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Actes de l'Ajuntament Ple/ Acta Ple Desembre

ACTES I DECRETS (JPG)

Acta de l’Ajuntament Ple
Identificació de la sessió:
Núm. 14/19
Caràcter: Ordinària
Data: 20 de desembre de 2019
Horari: de 09.00 a 09.45 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
- Andrés Campuzano García
- 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
- Juan Pizarro Sánchez
- Miguel Angel Estarás Gelabert
- Humberto López Rodríguez
- Neus Serra Cañellas

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (26-11-19)
Propostes per via d’urgència:
Esports:
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2. Declaració d’urgència de l’assumpte: Execució dels acords adoptats per la Comissió de
Cooperació en matèria d’activitats no permanents de recorregut i aprovació data de la 8ª
Cursa des Siurell 2020
3. Execució dels acords adoptats per la Comissió de Cooperació en matèria d’activitats no
permanents de recorregut i aprovació data de la 8ª Cursa des Siurell 2020, prèvia
declaració d’urgència
Mocions per via d’urgència:
4. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal de
Ciudadanos de Marratxí “Declaración institucional relativa a la conmemoración del día
internacional contra la corrupción”
5. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí “Declaración
institucional relativa a la conmemoración del día internacional contra la corrupción”, prèvia
declaració d’urgència
6. 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”
7. 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”, prèvia declaració d’urgència
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre sessions
A continuació pren la paraula el Batle: “Bon dia a tots. Darrer Ple de l’any. I bé, a les nou del
dematí no estem molts acostumats, encara que no veig moltes cares de son. Podem
començar”
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 26-11-19, que s’aprova i
autoritza per unanimitat.
2. Declaració d’urgència de l’assumpte: Execució dels acords adoptats per la
Comissió de Cooperació en matèria d’activitats no permanents de recorregut i
aprovació data de la 8ª Cursa des Siurell 2020
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
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l’assumpte: “Execució dels acords adoptats per la Comissió de Cooperació en matèria
d’activitats no permanents de recorregut i aprovació data de la 8ª Cursa des Siurell 2020
3. Execució dels acords adoptats per la Comissió de Cooperació en matèria
d’activitats no permanents de recorregut i aprovació data de la 8ª Cursa des Siurell
2020
Atès que la Comissió de Cooperació en matèria d’activitats no permanents de recorregut,
Departament de Territori i Infraestructures, Direcció Insular de Seguretat i Activitats
Classificades del Consell de Mallorca, en sessió celebrada dia 04/10/19 aprovà el
document-proposta dels criteris d’autorització i de priorització d’activitats i el calendari
unificat d’activitats no permanents de recorregut d’afectació al trànsit interurbà de l’illa de
Mallorca.
Vista la instrucció 2.2. del referit document-proposta relativa a les obligacions que han
d’assumir els ajuntaments.
Aquesta regidoria d’Esports sol·licita que s’inclogui per urgència, i eleva a l’Ajuntament Ple la
següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Donar compte del criteris d’autorització i de priorització d’activitats no permanents menors
de recorregut.
2. Donar compte del calendari unificat d’activitats no permanents de recorregut d’afectació al
trànsit interurbà de l’illa de Mallorca.
3. Aprovar com a data per a la celebració de la 8a Cursa des Siurell 2020, el diumenge dia 6
de setembre de 2020.
4. Notificar aquest acord a la Direcció Insular de Seguretat i Activitats Classificades del
Consell de Mallorca.
Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle dient: “Molt bé, vos explico.
Simplement aquest punt és perquè el Consell de Mallorca ens ha demanat que aprovem per
Ple, m’imagín que és per ells tenir també el calendari, la data que volem dur la Cursa de
2020. Vull dir, simplement és per...no ho havien demanat mai però a partir d’aquest any ho
demanen. Simplement per això ho duim. I com veis la proposta és com cada any que seria
dia 6 de setembre. Sempre cau el primer cap de setmana de setembre bé, ho podem dur. Si
hi ha qualque? No? Bé, perfecte. Idò ho duim a votació”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per unanimitat aprovar els acords abans transcrits.
4.

Declaració d’urgència de l’assumpte: Declaració institucional presentada pel grup
municipal de Ciudadanos de Marratxí relativa a la conmemoración del día
internacional contra la corrupción
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De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia de
l’assumpte: Declaració institucional presentada pel grup municipal de Ciudadanos de
Marratxí relativa a la conmemoración del día internacional contra la corrupción.
5.

