 
salvaguardar la nostra tradició ceràmica de Marratxí.

8. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal de 
Ciudadanos de Marratxí “Para la defensa de la igualdad de trato entre las parejas 
de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad”

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim 
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per 
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia de 
l’assumpte: “Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí “Para la 
defensa de la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a 
la pensión de viudedad”

9. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí “Para la igualdad 
de trato entre las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de 
viudedad”, prèvia declaració d’urgència.

El Batle agafa la paraula dient: “He parlat de la urgència amb el grup municipal de 
Ciutadans. Nosaltres la primera llegida que hem fet, ho hem vist bé. Creiem que era una 
bona iniciativa però teníem uns dubtes legals sobre el segon punt i sobre el que parla de què 
s’incorpori en el Codi Civil perquè també hi ha l’aforament de la nostra Comunitat, etc. Hem 
demanat per favor, deixar-la fer pel pròxim ple perquè ho puguem estudiar i la puguem 
aprovar, si pot ser, així tots junts. Així que votarem en contra de la urgència per poder dur-la 
el pròxim ple. A poder ser, d’acord?.”

La portaveu del Partit Popular demana: “Perdoni, un segon. He entès que la retirau?.”

Respon el Batle: “Si la retirau ja està. La retiram? Perfecte”

El Tinent de Batle Primer, senyor Canyelles comenta: “Si la retiren..... l’han de tornar a 
presentar”
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La senyora García diu: “Sí”

Segueix parlant el senyor Canyelles: “I no queda damunt la taula.”

I la senyora García torna parlar: “I no és això el que vostè ha dit, que al ple de desembre la 
duran?”

Li contesta el Batle: “Bé. Sí, sí ells estan d’acord, sí. Si ara votam en contra la urgència 
directament, automàticament va a desembre. Si vostès, la retirau, l’han de tornar a 
presentar. Com trobeu. Sí, nosaltres amb un mes tindrem temps. També podeu dur 
modificacions si voleu dur després el mes que ve. Vull dir, encara que ara vagi, no...”

A continuació parla el portaveu de Ciudadanos: “A veure si ho he entès bé. O sigui, si 
nosaltres ara la retiram, la podem presentar el mes vinent però ja havent parlat i havent 
acordat aquest punt, i havent-ho treballat.”

Seguidament el Batle li contesta: “Sí però estareu obligats a presentar-la perquè si no la 
presentau, no sortirà en l’ordre del dia. La diferència és aquesta. Si ara votam en contra de 
la urgència, simplement passa automàticament en el pròxim ple. Que després vosaltres 
teniu temps de modificar-la, si voleu, vull dir. Al final és el mateix, al final és el mateix. Com 
vosaltres digueu.”

I el Sr. Amengual diu : “La retiram.”

A continuació el Batle agafa la paraula: “Perfecte. Doncs ja està. Retirada aquesta moció. 
Molt bé.”

La Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí “Para la igualdad de 
trato entre las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad”, 
es retirada de l’ordre del dia.

10. Declaració d’urgència de l’assumpte: Declaració institucional en motiu del 25 de 
novembre del 2019 “Per una Mallorca Lliure de Violències Masclistes” 
Reaccionem!!

A continuació agafa la paraula el Batle dient: “Molt bé, votam la urgència d’aquesta 
declaració. Tots teniu una còpia si no m’equivoc. Perfecte” 

La portaveu del PP, senyora García demana: “Per què ha d’anar per urgència una 
declaració?

I el Batle li contesta: “Perquè no l’hem dut dins l’ordre del dia. Simplement per això, val?

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: Declaració institucional en motiu del 25 de novembre del 2019 “Per una Mallorca 
Lliure de Violències Masclistes” Reaccionem!!
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11. Declaració institucional en motiu del 25 de novembre del 2019 “Per una Mallorca 
Lliure de Violències Masclistes” Reaccionem!!

A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora d’Igualtat, senyora Aina 
Amengual Marí, de la “Declaració institucional en motiu del 25 de novembre del 2019 “Per 
una Mallorca Lliure de Violències Masclistes” Reaccionem!!, que diu textualment:

“Des de l’any 1999, que l’ONU va declarar el 25 de novembre dia internacional per 
l’eliminació de la violència contra les dones, el moviment feminista d’arreu del món i moltes 
institucions ens fem ressò d’aquesta data a l’hora que refermam el nostre compromís en la 
lluita contra la violència envers les dones. 

Cada any les dades de dones assassinades per violència masclista són esgarrifoses. De la 
mateixa manera que ho són les dades de dones que denuncien patir violència per part de 
les seves parelles o exparelles. Les Illes Balears cada any som una Comunitat Autònoma 
amb la taxa de denúncia més elevada. En dades de la Fiscalia General de l’Estat és 
preocupant també les dades de violència de gènere amb la població adolescent, com també 
són esgarrifoses les dades d’agressions sexuals. És per això, que des de tots els àmbits, i 
sobretot des del municipalisme i des del Consell, hem de treballar per prevenir i erradicar la 
violència contra les dones. Hem de treballar per construir municipis lliures de violències 
masclistes. 

La legislació internacional, estatal i autonòmica és extensa. I defineix clarament la violència 
envers les dones, com aquella que és fruit de la discriminació de les dones pel fet de ser 
dones. Enguany se celebra el quaranta aniversari de la CEDAW, Convenció sobre 
l’eliminació de totes les formes de discriminació de violència envers les dones de Nacions 
Unides i el 2020 se celebra el vint-i-cinquè aniversari de la conferència mundial sobre les 
dones de Nacions Unides a Beijing. En tots aquests anys, s’avançat en drets de les dones 
arreu del món. Però no s’ha aconseguit erradicar la violència envers les dones. És per això, 
que ens cal incrementar els esforços i capgirar els elements culturals, econòmics i polítics 
que la sostenen. 

En els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides pel 2030, l’objectiu 
cinquè accentua el compromís per acabar amb totes les formes de violència envers les 
dones i nines. Tant amb l’àmbit públic com privat. El 2016 es va aprovar a les Illes Balears el 
Pacte social contra les violències masclistes, i en el 2017, en el Congrés dels Diputats, es va 
aprovar el Pacte d’estat contra la violència de gènere. Tant el Consell de Mallorca com els 
municipis de Mallorca estan compromesos amb la lluita per l’erradicació de les violències 
masclistes i assumim els objectius i els rectes de les Nacions Unides i dels diferents pactes 
contra les violències masclistes. 

Enguany la campanya que impulsa el Consell de Mallorca, ens convida a reaccionar davant 
les violències masclistes. Per això, es posa l’accent en saber detectar la violència i en no 
mirar cap a una altra banda. Per això convidam a tots els veïns i veïnes del nostre poble, i a 
totes les entitats, associacions, clubs esportius, etc, a reaccionar i fer front a les violències 
masclistes, acompanyar a les dones que pateixen violència, i a aïllar als violents. 

Per això, els grups municipals d’aquest Consistori refermam el nostre compromís contra les 
violències masclistes.
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1. Ens comprometem a posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i 
nines.

2. Ens comprometem a impulsar les mesures del pacte d’estat contra les violències 
masclistes.

3. Ens comprometem a treballar amb totes les institucions creant sinergies per erradicar les 
violències envers les dones i nines.

4. Ens comprometem a recolzar les associacions de dones i el moviment feminista del 
nostre territori, doncs són agents claus per una Mallorca lliure de violències masclistes.

5. Ens comprometem a construir des de tots els àmbits un poble i una Mallorca feminista i 
lliure de violències masclistes”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle:“Molt bé. Ara passarem a la 
votació. Perquè s’aprovi aquesta declaració institucional ha d’estar votada per unanimitat i 
bé, aquí el vot de cadascun dins la seva consciència. O sigui, ...després. Votam”

Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, aquesta 
declaració institucional obté els vots a favor dels cinc regidors del PSOE, dels quatre regidors 
de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de 
Ciudadanos i del regidor d’Unides Podem i el vot en contra del regidor de VOX.

A continuació agafa la paraula el Batle: “Molt bé. No es pot aprovar com a declaració perquè 
no hi ha una unanimitat en aquest plenari. O sigui, que ho duem ara com a moció, que és 
aquí on sí que debatrem aquesta moció. 