Declaració institucional presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí
relativa a la conmemoración del día internacional contra la corrupción, prèvia
declaració d’urgència

A continuació es dona compte i lectura per part del portaveu de Ciudadanos, senyor José Mª
Amengual Jiménez, de la Declaració institucional presentada per Ciudadanos Marratxí, en
data 12 de desembre de 2019, relativa a la conmemoración del día internacional contra la
corrupción, que diu textualment:
“La Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 9 de diciembre Día
Internacional contra la corrupción, con la finalidad de prevenir y concienciar sobre esta
tipología de ilícito en los países miembros. A través de esta iniciativa, la ONU alertaba de los
efectos nocivos de la corrupción a nivel institucional y económico, al igual que ya se hizo con
la fijación de objetivos durante la Convención de las Naciones Unidas en la Resolución 58/4
de la Asamblea General, contra la corrupción, aprobada en 2003 y que ha sido ratificada por
182 países hasta la fecha.
De forma paralela, la Asamblea General de las Naciones Unidas quiso dar impulso a la
lucha contra la corrupción en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible plasmados
en la Agenda 2030. Concretamente en el Objetivo número 16 se abordan medidas en las
que se recogía la necesidad de promover prácticas más responsables, sostenibles e
inclusivas de cara a la gestión política.
En España, según el último barómetro del CIS, la corrupción es unos de los principales para
los ciudadanos, por detrás del paro, los políticos y los problemas de índole económico. Esta
preocupación genera a los españoles desafección hacia sus políticos y hacia la vida
institucional en general, todo ello agravado por los casos de corrupción protagonizados por
los principales partidos y actores políticos en democracia.
Recientemente, hemos sido testigos de cómo la Justicia ha tomado cartas en el asunto,
dando publicidad de la sentencia del caso de los ERE. La Audiencia Provincial de Sevilla ha
considerado a dos expresidentes y a varios exministros de gobiernos socialistas
responsables de una red fraudulenta, que se aprovecha de las ayudas públicas concedidas
a empresas en situación de crisis.
Tampoco podemos olvidarnos de lo ocurrido con el caso de la Gürtel, en el que los
Tribunales condenaron por primera vez a una formación política como participe a título
lucrativo de un delito de corrupción. Aún quedan piezas separadas, sobre las que la Fiscalía
sigue pidiendo que se abran de nuevo por existir indicios probatorios.
De igual manera, este verano, la Fiscalía también denunció ante la Audiencia Nacional que
la familia Pujol había ocultado nuevos fondos en Andorra. En los cuatro años y medio que se
lleva investigando el caso, se han cursado un importante número de comisiones rogatorias a
los estados sobre los que existía la sospecha de que la familia Pujol podía tener cuentas
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ocultas. La UDEF y la UCO son participes de estas investigaciones a día de hoy y buscan
aclarar todos los interrogantes sobre uno de los mayores casos de fraude acaecidos en
nuestro país.
La repercusión de estos sucesos ha erosionado gravemente la legitimidad de nuestra
democracia, además de aumentar la desconfianza hacia el sector público y reducir los
niveles de calidad democrática. En consecuencia, se necesitan llevar a cabo políticas
activas que sensibilicen y conciencien de esta lacra
para garantizar una mayor
transparencia y rendición de cuentas por parte de los servidores públicos.
Consideramos que estos objetivos no pueden lograrse únicamente mediante acciones
individuales, sino que deben ser el producto de un nuevo enfoque de gobernanza multinivel
en el que los gobiernos locales y nacionales complementen su acción y donde el diálogo
constructivo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil sea constante.
Por todo ello, reafirmamos nuestro compromiso para combatir la corrupción en todas sus
formas, así como poner la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el
centro de nuestras agendas locales y globales.
En consecuencia, proponemos al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Marratxí, mostrar su
apoyo a la Resolución de la Convención de las Naciones Unidas y sumarse a la
conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el regidor de VOX, senyor Pizarro:
“Buenos días a todos. Nosotros obviamente votamos a favor porque la corrupción es una
lacra que deben corregir y denunciar enérgicamente el propio partido político afectado. Y si
queremos dignificar la política y hacer que los ciudadanos vuelvan a creer en ella, es
prioritario que la verdad y la transparencia estén por encima de todo”
Seguidament parla el senyor Llompart, regidor del Partit Popular: “Bon dia a tots. Miri, jo
pensava que una declaració institucional era simplement llegir-la i estar-hi tots a favor, però
que s’havia pactat abans del plenari o això és el sentit que tenia. És vera que qualque
vegada tots ens hem equivocat però sí que hem tingut com a mínim des de dimarts,
dimecres i dijous per poder consensuar amb tots els grups polítics la nostra postura. De
davant o de primeres que òbviament no serem nosaltres els que estiguem en contra de tots
els casos de corrupció i vulguem que aquest dia es commemori, i es commemori amb molta
més força. Però sí que pensam, que una declaració institucional com a tal, simplement s’ha
de llegir, no s’ha ni de votar, perquè ja vol dir que tots els partits polítics l’han pactada. Per
què l’hauríem d’haver pactada? Perquè aquí apareixen uns casos de corrupció, que