Simplement per començar dir que al final no se pot tapar una cosa amb l’altra. No se pot 
tapar la violència masclista amb la violència intrafamiliar. No se pot mesclar com s’intenta fer 
el tipus de violència o totes les polítiques que se vol dur, simplement amb una bandera. 
Perquè així quan se fa, quan es tapen les coses amb la bandera, el que se fa, és s’utilitza la 
bandera com a pedaç. O sigui, que al final el respecte pel país i ja per les persones d’aquest 
país, crec que se troba “ninguneado”, en castellà se diu ninguneado, no sé si en català és 
igual, si ho he dit bé. Així que jo crec que el vot, ho acab de dir abans, jo crec que el vot ja 
no va per partit, jo crec que després ja és una consciència de cadascú damunt aquest vot. I 
el que no es pot fer és venir quan hi ha, venir a la foto contra la violència, on veiem la 
performance, on 53 dones mortes, 52, i 53 el mateix dia que fèiem aquesta performance, 
ens trobam aquí a la plaça. Avui dematí una dona ha estat cremada a un parc de Palma. 
Tenim la nostra joventut, que és preocupant, amb unes estadístiques de masclisme que no 
se veia des de fa molt de temps. O sigui, això significa que se romp un consens, avui aquí 
s’ha romput un consens de tots els partits polítics que havíem format en aquest Ajuntament, 
envers la mort de dones, a mans de les seves parelles o companys sentimentals. I jo crec 
que això és l’important. Si ja amb un consens no vàrem aconseguir erradicar aquesta lacra, 
que ho farem, si no hi ha consens amb aquesta temàtica, no?. O sigui, que crec que avui, 
que no hem pogut dur aquesta declaració, crec que avui Marratxí ha fallat. Crec que avui 
hem perdut el respecte per totes les víctimes. I per recuperar aquest respecte, evidentment 
ara durem, la moció, però per recuperar aquest respecte que acabam de perdre ara, i em 
sap molt de greu, proposo que facem un minut de silenci per totes les víctimes mortes per 
aquests tipus de violència. O sigui, ens podem posar drets i fer un minut. Senyor Estaràs 
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veig que se posa dret. Podem tornar a repetir la votació, si vol. No sé si ha canviat d’idea 
o...”

El senyor Estaràs, regidor de Vox comenta: “Miri, senyor Batle. A nivell personal cada un té 
la seva opinió. És vera que jo estic posicionat dins un partit polític, i sap que nosaltres 
englobam tota la violència dins un nom que se diu intrafamiliar. Vosaltres ho heu dut això a 
un cercle mediàtic i l’enteneu. Podíem estar...”

El Batle tornar palar: “És igual. Per favor silenci. Fem el minut de silenci i després podrem 
debatre el què hem de debatre, si no vos sembla malament. Només li donava l’oportunitat de 
tornar-ho pensar, res més”

Una vegada acabat el minut de silenci el Batle diu: “Ara sí que començam, tractarem aquest 
document com a moció”

12. Moció en motiu del 25 de novembre del 2019 “Per una Mallorca Lliure de 
Violències Masclistes” Reaccionem!!

A continuació es transcriu la moció en motiu del 25 de novembre de 2019 “Per una Mallorca 
Lliure de Violències Masclistes” Reaccionem!!

“Des de l’any 1999, que l’ONU va declarar el 25 de novembre dia internacional per 
l’eliminació de la violència contra les dones, el moviment feminista d’arreu del món i moltes 
institucions ens fem ressò d’aquesta data a l’hora que refermam el nostre compromís en la 
lluita contra la violència envers les dones. 

Cada any les dades de dones assassinades per violència masclista són esgarrifoses. De la 
mateixa manera que ho són les dades de dones que denuncien patir violència per part de 
les seves parelles o exparelles. Les Illes Balears cada any som una Comunitat Autònoma 
amb la taxa de denúncia més elevada. En dades de la Fiscalia General de l’Estat és 
preocupant també les dades de violència de gènere amb la població adolescent, com també 
són esgarrifoses les dades d’agressions sexuals. És per això, que des de tots els àmbits, i 
sobretot des del municipalisme i des del Consell, hem de treballar per prevenir i erradicar la 
violència contra les dones. Hem de treballar per construir municipis lliures de violències 
masclistes. 

La legislació internacional, estatal i autonòmica és extensa. I defineix clarament la violència 
envers les dones, com aquella que és fruit de la discriminació de les dones pel fet de ser 
dones. Enguany se celebra el quaranta aniversari de la CEDAW, Convenció sobre 
l’eliminació de totes les formes de discriminació de violència envers les dones de Nacions 
Unides i el 2020 se celebra el vint-i-cinquè aniversari de la conferència mundial sobre les 
dones de Nacions Unides a Beijing. En tots aquests anys, s’avançat en drets de les dones 
arreu del món. Però no s’ha aconseguit erradicar la violència envers les dones. És per això, 
que ens cal incrementar els esforços i capgirar els elements culturals, econòmics i polítics 
que la sostenen. 

En els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides pel 2030, l’objectiu 
cinquè accentua el compromís per acabar amb totes les formes de violència envers les 
dones i nines. Tant amb l’àmbit públic com privat. El 2016 es va aprovar a les Illes Balears el 
Pacte social contra les violències masclistes, i en el 2017, en el Congrés dels Diputats, es va 
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aprovar el Pacte d’estat contra la violència de gènere. Tant el Consell de Mallorca com els 
municipis de Mallorca estan compromesos amb la lluita per l’erradicació de les violències 
masclistes i assumim els objectius i els rectes de les Nacions Unides i dels diferents pactes 
contra les violències masclistes. 

Enguany la campanya que impulsa el Consell de Mallorca, ens convida a reaccionar davant 
les violències masclistes. Per això, es posa l’accent en saber detectar la violència i en no 
mirar cap a una altra banda. Per això convidam a tots els veïns i veïnes del nostre poble, i a 
totes les entitats, associacions, clubs esportius, etc, a reaccionar i fer front a les violències 
masclistes, acompanyar a les dones que pateixen violència, i a aïllar als violents. 

Per això, els grups municipals d’aquest Consistori refermam el nostre compromís contra les 
violències masclistes.

1. Ens comprometem a posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i 
nines.

2. Ens comprometem a impulsar les mesures del pacte d’estat contra les violències 
masclistes.

3. Ens comprometem a treballar amb totes les institucions creant sinergies per erradicar les 
violències envers les dones i nines.

4. Ens comprometem a recolzar les associacions de dones i el moviment feminista del 
nostre territori, doncs són agents claus per una Mallorca lliure de violències masclistes.

5. Ens comprometem a construir des de tots els àmbits un poble i una Mallorca feminista i 
lliure de violències masclistes”

Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula a la senyora Amengual: “Bé, bon 
vespre. Primer de tot, volia començar amb unes dades amb el fet que hi ha 1.063 víctimes 
per violència masclista des de l’any 2003.”

La senyora Mª Magdalena García diu: “Perdoni. Un segon, senyora Amengual. Ara està 
defensant una moció que no tenim, que no sabem quins són els punts d’acord.”

Respon la senyora Amengual: “És talment.”

I el Batle diu: “És la declaració talment.”

Torna parlar la senyora Amengual: “És talment.”

Seguidament el Batle exposa: “El que passa és que és una moció ara. I ara té la paraula i 
després vos donarem la paraula a cadascun de vosaltres que vulgueu intervenir”

I la senyora García torna agafar la paraula: “Val, una moció que no deu estar enregistrada.”

Respon el Batle: “Per això l’hem duit d’urgència. Per això l’hem duit d’urgència. És l’única 
manera...”

La portaveu del PP diu: “És una fórmula un tant estranya”
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El Batle li respon: “No, no, això se fa. És l’única manera de dur endavant aquest text.”