òbviament no estem gens a favor i ens avergonyeixen crec que a molts de nosaltres, i que
haguessin pogut sortir molts més casos de corrupció, com són els casos de Podem, els
casos de corrupció a Murcia de Ciutadans, o Arroyomolinos, Fuenlabrada; els casos del
PNV que han sortit ara darrerament, o els casos de corrupció que es varen destapar la
setmana passada dels usos que feien els sindicats a Andalusia. Per tant crec, que sí
l’haguessin pactada abans i haguéssim tingut temps malgrat fos des de dimarts, que ens la
varen donar a les informatives, haguéssim pogut arribar a un acord. Torn a repetir que
estem totalment a favor del fons de la declaració o moció i que òbviament la recolzarem
sempre i quan puguem arribar ara, aquí a pactar un poc l’exposició de motius. Gràcies”
I el Batle segueix amb la paraula: “Molt bé. Així com ho diu el senyor Llompart té tota la raó,
també ho vull dir. Vull dir que també és vera, que el Grup de Ciutadans és la primera vegada
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que en presenta una. Doncs també, teniu aquest marge d’error. Però és vera que les
declaracions institucionals han de venir ja aprovades, han de venir consensuades i per això
vull també necessita que tothom voti a favor perquè pugui ser aprovada. És vera, nosaltres
també com deia el senyor Llompart, evidentment creiem que les declaracions institucionals
amb aquesta idea que tenen de què tots els grups municipals la puguin votar a favor, doncs
han de ser declaracions que no siguin, per dir-ho de qualque manera, que no tenc clar si
aquesta ho és o no, però ho pareix almenys a l’argumentari, que siguin partidistes, no? Amb
això, han de ser generalistes perquè tothom se senti còmode amb elles. Evidentment els
partits que hem sofert casos de corrupcions no estem gens còmodes amb els nostres casos
de corrupció. Aquí parla dels ERE i nosaltres mateixos com a Grup Socialista, no estem
gens d’acord amb això, evidentment per això també la votaríem a favor perquè no estem a
favor. El que passa és que trob, ja que diu “...que por todo ello reafirmamos nuestro
compromiso para combatir la corrupción en todas sus formas...”, crec que si ho hem de fer
així, haurien d’estar totes les formes contemplades a l’argumentari, no? Per això crec, que si
el que feim és llevar els casos de corrupció i els hi posam tots damunt el paper d’una
manera general, perquè evidentment si els hi hem de posar un per un, la declaració serà
molt llarga per desgràcia. Però sí de manera general, doncs jo crec que aquesta declaració
serà més completa i serà també més justa. Com ha dit el senyor Llompart, evidentment no
crec que ningú s’atreveixi a votar en contra d’una cosa com aquesta. Però evidentment sí
que podem fer que sigui més còmoda per tots i ens agradaria, igual que ho hem dit abans en
persona i per telèfon també ho vàrem comentar, si poguéssim llevar els casos de corrupció
que s’anomenen aquí, que són una lacra i una vergonya, i ho canviàssim per dir per
exemple..., per exemple en aquest paràgraf “La repercusión de todos los sucesos de
corrupción que han pasado en nuestro país,el que sigui, ha erosionado gravemente la
legitimidad”, per exemple. I així ja parlam de tots els casos que hi ha hagut de corrupció en
el nostre país. Vull dir, és una proposta que l’ha fet el senyor Llompart i nosaltres també la
compartim. O sigui que, el que vosaltres trobeu. Té la paraula”
El portaveu del Ciudadanos diu: “Perdoni. Bé, sí que estem d’acord amb aquesta proposta.
Consideram que ho podem fer d’una manera generalista”
El Batle comenta: “Idò la proposta seria des del paràgraf que diu “...recientemente hemos
sido testigos...” que és el primer que parla, fins al paràgraf inclòs que diu “...de igual manera
este verano la Fiscalia...” no?, que són els que parlen de casos en corrupció en concret. Els
hi llevaríem i sumaríem com he dit abans “...la repercusión de todos los sucesos de
corrupción surgidos en nuestro país...” i continuaria “...ha erosionado gravemente la
legitimidad...”. Així va bé? Perfecte”
A continuació tornar parlar el regidor del Partit Popular, Sr. Llompart: “Sí. Gràcies, senyor
Batle. Gràcies als representants de Ciutadans per canviar un poc aquesta declaració que el
Batle ens proposava. La intenció és aquesta, que tots estiguem un poc més còmodes. I
òbviament reafirmar una vegada més que els casos de corrupció, desgraciadament a tots
els que ens dedicam a la política independentment del partit polític que sigui, ens
avergonyeixen i no ens fan cap favor i crec que avui amb aquesta transacció i amb aquest
acord fem una bona passa i demostram que tots hi estem en contra, almenys dins aquesta
sala. Gràcies”
El Batle, senyor M. Cabot diu: “Molt bé. Bé, record que perquè surti aprovada tothom l’ha de
votar a favor. Ho dic perquè com no tothom ha intervingut, que no hi hagi sorpreses. Idò
podem passar a votació”
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Sotmès l’assumpte a votació, i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per unanimitat aprovar la Declaració Institucional en la forma següent:
“La Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 9 de diciembre Día
Internacional contra la corrupción, con la finalidad de prevenir y concienciar sobre esta
tipología de ilícito en los países miembros. A través de esta iniciativa, la ONU alertaba de los
efectos nocivos de la corrupción a nivel institucional y económico, al igual que ya se hizo con
la fijación de objetivos durante la Convención de las Naciones Unidas en la Resolución 58/4
de la Asamblea General, contra la corrupción, aprobada en 2003 y que ha sido ratificada por
182 países hasta la fecha.