La senyora García comenta: “Clar, si però ja la podrien dur...val, després intervindré. 
Gràcies” 

Acte seguit la regidora de l’equip de govern, senyora Amengual, agafa la paraula: “Bé, idò 
com deia. Tenim unes dades de 1.063 víctimes per violència masclista des de l’any 2003, 
que és quan se va començar a dur un registre. I com ja ha dit el senyor Batle, ahir mateix, el 
dia 25N hi va haver una dona assassinada a Tenerife i avui una dona cremada a Palma. A 
més, a més també hem d’afegir que la violència masclista és culpable de l’assassinat de 43 
víctimes des de l’any 2001 a Mallorca, quan en el mateix període, s’han registrat dos casos 
d’homes assassinats per les seves companyes sentimentals. Per la qual cosa, els 
arguments de Vox, sobre la inexistència de violència de gènere, són fàcilment 
desmuntables. Per exemple, les estadístiques demostren que la majoria d’aquests 
assassinats no són comesos per persones estrangeres. És més, la meitat dels crims 
masclistes, un 57% dels autors són espanyols. La resta estan repartits quasi a parts iguals 
entre estrangers comunitaris i extracomunitaris. Això és alemanys, britànics, i marroquins. 
De fet, tenim la Vocal d’Igualtat i Gènere del Col·legi de Psicologia de les Illes Balears, 
COPIB, Ana Mª Madrid, que diu: “aquesta violència no entén de nacionalitats, classes 
socials o nivells d’estudis. És transversal a tota la societat i forma part de com ens 
relacionem els homes i les dones” A més, a més hem d’afegir que la bretxa és també 
enorme amb la comparació amb les dones que varen matar a les seves parelles. Al llarg 
d’aquests 19 anys, tant sols s’han produït dos casos en els que s’ha acabat condemnant a 
una dona. Entre les falsedats més difoses i fàcilment desmuntables, estan les xifres que 
comparen, les xifres d’assassinats masclistes amb les de les dones que maten als seus fills. 
Per gener, durant una entrevista d’àmbit nacional, Ivan Espinosa de los Monteros, 
vicesecretari de Vox, va afirmar que moren més infants assassinats per les seves mares que 
dones en mans de les seves parelles. I va afegir, moren unes 45 dones i uns 60 infants a 
l’any. Res més enfora de la realitat. En el cas de Mallorca, la diferència és abismal i enfront 
de 43 dones assassinades en casos de violència masclista entre 2001 i 2019, s’han 
comptabilitzat 4 mares que varen matar als seus fills. A més, a més no tan sols van en 
contra dels drets adquirits per les dones sinó que també es posen en contra dels drets dels 
infants com ja han demostrat en el Parlament de les Illes Balears. Per tant les intencions de 
Vox és anar en contra de les persones que creiem en les llibertats individuals i col·lectives, i 
amb els seus drets”

A continuació parla el portaveu de Ciudadanos: “Gràcies, senyor Batle. Nosaltres només 
volem fer una petita aportació per millorar, per suposat sempre en positiu. Sabem que 
aquest Consistori, aquest Equip de Govern, sabrà entendre i valorar la nostra aportació. 
Encara que no la tinguin en compte, nosaltres votarem favorablement a n’aquesta moció. El 
que volem dir és que s’insti al Govern central a posar en marxa la comissió de seguiment del 
Pacte d’Estat contra la violència de gènere en el Congrés que du mesos paralitzat. 
Evidentment, perquè tenim un Govern en funcions, però estaria bé per ventura afegir això”

El Batle agafa la paraula: “Cap problema en afegir aquesta transacció. Qualque intervenció 
més? Molt bé. Perdó abans que intervingui. Hi ha gent que m’ha demanat, igual com se va 
fer en el Consell. I ha gent que m’ha demanat, Regidors d’aquesta casa sortir en el moment 
en què Vox, el grup municipal de Vox, faci la seva intervenció. Evidentment, jo quedaré 
perquè sóc el President d’aquesta Mesa però bé els membres que vulguin sortir doncs són 
benvinguts a sortir i després poden tornar a entrar, com vulgueu, com cadascú d’ells vulgui”
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Seguidament els cinc regidors del PSOE, els quatre regidors de MÉS, la regidora 
d’IDMA-El Pi i el regidor d’Unides Podem abandonen la Sala. 

A continuació el senyor Estaràs comenta: “Volia fer-li una consulta al senyor Batle. La 
declaració institucional que ens han donat avui...”

I el Batle li diu: “Perdoni, li vàrem donar dijous a la..., dijous.”

Segueix amb la paraula el senyor Estaràs: “Sí, un esborrany amb “tachaduras”. Com vostè 
sap, nosaltres o jo personalment, no tinc tanta experiència com la bancada del PP, la qual 
cosa fa que qualque pic li deman qualcunes situacions. Ens hauria agradat que aquesta 
declaració, entenem que s’havia d’haver consensuat amb els portaveus mínimament un 
parell de dies abans. No sé si això és així o vaig errat. Me podia contestar?”

Li respon el Batle, senyor Cabot: “Bé, de fet se va entregar dijous. Se va dir que dilluns vos 
cridaríem per a veure si estàveu d’acord o no estàveu d’acord. Evidentment se va cridar a 
cada un dels portaveus. Els portaveus varen dir que hi estaven d’acord, menys vostè que va 
dir que volia...”

El senyor Estaràs continua: “No, no, a jo el senyor Eli me va enviar un whatsapp i jo li vaig 
enviar si se podia incloure això.”

I el Batle diu: “Exacte”

El portaveu de Vox torna parlar: “I això. Perquè jo abans que polític sóc pare i home. Fa 
trenta anys que estic casat amb la meva dona i ningú me pot acusar que li hagi aixecat mai 
la mà. No hem de dur això al terreny personal. Perquè jo vaig collint un poquet d’experiència 
en els plens. Si me permet, com tota persona normal i decent, està en contra de tot tipus de 
violència. El que passa és que Vox enten que la violència de gènere és un muntatge i 
disculpi, de la part d’esquerres. I vull fer la meva declaració, si me permet. Nosaltres 
declaram que tot és violència intrafamiliar. I si me permet faré la declaració i ja ho podem 
deixar per tancat. I ja podrà entrar la gent, que no passi fred. Nosaltres estam en contra de 
tot tipus de violència, proceda del ámbito que proceda i vaya dirigida hacia cualquier ser 
humano sin importancia de raza, sexo o inclinación sexual, y de cualquier forma de violencia 
y manifestación sea física o psíquica. Apoyamos a las personas que con su trabajo, la meva 
filla fa feina a AMADIBA, con su trabajo i dedicación dan soporte a las personas y familias 
que soportan cualquier forma de violencia. Queremos manifestar nuestra preocupación por 
los daños que sufren los niños y los ancianos, cosa que no posau a la vostra declaració, por 
la violencia familiar. I manifestar que existe una violencia también directa hacia ellos. Por 
ello, nosotros apoyamos cualquier iniciativa contra la violencia. Apoyamos cualquier 
iniciativa contra la violencia intrafamiliar, y estamos en contra de las normas que discriminan 
a un sexo y otro, i m’agradaria que qualque dia li demanés, si coneix vostè gent com jo 
conec, pares i mares que tenen el fill tancat a la presó durant setmanes per denúncies 
falses, que això tampoc ho parlau. Y lucharemos por aprobar una ley de violencia 
intrafamiliar, que proteja por igual a ancianos, niños, hombres y mujeres. Per això no podem 
votar a favor d’aquesta declaració que se olvida de todos los miembros de la familia, sean 
del género que sean y sobre todo se olvidan de nuestros ancianos que sufren la violencia 
familiar. Dicho esto, crec que ha quedat ben clar la meva postura com Miquel Estaràs, no 
como Vox.”
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El Batle diu: “Crec, que Vox, i també vostè com acaba de demostrar tenen un problema...”

El senyor Estaràs comenta: “Molt gros.”

I segueix parlant el Batle: “...d’entendre la situació. Vull dir al 25N se defensa la violència 
masclista, se defensa no, estem en contra de la violència masclista i evidentment aquí ningú 
està a favor de la violència familiar, ni entre membres de la família. Vull dir, avui se fa una 
declaració sobre això, igual que hem fet altres declaracions sobre el benestar animal. I no 
fem una declaració sobre el benestar animal i el benestar de les persones, no, fem una 
declaració sobre el benestar animal i avui fem una declaració sobre la violència masclista. I 
vostè ha dit, apoyamos cualquier declaración contra la violencia. Ho ha dit un parell de 
vegades. No és cert. Avui estem fent una declaració contra la violència i vostès no l’estan 
aprovant. I si no inclou el nostre text, que estem en contra de la violència en la família, no sé 
per què no podeu aprovar. Bé, sí que ho sé perquè ho ha dit. No sé per què no podeu 
aprovar, que no estau a favor d’aquesta declaració contra la violència masclista. Però sí que 
ho sé perquè ho ha dit, i ha dit que vostè el primer de tot és persona, però ha dit una frase 
que m’ha deixat fred, la violència de gènere és un muntatge de l’esquerra. M’ha parescut, 
vull dir, no, no, ho ha dit així, perdoni, ho ha dit així.”

Parla el senyor Estaràs: “Perdoni, he dit la nomenclatura. I vostè sap perquè me referesc”

Respon el Batle: “No, no ho sé, la veritat. Perquè no sé quina nomenclatura és violència 
masclista quan Espanya han mort 53 dones en mans de les seves exparelles. No sé quina 
nomenclatura, és un invent de l’esquerra la violència masclista. És el més antic del món.”