De forma paralela, la Asamblea General de las Naciones Unidas quiso dar impulso a la
lucha contra la corrupción en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible plasmados
en la Agenda 2030. Concretamente en el Objetivo número 16 se abordan medidas en las
que se recogía la necesidad de promover prácticas más responsables, sostenibles e
inclusivas de cara a la gestión política.
En España, según el último barómetro del CIS, la corrupción es unos de los principales para
los ciudadanos, por detrás del paro, los políticos y los problemas de índole económico. Esta
preocupación genera a los españoles desafección hacia sus políticos y hacia la vida
institucional en general, todo ello agravado por los casos de corrupción protagonizados por
los principales partidos y actores políticos en democracia.
La repercusión de todos los sucesos de corrupción surgidos en nuestro país ha erosionado
gravemente la legitimidad de nuestra democracia, además de aumentar la desconfianza
hacia el sector público y reducir los niveles de calidad democrática. En consecuencia, se
necesitan llevar a cabo políticas activas que sensibilicen y conciencien de esta lacra para
garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los servidores
públicos.
Consideramos que estos objetivos no pueden lograrse únicamente mediante acciones
individuales, sino que deben ser el producto de un nuevo enfoque de gobernanza multinivel
en el que los gobiernos locales y nacionales complementen su acción y donde el diálogo
constructivo entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil sea constante.
Por todo ello, reafirmamos nuestro compromiso para combatir la corrupción en todas sus
formas, así como poner la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el
centro de nuestras agendas locales y globales.
En consecuencia, proponemos al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Marratxí, mostrar su
apoyo a la Resolución de la Convención de las Naciones Unidas y sumarse a la
conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción”

6. 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
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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”
7. 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”, prèvia declaració d’urgència.
A continuació es dona compte i lectura per part del portaveu de Ciudadanos, senyor José Mª
Amengual Jiménez, de la Moció presentada per Ciudadanos Marratxí, en data 12 de
desembre de 2019: “Para la defensa de la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los
matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad”, que diu textualment:
“Actualmente se da en España una situación de grave desequilibrio entre ciudadanos que
deciden contraer matrimonio y aquellos otros que optan por registrarse oficialmente como
parejas de hecho. Esta situación es generada por las deficiencias que la actual legislación
en materia de parejas de hecho lleva aparejada en cuanto a los requisitos de acceso a la
pensión de viudedad.
La decisión de constituir pareja de hecho todavía acarrea importantes diferencias en
coberturas y protección. El Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que regula el derecho de las parejas de
hecho a tener acceso a la mencionada pensión, en su artículo 221, incluye las condiciones
que las parejas de hecho deben cumplir para poder acceder a la pensión de viudedad.
Entre los mismos se impone la necesidad de que dichas parejas estén constituidas por un
periodo mínimo de cinco años. De igual modo, se establece que los ingresos económicos
del miembro de la pareja de hecho superviviente no alcanzara durante el año natural
anterior al fallecimiento el 50 % de la suma de los propios y de los del causante en el mismo
periodo, o el 25% en caso de la existencia de hijos.
Al valorar los ingresos, la Ley no tiene en cuenta si la situación del sobreviviente al momento
de la muerte, es permanente o de carácter meramente circunstancial, con lo que únicamente
se tienen en cuenta los ingresos de la del miembro que sobrevive en un periodo
determinado (el año anterior a la muerte), convirtiendo la situación en completamente injusta
para quienes optan por este tipo de unión de parejas.
En el caso concreto de que no se cumplan estos dos últimos requisitos solo se reconocerá
el derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a
1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Si bien esta última clausula se
establece en un intento de salvaguardar la pensión en los supuestos de necesidad
económica, la intencionalidad final de la norma no es tratar de garantizar un mínimo vital si
no la de evitar la desprotección de la familia, al producirse una reducción de sus ingresos a
causa del fallecimiento del cónyuge.
Los requisitos señalados, suponen una clara vulneración del artículo 14 de la Constitución,
por medio del cual se proclama el principio de igualdad. La pensión de viudedad tiene una
naturaleza contributiva, de la que la persona se beneficia por lo que cotizó el cónyuge
fallecido en vida. Es por este motivo, al igual que ocurre en el caso de los matrimonios, que
una persona que ostente el derecho a la pensión puede compatibilizarla con las rentas del
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trabajo, no teniendo sentido que establezcan condiciones más gravosas a las uniones de
hecho.