El Estaràs diu: “No, no, això és irrebatible”

I el Batle segueix parlant: “Miri, hi ha una cosa. Miri, és que jo crec que Vox, i ara li sóc 
sincer, crec que no és una opció política. Vostès són la resistència en el moment feminista 
que està sortint avui en dia a la societat. Això és el que crec que són. Tots els masclistes 
s’han juntat per fer resistència en el canvi de la societat actual. I això és el que crec que me 
sap greu”

I el senyor Estaràs comenta: “Ara me tiraré tierra en mi tejado perquè la meva família me diu 
que sóc un calzonazos”

El Batle diu: “No té res a veure. El problema és d’entendre. Però bé no passa res. Si no hi ha 
res més a dir, si no hi ha res més a dir, podem fer passar als Regidors que falten.

Acte seguit entren a la Sala els cinc regidors del PSOE, els quatre regidors de MÉS, la 
regidora d’IDMA-El Pi i el regidor d’Unides Podem.

Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a 
favor dels dels cinc regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El 
Pi, dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos i del regidor d’Unides Podem i 
amb el vot en contra del regidor de VOX aprovar la moció en la forma següent:

1. Ens comprometem a posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i 
nines.
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2. Ens comprometem a impulsar les mesures del pacte d’estat contra les violències 
masclistes.

3. Ens comprometem a treballar amb totes les institucions creant sinergies per erradicar les 
violències envers les dones i nines.

4. Ens comprometem a recolzar les associacions de dones i el moviment feminista del 
nostre territori, doncs són agents claus per una Mallorca lliure de violències masclistes.

5. Ens comprometem a construir des de tots els àmbits un poble i una Mallorca feminista i 
lliure de violències masclistes”

6. Instar al Govern central a posar en marxa la comissió de seguiment del Pacte d’Estat 
contra la violència de gènere en el Congrés que du mesos paralitzat. 

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 
(octubre 2019 – novembre 2019).

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

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

Atès que, al llarg del 3er trimestre de 2019 s’han tramitat entre d’altres les següents 
plataformes:

 COST EFECTIU DELS SERVEIS 2018
 EXECUCIO TRIMESTRAL 3 TRIMESTRE 2019
 DADES PMP I MOROSITAT 3 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 la proposta abans transcrita.

3. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 29-10-19 relatiu a 
l’assumpte: Modificació de l’Ordenança reguladora del Preu Públic per a transport 
a demanda amb taxi
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Donar compte de l’Acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 
29 d’octubre de 2019 relatiu a la modificació de l’Ordenança reguladora del Preu Públic per 
transport a demanda amb taxi.

Els senyors assistents es donen per assabentats de l’acord de la Junta de Govern Local 
abans esmentat.

4. Donar compte de l’Auto nº 199/2019

Atès que en data 7 de novembre de 2019, amb registre d’entrada núm. 15812, s’ha rebut 
Auto núm. 199/2019, declarant la desestimació de la part actora del Recurs Contenciós 
Administratiu PO núm. 132/2016, interposat pel Sr. Victor Antonio Quetglas Palcual, Sr. 
Francisco Javier Quetglas Pascual, Sr. Miguel Maria Quetglas Pascual, Sra. Francisca 
Quetglas Pascual i Sra. Isabel Quetglas Pascual,  contra l’Ajuntament de Marratxí.

Aquesta regidoria, en ús de les seves facultats, eleva a aquesta comissió informativa la 
següent:

PROPOSTA:

1r.- Donar compte del Auto núm. 199/2019 de data 24 de setembre de 2019, emesa pel 
Jutjat de lo Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma, interposat pel Sr. pel Sr. Victor 
Antonio Quetglas Palcual, Sr. Francisco Javier Quetglas Pascual, Sr. Miguel Maria Quetglas 
Pascual, Sra. Francisca Quetglas Pascual i Sra. Isabel Quetglas Pascual, contra Resolució 
de Batlia de data 13 de juny de 2016, dictada dins l’expedient sancionador núm. 87/2015-
SAN.

Els senyors assistents es donen per assabentats del Auto abans esmentat.

5. Donar compte de l’Auto nº 149/2019

Atès que, en data 24 de setembre de 2019 i registre d’entrada 2019012944 s’ha rebut còpia 
del auto nº 149/19 declarant acabat el procediment ordinari 166/2018 interposat en data 20 
d’abril de 2018 pel Consell Insular contra l’acord Plenari d’aprovació definitiva  de l’Estudi de 
Detall de Sa Cova de Can Pinso.

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

PROPOSTA

1. Donar compte del auto nº 149/19 declarant acabat el procediment ordinari 166/2018 
interposat en data 20 d’abril de 2018 pel Consell Insular contra l’acord Plenari d’aprovació 
definitiva de l’Estudi de Detall de Sa Cova de Can Pinso.

Els senyors assistents es donen per assabentats del Auto abans esmentat.

6. Donar compte de la signatura del conveni de col·laboració amb l’EBAP
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Atès que, a resultes de la sol·licitud de participació remesa per l’Ajuntament de Marratxí a la 
convocatòria efectuada per Resolució de 15 d’abril de 2019 de l’Escola Balear 
d’Administració Pública per a la selecció de plans de formació del personal al servei de 
l’Administració local per a l’any 2019, s’ha signat en data de 26 de setembre de 2019 
Conveni de col·laboració amb la EBAP mitjançant el qual aquesta ha aprovat una subvenció 
parcial de les despeses que comporta l’execució del Pla de formació per a l’exercici de 2019.

Atès que s’ha de donar comptar a la Comissió Informativa d’Interior i Recursos Humans dels 
Convenis administratius signats per l’Ajuntament en aquesta matèria.

En conseqüència, aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la normativa 
vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent PROPOSTA 
D’ACORD

1. Donar compte de la signatura en data de 26 de setembre de 2019 del Conveni de 
col·laboració entre l’Escola Balear de l’Administració Pública i l’Ajuntament de Marratxí en 
relació als plans de formació del personal al servei de l’Administració local de les Illes 
Balears per a l’any 2019.

Els Senyors assistents es donaren per assabentats de la proposta abans transcrita

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor 
José Mª Amengual Jiménez dient: “Són una sèrie de coses i voldria ser ràpid però també 
faig unes qüestions que m’agradaria que se responguessin. Vull parlar de la urbanització 
que tenim més a prop de Bunyola, Es Garrovers, Sa Planera, Son Daviu, tot això. Justament 
aquesta setmana passada varen estar quatre dies sense llum, tres, quatre, cinc dies no me’n 
record, sense llum als carrers. Jo vaig anar tres dies seguits i continuava i tal. Vaig 
recomanar als veïnats que fessin servir la línia verda aquesta. No sé si la varen fer servir 
però el quart, cinquè dia se va resoldre; no sé per quina circumstància. Amb això vull dir, 
afegir també, que aquestes urbanitzacions estan com un poc oblidades. Per accedir allí, a 
elles tenim només la carretera vella de Bunyola, la desviació aquella de Son Sales, que té 
un tram que peatonalment s’ha d’oblidar un de fer-lo servir i amb això vull dir que podríem 
posar-nos d’acord per instar a qui sigui o si és qüestió nostra, posar-nos un poquet en marxa 
i fer-los qualcuna via perquè se puguin comunicar. Perquè peatonalment només hi ha aquest 
camí i camí de Muntanya. Per tant, si miram un plànol, jo ho he duit, però no fa falta que vos 
ho mostri perquè segur que estau assabentats, de què estan peatonalment incomunicats. O 
sigui, necessiten una solució per poder anar per tot el municipi, sinó se mantenen aïllats. He 
de dir també que tenen problemes de transport públic. Només tenen el bus aquest que va a 
Joan March que ja sabem els horaris que tenen. Allà van persones a fer feina a les cases i la 
veritat és que tuden una hora i mitja per cada trajecte, tres hores a la seva vida diària que 
van allà és molt de temps. Per ventura podríem plantejar qualcuna solució de fer, el mateix 
que tenim a l’estació del Figueral cap a Pòrtol, fer el que jo he pres nota aquí com un bus 
lanzadera. Fer un estudi, evidentment, i tal, oferir-los alguna cosa a aquesta gent perquè se 
queixen d’això, de la comunicació. Després, hi ha el tema també dels serveis. Allà no arriba 
la fibra òptica i avui en dia tots volem fibra òptica. L’ADSL ha quedat en el passat. Podríem 
per ventura de qualcuna forma treballar perquè arribes allà la fibra òptica. El gas, el gas 
també veiem que Redexis està intentant expandir-se i tal. Que tal si com a consistori ens 
posam en contacte, saber quines intencions tenen. Facilitar-los per ventura les coses 
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perquè, o instar-los a què duguin aquest servei allà. O sigui, procurar serveis a aquesta 
gent, d’aquesta àrea. I poc més, o sigui, que ja és bastant amb el que he dit, referent això a 
Sa Planera. Tinc altres temes. Si voleu contestar. Puc continuar? Tenim pendent el tema de 
la comissió de les terrasses, fa un mes i mig que ens vàrem reunir. No tenim cap notícia. 
Aquesta gent també ha de menester una resposta, arriba Nadal. M’explico?. Vàrem quedar 
refondre, vos ho recordau tots, no fa falta que ho digui. Ens heu de convocar a una segona 
reunió per acordar això i... la meva memòria no brilla però crec que no tenc ni l’acta que vaig 
reclamar que se fes. Igual me diu que sí i la tinc. Però m’agradaria tenir-ho clar si tinc 
aquesta acta. I després un altre tema que tinc és una proposta per crear una comissió per 
millorar la comunicació Ajuntament i oposició. Tenim un problema de què per nosaltres la 
documentació arriba molt justa de temps. Jo abans de fer aquesta proposta he demanat a 
altres Ajuntaments, companys i a altres partits. Tenen més marge de temps per disposar 
d’aquesta informació. La veritat és que ara no vull fer propostes ni res d’això. L’únic que vull 
és que ens asseguem i entre tots cerquem una solució. Per nosaltres ara la situació no és la 
correcta, no podem fer la nostra feina i representar a la gent que estem representant. O 
sigui, moltes vegades, ho sabeu, a les comissions hem votat abstenció perquè és que no 
pots revisar tota la documentació. Per tant insto a què fem una comissió, reunir-nos 
senzillament i arribar a un acord en aquest aspecte, cercar solucions. Però a més de manera 
urgent. I bé, res més que no és poc. Ah! no, un altre tema, perdò. Després hem llegit a la 
premsa que estaven amb converses amb l’Ajuntament de Palma per una qüestió de l’àrea 
metropolitana. Si ens pot il·lustrar un poc, perquè la veritat és que estem un poc fora de lloc 
en aquest aspecte, perquè el podem interpretar de qualsevol forma. Hi ha més informació 
que li demanaria però ara en aquest moment li parlo de l’àrea metropolitana. I pas la paraula 
al meu company, que ell també té una altra qüestió per plantejar”

Seguidament parla el regidor de Ciudadanos, Sr. Pinela: “Buenas noches señor Alcalde, 
gracias por permitirme expresar. Lo que transmito yo, para que tengan conocimiento sobre 
una especie como denuncia que hay que instar como equipo de gobierno a ciertos 
particulares que tienen ciertos solares que por el artículo 18 de la Ordenanza de Medio 
Ambiente tienen que estar correctamente vallados y nos hemos encontrado con la 
circunstancia que justamente frente al Mercadona del Pont d’Inca, en la calle Francesc 
Salvà esquina con calle Ca Na Xica, las vallas están totalmentes caídas, y se está formando 
un vertedero de basura, con el viento y la gente incívica. Por lo tanto instamos a vosotros 
para que hagan aplicar la ordenanza a estas personas particulares. Gracias”

La Sra. Sabater, regidora del grup polític Ciudadanos parla a continuació: “Bon vespre de 
nou. I avui parlam tots tres. Ens han fet arribar una sèrie de queixes, concretament de les 
instal·lacions esportives que hi ha a Pòrtol, Es Pavelló i Blanquerna. Que aquests dies que 
ha plogut hi ha hagut goteres i a més han hagut de suspendre partits de bàsquet que hi 
havia programats. A veure quina sèrie de manteniment es fa a aquestes instal·lacions, ja 
que és una cosa recurrent quan plou molt. Gràcies”

Contesta el Batle: “Molt bé. El tema d’Es Garrovers, Son Daviu, etc, el tema del llum l’hi 
explicarà la senyora Alonso”

Seguidament parla la regidora de l’equip de govern, senyora Alonso: “Molt bon vespre. Això 
li correspon al Regidor de Vies i Obres però per proximitat en el despatx vos puc dir el que 
va passar. Bé, jo el vaig patir, vaig anar un dia a Es Garrovers, vaig veure que tot el camí de 
Muntanya estava fosc, una part del Polígon i una part de l’avinguda d’Es Garrovers i els 
mateixos Es Garrovers, i certes parts de Planera, Son Daviu, etc. Hi va haver una avaria a 
una fase per tant se va tardar un parell de dies perquè s’havia de canviar el cablejat o una 
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cosa així. Ho podria explicar millor ell, però sé que va ser una avaria en aquest cas. De totes 
maneres sí que volia dir que hi ha un número d’emergències. És el 600212121 i són 
emergències d’electricitat, quan qualcun es queda a les fosques poden cridar i l’electricista 
de guàrdia, acudeix i si ho pot arreglar, ho arregla al moment. Gràcies”

Segueix amb la paraula el Primer Tinent de Batle, senyor Canyelles: “Respecte al tema de 
tota la zona d’Es Garrovers. Bé, la legislatura passada ja vàrem intentar anar fent diferents 
passes. Una d’elles és la carretera de Bunyola, que és del Consell de Mallorca, i en diferents 
ocasions vàrem recomanar al Consell de Mallorca, entre cometes al Consell de Mallorca, 
l’ampliació d’aquesta via i que hi hagi un tros per als vianants. Aquí hi ha una dificultat, el 
primer de tot el Consell no el té, el dia d’avui, no el té com a prioritari, el primer de tot. El 
segon és que hi ha un tros, que és cert que les barreres de tancament o la regilla està 
posada més endins però el Consell de Mallorca encara no ha fet l’expropiació. O sigui, que 
és una qüestió visual, perquè la propietat va demanar per tancar aquestes finques, se’ls hi 
va autoritzar però se va autoritzar posar-los al lloc que en un futur la carretera ha de tenir 
aquestes dimensions. Per tant, visualment és vera però efectivament no és propietat del 
Consell de Mallorca. Això és fruit d’aquestes conserves, d’aquestes demandes. I després el 
tema, això dificulta tot el tema dels vianants. Per una banda, de cap a la carretera de 
Bunyola hi ha un tram que és molt perillós perquè la carretera té les parets de pedra que són 
molt velles i sempre hi ha qualque pedra per allà en mig solta. Però a part d’això, a peu o en 
bicicleta és, que és molt perillós. I després de cap a l’altra banda, de cap a la banda del camí 
Muntanya que és un dels que contemplam que és diguéssim municipal, estam en converses 
amb diferents propietats perquè ens cedeixin tota aquella corba, però això són negociacions 
que són llargues. La principal me pareix que la tenim ben encaminada. És el tram més llarg, 
diguéssim, que és d’una sola propietat però després hi ha diferents propietaris amb el quals, 
diguéssim haurem de negociar-ho perquè és l’única fórmula que li veiem perquè depengui 
exclusivament de nosaltres per poder dur a terme aquestes accessibilitats que ara no té tota 
aquesta zona, no té tota aquesta zona d’Es Garrovers, Son Daviu, etc. Després en tema de 
serveis dir que la passada legislatura personalment me vaig posar en contacte amb Movistar 
i amb Orange, si podíem millorar el tema de la fibra òptica. I la resposta va ser, no hi ha 
suficients clients per posar-nos, per fer-ho, tots dos. Orange va ser més receptiu, el que 
passa és que al final la resposta va ser la mateixa, que no els hi interessava posar-ho. Han 
d’allargar la línia o des del Polígon o des de la Nova Cabana. I en aquest sentit dir també 
que crec que el 2022 ja serà a tota la Comunitat Europea, a tots els nuclis de població, me 
pareix que són, que tinguin com a mínim 200 habitants han de tenir xarxa de fibra òptica 
però ens pareix increïble, és una qüestió més que res comercial, no és una qüestió de 
voluntat. Venc a dir que vàrem fer d’intermediaris i ens vàrem quedar així. Després en 
relació amb el gas, dir que la implantació del gas la fa Redexis i ens va demanant la 
implantació per nuclis. També segons li convingui, va fent per nuclis. Ara, per exemple ens 
ha demanat tota la zona de Sant Marçal, de cap a Sa Cabaneta per amunt. Per la densitat 
és més alta, l’interessa i nosaltres el que li vàrem demanar abans, o el que li hem demanat 
abans de donar-li els permisos és que ha de fer el carrer sencer. Perquè abans el que feia, 
la passada legislatura ja ho vàrem posar en marxa així, perquè el que feia era només un 
tram fins on l’interessava i deixava tots els altres sense fer. Aixecava el carrer dues vegades 
quan en realitat, quan tens la instal·lació feta en el final la gent s’hi apunta perquè veu que 
allò és una realitat. I és molt més convenient per tots. I molestam molt menys als veïnats 
perquè només els hi molestam una vegada quan el carrer està obert i ho fan. Sí que he de 
dir que hem tingut bastants de problemes amb la instal·lació del gas sobretot perquè ho 
subcontracten a diferents empreses, després no complexen els terminis, ho deixen un poc a 
l’aire, ho senyalitzen, li fem una reclamació, els hi aturam qualque obra, en fi, que no és un 
tema fàcil aquest. No és un tema gens fàcil més que res per incompliment perquè com que 
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ells ho subcontracten a altres, venc a dir, en el final no dóna la previsió així com toca. I 
després amb relació a l’àrea metropolitana. Després el Batle suposo que en parlarà, però la 
passada legislatura ja vàrem començar en aquest sentit i un dels eixos és posar en comú les 
coses que fem frontera. Si vos fitxeu en el mapa, estem, fem un triangle ben de dins de 
l’àrea metropolitana de Palma. Però Palma, ja no parlam ni de Llucmajor ni de Calvià, fem 
així i estem amb un triangle posat en mig. Hi ha ciutadans de Marratxí que tenen més a prop 
anar a Cort que no al nostre Ajuntament. Per tant per exemple, tot el tema de mobilitat 
sostenible, en bicicleta o a peu, no tenim transvase a una banda, només tenim el carrer 
Aragó que només és a peu. I després tenim, que ara el Consell farà les obres a la carretera 
vella de Bunyola que a peu, aquell pont no és convenient gens ni mica que hi passi la gent a 
peu perquè els cotxes et passen per damunt que ara començarà, ja està adjudicat el 
projecte de fer el nou pont que adequarà i farà un carril per vianants i per bicicletes. Però 
més a baix ja pegam a la carretera de Sineu que ja està dins Palma. Venc a dir, no tenim 
més connexió, llevat de l’autopista però jo estic parlant de mobilitat que no sigui pels cotxes, 
llevat de l’autopista i el tren, però la resta a peu. I això és un dels eixos importantíssim. 
Llavors també tot el tema d’aigües residuals, en fi. Hi ha un ventall molt ampli que se pot 
aprofitar a dins de la mateixa àrea metropolitana i en aquest sentit és allà on hi fem feina”