ACUERDOS
1. Instar al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes preceptos del
Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas relacionadas con él, para
equiparar los derechos en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con
el de los matrimonios civiles.
2. Instar al Gobierno de España a que en el plazo máximo de un año, apruebe un Proyecto
de Ley de Parejas de Hecho por el que se incorpore en el Código Civil una regulación del
régimen de la pareja de hecho aplicable en todo el territorio nacional, así como que
incorpore las modificaciones oportunas en otras normas para evitar cualquier tipo de
discriminación jurídica de las parejas de hecho frente a los matrimonios por razón de su
estado civil o de la naturaleza o formalidad de su relación de convivencia, cuando concurran
el resto de requisitos que se establezcan en cada caso”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor Jaume
Llompart: “Gràcies. Tant de bo d’aquí a un any s’aprovi, voldrà dir que hi ha govern en el
Govern d’Espanya. Simplement manifestar que el Grup Popular hi votarà a favor. No podem
estar més a favor de l’equiparació entre tots, la igualtat i tot el que siguin propostes per
millorar el nostre dia a dia, hi teniu el nostre recolzament. Gràcies”
El Sr. J. Pizarro, regidor de VOX comenta: “Bueno, votaremos a favor y por los motivos,
bueno, el señor Llompart ha dicho también que todos los españoles tenemos los mismos
derechos y también que en la fiel medida que lleva Vox está incluido este hecho”
Seguidament agafa la paraula el Batle: “Molt bé. Qualque intervenció més? Bé, dir que,
creiem que sí, que forma part també un poc de la modernització del país. I a més,
actualment, així com entenem el matrimoni que no és com s’entén des de fa anys enrere. I
simplement, bé dues puntualitzacions; una perquè consti sobretot en acta. Tenim un poc la
preocupació del què el que significa després el que és el dret autonòmic ja per accions
d’aquest tipus que la regula el Parlament i ens agradaria, com que tampoc no ho tenim clar,
però ens agradaria que des d’aquest moment, des de que el Govern d’Espanya així com
instam, faci segons quins tipus de canvis en el Códi Civil, que no afecti després en el que té
el Parlament per fer el seu propi, les seves pròpies lleis. Això perquè consti en acta perquè
tampoc sabem exactament si afectaria o no afectaria. Que és el dubte que teníem. I després
l’altra puntualització és que hauríem de dir a quin ministeri instam, no només en el Govern
d’Espanya, perquè sinó no sabem a qui enviar-li i bé, propos per exemple al Ministeri de
Presidència. Si vos sembla, eh?, instar al Ministeri de Presidència”
El portaveu de Ciudadanos, Sr. Amengual contesta: “Sí, simplement a tots dos, o sigui venc
a dir, al Govern i al Ministeri de Presidència”
Respon el Batle: “És el mateix.”
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:
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1. Instar al Ministerio de Presidencia del Gobierno Español a la modificación de los
correspondientes preceptos del Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas
relacionadas con él, para equiparar los derechos en el acceso a la pensión de viudedad de
las parejas de hecho con el de los matrimonios civiles.
2. Instar al Ministerio de Presidencia del Gobierno Español a que en el plazo máximo de un
año, apruebe un Proyecto de Ley de Parejas de Hecho por el que se incorpore en el Código
Civil una regulación del régimen de la pareja de hecho aplicable en todo el territorio
nacional, así como que incorpore las modificaciones oportunas en otras normas para evitar
cualquier tipo de discriminación jurídica de las parejas de hecho frente a los matrimonios por
razón de su estado civil o de la naturaleza o formalidad de su relación de convivencia,
cuando concurran el resto de requisitos que se establezcan en cada caso”
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
(novembre 2019 – desembre 2019).
Els senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia abans
esmentats.

Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor de VOX, senyor Juan Pizarro,
dient: “En concreto tres preguntas. Con respecto al apartado de ruegos y preguntas Vox se
centrará en esta ocasión en tres incidencias que nos han hecho llegar entidades con las que
hemos mantenido reuniones; dos corresponden al Àrea de Gent Gran y una a Participación
Ciudadana. La primera se refiere al lamentable estado de la fachada del club de Gent Gran
del Pont d’Inca. Como prueba de ello, muestro tres fotografías, que estas se hicieron hace
un tiempo. Al mismo tiempo sus socios nos han manifestado la necesidad de ampliar el local
ya que es muy reducido para llevar a cabo algunas actividades. La segunda, la siguiente es
una queja generalizada de todos los clubs de Gent Gran que manifiesta la gran necesidad
de ampliar la frecuencia de limpieza en los mismos. En algunos casos es de una sola hora
semanal, cuando es público y notorio que son clubs donde diariamente asisten decenas de
personas y se realizan muchas actividades. También hay que reseñar que la mayoría de
estos clubs tienen que recurrir a limpiar ellos mismos las instalaciones e incluso pagar por
ello. Y la tercera, la Asociación de Vecinos de Ses Cases Noves solicita la instalación de
persianas eléctricas en la puerta de entrada de su local. Nosotros mismos hemos
comprobado tal hecho y constatamos, además como agravante, que hay que tener en
cuenta que la directiva está formada por personas de considerable edad. Y ya está”
El Batle demana: “La última pregunta ha dicho en Ses Cases Noves?”
Respon el senyor Pizarro: “La Asociación de Ses Cases Noves, la persiana”
Segueix parlant el Batle: “Sí, pero no es de Gent Gran esta”
I el senyor J. Pizarro diu: “No, de la Asociación de Vecinos de Ses Cases Noves”
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A continuació la Sra. Alonso, regidora de Gent Gran i Medi Ambient contesta: “Bon dia a
tothom. Al senyor Pizarro dir-li que esper que s’hagi informat bé sobre el Pont d’Inca perquè
resulta que aquesta façana no és nostra, és del tren, és de SFM. Jo crec que si hi hagués
parlat amb la presidenta del club, li hauria dit que tenim preparat per l’any que ve, arreglar
les goteres i arreglar les humitats de dedins. De defora vàrem intentar pintar l’any passat i
per l’estat de la paret, ens escup la pintura, perquè és marès. Per tant vàrem anar a SFM
per demanar a veure si ells se’n podien fer càrrec, ja que és un edifici catalogat i és
patrimoni. Me sap greu però fins aquí és el que podem fer i és el que estem fent. Me
preocupen més les goteres de dedins que la façana per defora en aquest moment. I ja ho
tenim en marxa. Després la neteja dels locals com vostè ja sap pertany a un contracte que
té tot l’Ajuntament per tots els locals; no només de Gent Gran sinó de Participació, les
dependències municipals, clubs esportius, etc. I en aquests moments, no podem estirar
més. Vull dir, en el moment que surti el contracte nou, que no és ara tot d’una, ho mirarem
de millorar. De totes maneres quan es necessita fer un reforç perquè hi ha hagut una
activitat extra o qualsevol cosa sempre procuram donar-los una mà. Vull dir, nosaltres
atenem les peticions que tenen encara que per quadrant diguéssim, estem limitats en
aquesta hora, hi ha alguns que són dues hores i alguns que són una hora, i en els Garrovers
per exemple, es reparteixen mitja i mitja els veïnats i... és el que tenim en aquest moment.
Procurarem que el pròxim sigui millor”
El Sr. Pizarro diu: “Me falta la de les Cases Noves”
I el Batle respon: “Sí, sí, no hem acabat. Li pas la paraula a la senyora Serra”
A continuació la Sra. Serra agafa la paraula: “Moltes gràcies, senyor Batle. Bon dia a tots i a
totes. Dir-li al senyor Pizarro que ahir mateix, ahir vespre en el brindis del President de
l’Associació de les Cases Noves me va transmetre aquesta sol·licitud i avui dematí mateix
he parlat amb l’electricista perquè hi vagi a veure la possibilitat i que ens passin un
pressupost”
Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor de Ciudadanos, senyor
Pinela, dient: “Buenos días a todos. Sí, más que una pregunta es poner en conocimiento del
Equipo de Gobierno que me he dado una vuelta por el mercado de Marratxí, que ante todo
les digo que está muy bien, con relación a lo que existía anteriormente a día de hoy está
muy bien organizado, y me parece y les felicito por ello. Pero como siempre hay cosas que
se pueden mejorar. Es justamente lo que queremos hacer, una aportación. Y hemos recibido
también de ciertas personas que trabajan allí, porque queramos o no, son personas que de
alguna forma nos dan un servicio a Marratxí y que nos dan a conocer a Marratxí, porque es
un de los mercados más grandes que hay en Mallorca. Por lo tanto, hay cosas que se
pueden mejorar. Y una de las cosas es que justamente se refieren a los baños. Están
repartidos a día de hoy en cinco parkings pero solo hay tres baños. Imagínense que las
personas que están en el quinto parking tengan que dejar sus puestos para venir al segundo
parking. Por lo tanto es un poquito incomodo para estas personas, no?. Además, no está
correctamente señalizado, hombres, mujeres y minusválidos. Hay solo de minusválidos pero
hombres y mujeres, no. Entonces, más que nada por las mujeres, no es admisible que
entren los hombres que tenemos una forma diferente de hacer nuestras necesidades, no?.