Torna intervenir el senyor Amengual: “Només volia, ja que està a fil i tal. Això vol dir alguna 
cosa de les instal·lacions esportives?”

El Batle li respon: ” És el que anava a afegir jo ara si vols. Anava a complimentar aquesta 
informació diguent sobretot que l’important, jo crec que és el canvi de mentalitat que ha 
d’existir de l’àrea metropolitana perquè avui en dia no existia. Vull dir, urbanísticament com 
ha explicat dins les connexions, sempre hem fet feina per separat. Vull dir a una reunió, a les 
reunions ho hem vist clar, no?. Que cadascú du el seu mapa, nosaltres duem Marratxí i a 
partir de Marratxí està blanc, Palma du el seu i a partir de Palma està blanc. Vull dir, mai 
s’ha fet, mai s’ha pensat o s’ha tingut consciència i al final si tu veus el Google Maps, veus la 
taca urbanística i va de Palma a Marratxí. I això ho engloba tot, perquè ara hem parlat de 
mobilitat que és amb el primer que hem fet feina. Vàrem començar amb la línia de l’EMT, ara 
estam, intentam fer les connexions aquestes. Però després és, molt més amplia l’àrea 
metropolitana. Una d’aquestes coses és l’acord amb l’IME i no s’ha mogut un pèl de com 
vàrem explicar que estava. Que és que políticament està i és que ho han de dur per 
Ordenança, han de dur el canvi d’Ordenança per posar una figura nova que és la figura del 
conveniat. Ara tenen empadronat i no empadronat, i ho han de dur. Ens han dit que ho 
duran quan abans millor però jo no m’atreveixo a dir-vos quan. No ho vull dir, no ho vull fer 
perquè no depèn de nosaltres. És així. I ja no només és això, també hi ha un tema. És 
important, és el que jo sempre dic. Que abans Palma i Marratxí sempre se donaven 
l’esquena i l’important és que ara se donin, que se mirin de cara. I no només és Marratxí que 
necessita de Palma que és el que sempre sembla. Palma necessita molt Marratxí. Som uns 
dels primers factors de la seva saturació viària, som uns dels primers. I després hi ha hagut 
altres solucions. Per exemple amb les urgències sanitàries, que no tenia sentit que una 
persona de Verge de Lluc s’hagués d’anar a urgències, li toques anar a urgències a 
S’Excorxador i no vingués a Martí Serra quan tota persona té dret a anar a qualsevol lloc 
d’urgències. I és un fet que ja passava. Però bé, dit això, pas a altres temes, per exemple al 
transport d’Es Garrovers, que vostè ha tret. Dir que abans ja existia aquesta línia del TIB que 
era una línea que els hi duia directament al tren i després feia una volta circular a tot el que 
és Marratxí. Aquesta volta durava hora i mitja a tot Marratxí. I era una línia que tenia una 
ocupació baixíssima. Vàrem fer el canvi i la línia de Joan March s’atura en Es Garrovers, 
Cabana i va directament a Palma. Ara d’Es Garrovers a Palma, a l’Estació Intermodal són 
vint minuts, vint, vint-i-cinc minuts. Estic d’acord amb vosaltres, i a part també hem de dir 
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que també hi ha es taxi a demanda. Que també funciona molt bé, que és un transport públic 
afegit en el servei per aquesta gent. Quina és la solució?. Creiem, el passatgers amb 
aquesta nova línia varen pujar moltíssim. En què estem fent feina i que intentam negociar? 
Una que la línia que arriba a Es Garrovers arribi fins a Son Daviu, que faci més kilòmetres 
perquè és vera que aquella gent d’allà ha quedat un poc desatesa, pot anar a peu però hem 
d’intentar que no sigui així. La gran dificultat és on fa la volta l’autobús, ara mateix. I l’altra 
amb la que intentam lluitar és l’augment de freqüències, que és la nostra demanda al 
Govern, l’augment de freqüències que el que faria seria millorar aquesta situació. I creiem 
que tenim la línia adequada perquè la línia circular va ser un fracàs. Creiem que tenim la 
línia adequada, ara l’hem de dotar de més freqüències perquè sigui, perquè doni un bon 
servei de veres als ciutadans. La comissió de terrasses. Desconec si vos varen passar les 
actes o no. Ho revisarem i si no és així, vos les passarem. Dir que hem fet feina, he agafat 
un recull dels municipis voltants i d’altres municipis de l’illa, un poc del nostre tamany, per 
saber com tenen les seves ordenances de terrasses. Reunirem la comissió i ho posaré 
damunt la taula, ens sorprendrà el que tenen. Però també m’agradaria dir una cosa perquè 
quedi ben clara. Vaig demanar a Policia que me passàs totes les sancions que hi ha hagut 
per aquest motiu. Totes les sancions han estat per renou, han estat i per terrassa, perdoneu. 
Han estat a la zona de Gabriel Maura, l’avinguda Gabriel Maura. I totes les sancions són 
més tard de l’una del dematí. O sigui, ens reunirem i parlarem però per ventura el problema 
no està en l’ordenança en si perquè al final totes les sancions són a partir de l’una. Vull dir, 
ho hem de parlar. Jo ara és la informació que vos he posat i ja la parlarem, però és el recull 
que hem fet. Agafam el guant del solar de Francesc Salvà, mirarem si ja té expedient o si no 
té. És vera que els expedients de Medi Ambient són llargs perquè primer se’ls ha de notificar 
diverses vegades abans d’obrir un expedient. Mirarem en quina situació es troba, si l’hem 
revisat o no, i si no ho farem. I per les goteres de Costa i Llobera i Blanquerna, si voleu li pas 
la paraula al senyor Mas que vos ho expliqui”