Por lo tanto queremos poner en conocimiento esto, que la gente tiene esta inquietud. Y la
otra, que lo digo a nivel profesional, es que me he dado cuenta y tengo una foto aquí, que
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me pareció muy increíble. Ver que en las naves que están en el parking ecológico, en las
naves hay dos paneles eléctricos que están totalmente descubiertos. Y da la casualidad que
la gente prueba sus herramientas en los paneles eléctricos que tienen alta tensión. Y hay un
puesto donde venden ropa, una señora que coloca perchas metálicas dentro de los paneles
eléctricos. Por lo tanto, creo que sería un marrón muy grande si llegara a pasar un accidente
para el Ayuntamiento. Por lo tanto dos cosas, o se puede instar a las naves que tapen esto o
señalizar y vallar, y que esos lugares no se deberían ocupar para trabajar. Por lo tanto y, es
que me sorprendió ver que probaran herramientas dentro de los paneles eléctricos. Por lo
tanto, es una situación de riesgo muy alta para la persona que lo hace y nosotros
colateralmente. Era esto lo que quería exponer para mejora, eh, no es una forma de…”
El Batle, senyor M. Cabot comenta: “Gràcies pel suggeriment. A vegades la inconsciència de
la gent no té límits”
A continuació agafa la paraula la regidora del grup polític Ciudadanos, senyora Sabater:
“Bon dia a tots. Primer de tot volia agrair a la Brigada de l’Ajuntament la ràpida reacció que
va tenir davant el vendaval que hi va haver el passat nou de desembre. I concretament volia
parlar dels pins que varen caure, dels arbres que varen caure en el CEIP Costa i Llobera, en
el pati de primària i en el pati d’infantil, que bé, voldríem saber un poc el seguiment que se fa
d’aquestes arbrades als espais públics, si hi ha qualque tipus de seguiment, qualque tipus
de manteniment davant aquestes circumstàncies. Moltes gràcies”
La regidora de Medi Ambient, senyora Cristina Alonso contesta: “En relació amb, senyora
Sabater, els pins caiguts. Dir-li que els pins de les escoles no els hi du cap contracte, els hi
duim des de l’Ajuntament, des de la Brigada Municipal. Bé, com ja sabeu és fan els
tractaments oportuns de processionària, etc., i de buidatge; o sigui perquè no pesin més del
compte i hi hagi menys risc què caiguin. De totes maneres quan hi ha ventades com les de
l’altre dia, el que menys vols és que caigui un pi i menys a una escola, no?. El que se va fer
posteriorment és revisar la resta de pins. Ja vàrem anar a talar l’endemà dos més que
estaven en el pinaret de darrere perquè estaven amb una inclinació sospitosa. I després
vàrem anar a podar també totes les mates que hi havia a l’escola vella, a l’escola d’infantil,
amb el qual hem deixat tot despejat el patí. Ara en aquest moment no hi ha cap risc ni un.
Quan es veu un arbre en perill s’actua. A vegades en contra de l’opinió ciutadana però el
que prima per suposat és la seguretat. Sobretot dels nins i de la resta dels ciutadans”
Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la regidora del Partit Popular, Sra.
Burguera, dient: “Sí, bon dia. Bé, ens ha arribat, és un prec que ens han fet arribat els
veïnats del Pont d’Inca Nou. A l’estació del tren del Pont d’Inca Nou hi ha el murete que puja
després les escales. Allà sobretot ara a la tardor, s’acumula moltíssima brutor, a veure si és
possible anar una mica més sovint a fer la neteja per allà. Sobretot a les èpoques de més
caiguda de fulles i brutor. No, dins l’estació no, en el pàrquing que hi ha, exacte, que allà
s’acumula bastant. Moltes gràcies”
Segueix amb la paraula la portaveu del PP, senyora Mª Magdalena García: “Bon dia.
Gràcies senyor Batle. Dues preguntes ràpides. Una és en relació amb les subvencions dels
xips dels cans, a veure com està el tema perquè ens han comentat que anava una mica
retardat i no sabem si ja està en marxa o no, i volíem qualque informació al respecte. I
després un tema de velocitat en el Pla de na Tesa, a General Weyler, a la part ja sortint del
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poble cap a Son Ferriol, diguéssim. Hi ha una sèrie de vivendes que tenen moltes queixes
per tema de velocitat dels cotxes. I fa estona que ja vàrem demanar a l’Ajuntament, a veure
si se podria fer o prendre qualque tipus de mesura. Ens consta que hi va anar la Policia
Local. Això ja era l’altra legislatura. Varen fer un estudi inclús de velocitat dels cotxes, però
no s’ha sabut res més. No sabem si la Policia ha fet aquest informe, si és favorable, si fa
comptes prendre cap tipus d’actuació o de mesura per solucionar aquest tema. Gràcies”
El senyor J. Llompart, regidor del PP agafa la paraula: “Sí, gràcies. Els hi vàrem, n’he parlat
amb qualcun de vostès, degut a les tempestes de principi de desembre, s’han romput una
sèrie d’il·luminacions nadalenques a diferents llocs de Marratxí, a l’entrada o a la sortida dels
Caülls, a l’autopista, ja m’entenen o en el Pla de na Tesa. A veure si aconseguim que d’aquí
a les festes estiguin arreglades i/o canviades, ja que des de principi de desembre hi havíem
parlat altres vegades. I ara si el Batle m’ho permet, volia desitjar les bones festes de Nadal a
la gent malgrat desprès vostè ho faci però sí que he preparat un escrit. Nadal és aquell
moment de l’any on, avui que no fa falta veure’t ni tan sols parlar per saber que estàs en el
meu costat. Nadal és aquell moment de l’any quan somrius content de veure’m. Nadal és
aquell moment de l’any que em parles amb el cor. Nadal és aquell buit que deixes quan
t’aixeques i que es fa a casa quan no hi ha ningú. Per això companys tots, i veïnats i
veïnades de Marratxí els representants del Partit Popular vos volem desitjar unes bones
festes de Nadal en companyia de la vostra família i dels vostres éssers estimats. I per
acabar un desig per l’any 2020, que l’esperit nadalenc, amb la seva pau i prosperitat i
germanor perduri la resta de l’any, ja que com canta la cançó “són petits detalls tot allò que
en queda” Molts d’anys i bones festes.”