El regidor d’Esports, senyor Mas comenta: “Gràcies, senyor Batle. Respecte a la 
impermeabilització de les cobertes dels dos pavellons que esmenteu, és a dir, és un 
problema que no és nou. Ja és històric, no?. I ara vos ho diré perquè jo venc d’aquest 
sector, del sector de venda de productes de la construcció. És una impermeabilització que 
no és senzilla. No és senzilla perquè no hi pots posar qualsevol cosa. És a dir, li has de 
posar un tipus de producte que a més té dos handicaps, primer que hi ha molt poques 
empreses que l’apliquen, n’hem trobat dues; que és costós, o sigui, cada impermeabilització 
s’enfila devers els 50.000 euros. I que necessita, sobretot unes condicions molt específiques 
d’aplicació. És a dir, en tema d’humitat i en tema de... ha d’estar tot completament eixut per 
poder tenir una garantia. Si se fa bé, la garantia poden ser fins a vint anys. De cara als 
pressuposts de l’Àrea d’Esports ho tenim contemplat i ho intentarem fer el més aviat 
possible perquè és vera que és un dels problemes recurrents. I sí que és més greu en el 
Costa i Llobera a Pòrtol, que no en el Blanquerna. Estem amb això. Gràcies”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor 
Sebastià Frau Serra dient: “Gràcies, senyor Batle. La nostra pregunta és sobre el recinte firal 
que se varen iniciar les obres en el juliol del 2018 i pareix ésser que l’empresa va desistir de 
fer l’obra. No sabem si ha renunciat al contracte, si simplement ha desaparegut. Que ens 
doni una explicació. I després tenim unes queixes dels veïnats de la Cabana i d’Es Pont 
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d’Inca sobre rates, que diuen que des del clavegueram i les pluvials surten rates 
contínuament, a més rates grosses. A veure si se pot fer una intervenció. Gràcies”

Continua parlant el regidor del PP, senyor Llompart: “Bon vespre a tots. Nosaltres ens 
afegim a la preocupació de les goteres del Costa i Llobera. Li vull dir al senyor Mas que, qui 
els hi parla amb els tècnics de la casa, varem aconseguir aturar les goteres del pavelló del 
Pla de na Tesa i no varen costar 50.000 euros. Ho pot mirar. No sóc jo, no vull dir, els 
tècnics de la casa li poden dir. I eren unes goteres, les hem patit molt, molt grosses i varen 
quedar reduïdes a la mínima expressió. Ens preocupa que s’hagin hagut de suspendre 
partits. I inclús sabem personalment que hi ha hagut qualque nin que ha caigut i ha hagut 
d’anar al metge. Després els hi faré un prec i abans del prec exposaré una cosa. Nosaltres, 
crec, que aquest grup municipal sempre se’ls hi ha reconegut a tots, la bona tasca quan ho 
han fet i no ens hem empegueït de donar-los l’enhorabona en públic i allà on faci falta. Però 
crec que han fet una cortina de fum un poc forta. La setmana passada varen sortir a premsa 
amb un tweet que havien signat un conveni amb la Fundació General de la Universitat de les 
Illes Balears perquè els marratxiners poguessin utilitzar les instal·lacions esportives del 
Campus Esport que tots coneixem i així poder disfrutar i gaudir de la pràctica esportiva. 
Personalment, al senyor Gonyalons quan va entrar de regidor, no vaig escatimar ni una sola 
hora amb ell, explicar-li totes les coses que hi havia. Després hi va haver el canvi i el senyor 
Ramis va dir que ja li explicaria en Gonyalons i jo li vaig explicar i li vaig donar un conveni 
signat del 2012, allà on la clàusula sisena diu: Que el present conveni entrarà en vigor el dia 
que se signi, 12 de desembre del 2012 per part del Batle Tomeu Oliver i Luis Manuel Vegas 
Alonso, Gerent de la Fundació General de les Illes Balears i diu que el present conveni 
entrarà en vigor el dia que es signi i té una validesa d’un any. Període que es renovarà 
automàticament si cap de les parts no el denuncia amb una antelació superior de 3 mesos 
abans de la data de la finalització” Vol dir que durant set anys hem tingut aquest conveni o 
qualcú no ho sabia o qualcú no l’ha volgut. Senyor Mas, aquest conveni ha estat en vigor i 
no s’ha deixat mai. De fet a la plana web del Campus Esport surten municipis com Bunyola, 
Esporles, Deià, Sóller i Marratxí. Allà on es poden adherir, això. Jo crec que vostès, els hi 
prec que tinguin un poquet de rigor. Igual que nosaltres no ens hem empegueït de 
reconèixer la bona tasca que fan quan ho hem de fer, si que no siguin mentiders i diguin que 
a partir d’aquest any els marratxiners poden anar a utilitzar les instal·lacions del Campus 
Esport que no és ni més ni manco que una cortina de fum mal feta perquè els marratxiners 
des de l’any 2012, i no és un orgull personal, sinó és una tasca de l’Ajuntament d’ençà ja hi 
podien anar. Per tant els hi deman que un prec, que s’ho mirin, que realment si hi és que el 
tenen, que el tenen no ens venguin ara i enllaçant amb el que vostès ens deien que la 
cortina de fum més grossa perquè no han aconseguit una cosa que vostès donaven per fet. 
Vostès donaven per fet en unes propostes participatives del 2017, si no recordo malament, 
de què el conveni es firmaria, bla, bla, bla...Aquestes fotos amb els diferents batles nostres i 
els diferents batles de Palma, les hem vistes un munt de vegades per les xarxes socials, que 
sí, que sí, que sí però a dia d’avui és una cosa que vostès varen prometre i no l’han 
complida. I ara es treuen de la màniga aquest conveni amb la Fundació General de les Illes 
Balears, cosa que ja està signat i automàticament se prorroga des del 2012. A no ser que no 
volguessin que anessin a participar o anessin a fer esport i l’hi haguessin cancel·lat, cosa 
que també ens haurien d’haver avisat per plenari. Moltes gràcies”

La portaveu del Partit Popular, senyora Mª Magdalena García exposa: “Gràcies. Tinc un 
parell de preguntes. Una d’elles és en el Pont d’Inca l’obertura, bé l’obertura no. El carrer 
que se va fer, que se va finalitzar aquest estiu que connecta el carrer Sant Agustí amb el 
carrer Apotecari Miquel Morey, està fet pràcticament acabat des de juliol, jo crec, sis o set 
mesos bons. Vegem que hi ha un pòste de Gesa en mig i entenem que per això no s’obri el 
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pas a la circulació rodada perquè a peu sí que s’hi pot anar i ja és un gran avantatge per 
molts de veïnats però volíem saber per quan està previst que es llevi aquest pòste. No l’hem 
demanat abans perquè ja ens fem la idea que és una qüestió de Gesa que l’han de llevar 
però ja passats tant de mesos, doncs volíem saber si han fet qualque gestió i com està 
aquest assumpte. I continuant amb el nucli del Pont d’Inca. L’estat de totes les voravies, 
totes pràcticament, totes les aceres del nucli del Pont d’Inca estan en un estat lamentable. El 
ple passat vàrem comentar un clot que hi havia concretament a l’aturada de l’autobús 
perquè és una qüestió, que a més una dona hi havia caigut i demés. Però és que són tantes 
i tantes les fotografies de mal estat de les aceres que tenim que ja no li puc dir concretament 
que arreglin aquí o arreglin allà. Ja és un prec, que a veure si hi pot haver un arreglo una 
mica més general. A la pista de basquet de l’església del Pont d’Inca, de la plaça del Pont 
d’Inca, les dues cistelles estan totalment destrossades i és un prec a veure si en poden 
posar dues de noves o substituir-les. I concretament, molt a prop d’aquí on parlava el 
company de Ciutadans. En el carrer, a la cruïlla del carrer de Ca Na Xica i Can Malvasia, hi 
va haver un molt petit accident, un toc. Perquè hi ha un senyal d’un ceda el paso que està 
pràcticament tapat amb unes branques i uns arbres i el conductor al·legava que no ho havia 
vist per culpa d’això. Bé la qüestió és si se pot mirar d’arreglar. Molt bé. Moltes gràcies.”

Seguidament parla la senyora Juana Mª Burguera, regidora del Partit Popular: “Bon vespre. 
Jo només volia, és una pregunta a veure si ens poden passar el nombre d’usuaris del taxi a 
demanda de 2019. A veure si el tenen i si ens ho poden enviar. Sí, sí perdona, no, no, sí, 
número d’usuaris. No, el nom no. I després un prec. Hi ha un parell de boques d’incendis 
que hem vist que no tenen la tapadora de la boca, la protecció de la boca d’incendis. Una al 
carrer Cabana, al final, davant el forn, més o manco n’hi ha una. A veure si se pot arreglar. A 
l’acera del col·legi de Santa Teresa n’hi ha una altra, passada la porta grossa de metall que 
hi ha, on surten els nins. I a veure si és possible arreglar-les. Són les dues que hem vist que 
estan en mal estat. Gràcies”

Torna agafar la paraula la Sra. García: “I dos precs més. Li volíem demanar si ens poden fer 
arribar per favor una còpia dels plecs tècnics que existeixen ja del projecte de Sa Garrovera 
que el senyor Joan Francesc l’altre dia comentava. I també dels projectes del futur, bé per 
l’espai de la Pepsi. Si ens poden fer arribar una còpia. No hi ha?. Val. És que tinc unes 
declaracions fetes de l’Ajuntament de l’abril de l’any passat, que diu que: “tienen proyectos 
sobre la mesa para ubicar en estas instalaciones.”

Respon el Batle: “El projecte que hem de fer és simple, es canviar tota la taulada, la coberta”

La Sra. García demana: “Val, no hi ha projecte?”

I el Batle contesta: “No, estam fent feina però encara no. Estam fent feina per demanar-ho 
externament”

La Sra. García diu: “Gràcies”

Segueix parlant el Batle: “Com diu el senyor Canyelles tenim la clau des de fa tres setmanes 
o un mes. Les claus les tenim des de fa tres setmanes o quatre”

La portaveu del Partit Popular comenta: “Val. En el passat plenari li vaig demanar per aquest 
tema i el Batle va dir “si no m’equivoc, no estic molt segur, crec que això no se va dur en el 
plenari” Li confirmo que no se va dur a plenari, la cessió de la Pepsi. Gràcies”



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
12433050071532030156 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

El Batle diu: “Molt bé. Bé, dels precs que heu fet, agafam nota evidentment. Les boques 
d’incendi li passarem a Facsa que és la que s’encarrega. El número d’usuaris li farem 
arribar. Igual que també prenem nota pel tema de les aceres, cistelles i el “ceda el paso” que 
ha comentat. El recinte firal, per començar per ordre. El recinte firal com sabeu, és una 
subvenció de turisme del Govern, que fa anys que està en marxa. La licitació la fa el Govern, 
no la fem nosaltres. La va fer, va guanyar una empresa i aquesta empresa duia molts de 
problemes, molt de retràs i al final va renunciar. Des del moment que renuncia, el que ha 
tingut que fer, aquesta empresa, ha tingut, bé, es varen tenir que posar d’acord amb quin 
percentatge estava feta l’obra, d’execució i una vegada que ja han arribat a aquest acord 
tant el Govern com l’empresa han firmat aquesta acta. El que ara ens ha dit el Govern que 
faria és que li oferiria al segon. Que el segon té els preus encara més barats que el que va 
guanyar. Perquè el que va guanyar, ho va guanyar per unes clàusules socials, per unes 
puntuacions a les clàusules socials però l’oferta econòmica no era tan rebaixada com la del 
número dos. Si aquest número dos accepta, que tots creiem que no ho farà. Si accepta, 
passa directament a fer les obres si no accepta, tornen a fer la licitació. Hauran de fer, 
hauran de reorganitzar el projecte així amb l’execució que té ara i tornar a fer la licitació 
d’obra, així com està. És un cas, que nosaltres també estem un poc frustats també amb 
aquest tema, crec que tots, perquè és un cas d’aquests que quan una obra surt malament. 
Així com et pot passar a ca teva, doncs a nosaltres ens ha passat en aquest cas. Així és 
com se troba ara. El tema de les rates també ho mirarem, no Cris?. Del Costa i Llobera dir el 
que ha dit el senyor Llompart. Que evidentment els pressupostos els demanen els tècnics. 
Els mateixos tècnics que varen arreglar el Pla de na Tesa. Vull dir, el Costa i Llobera és 
bastant més antic que el Pla de na Tesa i suposo que el problema és d’un altre tipus i per 
això val això. Vull dir, però són els mateixos tècnics que varen arreglar un, intenten arreglar 
l’altre. O sigui, suposo que és el que val. I m’imagino que ve donat per, per...” 

La regidora de l’equip de govern, senyora Aina Amengual diu: “La llei Montoro no ens deixa 
canviar de tècnics. Vostè ho hauria de saber”

Segueix amb la paraula el Batle: “Bé, no importa entrar. Un poc d’ordre per favor, un poc 
d’ordre. Només dir, per això ho dic, un poc d’ordre, que estava parlant jo. No? És així. Sol dir 
això, m’imagino que l’explicació és l’antiguitat de la instal·lació. Després el tema de la UIB. 
No hem volgut fer cap cortina de fum. Sincerament li digo. I és que el conveni, vostè ha dit 
un apartat que és que no es cancel·lava. Vull dir, se seguia fent automàticament, renovant a 
no ser que una de les dues parts renunciàs. I en aquest cas a principis del 2016, la UIB va 
ser ella que va dir que no, perquè va canviar les seves tarifes. En lloc de ser per percentatge 
va ser per grups, per grups de persones. No se va renovar perquè la UIB ho va deixonar. De 
fet, sinó no ho haguessin tornat a firmar. Vostè la foto també l’ha vist que hem quedat amb la 
gent de la UIB i hem firmat. No ho tornaríem firmar. Vull dir, aquest conveni no està vigent 
des de 2016. També hem de dir que no hem tingut mai cap queixa de cap usuari, vull dir, no 
sé si és que no l’utilitzen o per ventura la UIB ho ha seguit mantenint. No ho sé. La veritat és 
que això ho desconec, però el que sí que conec és que l’hem firmat perquè estava, perquè 
no existia des de 2016. Això és la raó. I per parlar de l’Apotecari Morey li pas la paraula al 
senyor Canyelles”

El regidor Joan F. Canyelles parla: “Aquesta obertura d’aquest carrer era un d’aquests 
projectes de connexió perquè el Pont d’Inca estigués comunicat la banda de dalt amb la 
banda de baix. I ho vàrem prioritzar, feia molt d’anys que estava posada damunt de les 
normes subsidiàries, vàrem fer l’expropiació i vàrem executar l’obra. Que passa amb el pal? 
Amb Endesa hem topat. Per Sa Garrovera, vàrem estar set mesos per poder posar un 
comptador elèctric, set mesos. Això que és una administració amb la qual en teoria tenim 
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bona relació. Parlam amb el director general, parlam amb aquest, parlam amb l’altre, és 
igual. I això també va pels ciutadans. Els ciutadans en relació, per exemple, amb Endesa 
tenen un problema important que no hi ha finestreta on anar a tocar. Senzillament tot ho fas 
per correu electrònic. Evidentment quan varem fer el projecte varem demanar llevar aquest 
pal d’allà en mig, fent un, diguéssim deixar-ho un poc trabat i tal. I estem a l’espera. 
Nosaltres ja l’haguessin volgut obrir des del primer dia però Endesa és Endesa i seguim 
així.”

Torna parlar el Batle: “I també ja fer l’incís, ja que estem que ens passarà el mateix, ja avís, 
perquè ja ens trobam amb el projecte de la plaça del Pla de na Tesa. Que en teoria el 
projecte important era soterrar tots els clavejats. Ja està feta tota la instal.lació feta i hem 
d’esperar que vengi Gesa i llevi els pals. Vull dir, ja ho dic perquè, saps. Però és així, 
funciona així.”

El regidor del PP, senyor Frau diu: “No, respecte al recinte firal. Evidentment vostè ha dit 
que preocupa i a nosaltres també perquè jo tinc entès, per ventura vaig equivocat però tinc 
entès que es va adjudicar a una empresa amb una baixa temerària. I si ara l’hem adjudicar a 
una altra empresa que encara anava més barato que aquesta, possiblement acabarem igual 
que amb la primera. Vull dir, que per ventura convé incitar al Govern a què faci una nova 
adjudicació. Perquè si no acabarem igual. Vull dir, que...”

A continuació torna parlar el senyor J. F. Canyelles: “ Respecte a això, sincerament crec, és 
una opinió personal. Crec que la segona empresa no ho collirà, senzillament. El que passa, i 
això sí que és vera que això, per una banda ens beneficia però per l’altra també ens 
perjudica, perquè estarà molt més temps. Perquè ara el projecte s’ha de fer un modificat i 
s’ha de partir d’on està ara fins a acabar-lo. Per tant això ha dut mesos de poder certificar 
una certificació tècnica fins a on s’havien trobat, perquè l’empresa hi havia construït, volia 
cobrar fins en aquell moment. I ara s’haurà de fer tot, una altra vegada i treure tota la licitació 
de la resta que no està posat. Però sincerament crec que no ho collirà perquè no va guanyar 
per una baixa temerària perquè el que va quedar segon va fer una oferta econòmica més 
baixa. El primer va guanyar per les clàusules socials que llavors no li va quedar, els números 
no li varen quadrar, senzillament”

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.