A continuació la Sra. Alonso, regidora de Gent Gran i Medi Ambient contesta: “El tema de la
neteja prenem nota. Ara és una època complicada perquè cauen fulles per tot i és, més que
res, el problema és que la gent pugui patinar i fer-se mal. I el dels xips. Els xips dels cans és
vera que duim retard perquè hem tingut canvis de personal dins l’Àrea. És una Àrea com
sabeu bastant intensa perquè abarca molt de tipus de tramitacions diferents i bé, vàrem
estar durant el mes d’estiu per mor de vacances i aquests canvis, un mes i mig sense ningú,
com auxiliar em refereixo, només teníem una administrativa. I per tant això va quedar relegat
perquè diguéssim hi ha altres coses que van per terminis i es varen prioritzar. Ara tenim un
reforç i ara hem començat a activar una altra vegada el dels xips. És vera que duim cinc
mesos de retard. En aquest moment, estem de cinc mesos cap aquí. Però bé, entenem que
dins aquest mes és difícil però que en el mes de gener se posarà tot al dia. I crec que per jo
ja està. Gràcies.”
I el Batle parla: “Li pas la paraula al senyor López pel tema de la velocitat del carrer Weyler”
El Sr. López, regidor de Policia comenta: “Gracias señor Alcalde, y con su permiso. Señora
Magdalena, comentarle que si existe ese estudio nosotros se lo haremos llegar en tiempo y
forma, y si no tomaremos las medidas oportunas para corregir esos excesos de velocidad”
El Batle segueix parlant: “Sí. També referent a n’això em record que ja vàrem posar el tema
del radar pedagògic que va funcionar molt bé durant un temps però és vera que la gent
s’avesa en aquestes coses Diu a la part de l’escola?”
El Sr. Llompart contesta: “No, és abans del radar entre el radar....”
Torna parlar el Sr. López: “Sí, señor Jaume lo he entendido y lo intentaremos corregir, este
tramo de carretera, sí”
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I el Batle diu: “I li pas la paraula al senyor Campuzano pel tema dels llums”
El regidor senyor Campuzano comenta: “Bones senyor Batle. Señor Llompart, la verdad lo
siento mucho por lo de las luces pero va a ser imposible. Todas las que se rompieron fueron
a causa del temporal, estuvimos hablando con la empresa y ya no tenía para reponer. Así
de claro. Em sap molt de greu. Yo el primero, yo el primero”
Seguidament el Batle parla: “Val més ser clars des del principi i ja ho sabem. Molt bé. Idò
abans d’acabar. No sé si hi ha preguntes del públic avui? Veig que totes són cares
conegudes. D’acord hem duit una botella de cava...ah bé, senyor Amengual, per favor”
A continuació el Sr. Amengual, portaveu de Ciudadanos diu: “Moltes gràcies, senyor Batle.
Com que no és una pregunta ni és un prec, simplement i no vull estar a l’alçada del senyor
Llompart perquè s’ha lluït avui. Però realment sí que volia com a desig de Reis, no? en
primer lloc donar les gràcies per l’acollida de tota la Corporació al nostre Grup Municipal. La
veritat és que ens sentim a gust, ens sentim ben tractats, amb això hem de donar les
gràcies. I només volíem fer un petit desig, que és important aquest desig i és que se’ns
tingui més presents a l’hora de la presa de decisions, de la participació, a comissions i del
que és tot el funcionament de l’Ajuntament. Ja sé que de vegades no és fàcil això, però
nosaltres des d’un principi hem estès la nostra mà perquè compteu amb nosaltres. Ens hem
oferit, i estam en la mateixa situació en aquest moment. El desig és aquest simplement.
Felicitar a tots les festes, als marratxiners i marratxineres. I bé, aquest és el darrer ple i el
nostre acomiadament fins a l’any que ve”
I el Batle comenta: “Gràcies per aquest oferiment. El tenim ben en compte, el que passa és
que és ben vera que és dificultós que el dia a dia moltes vegades ens menja. I és així. Bé
ara sí, hem duit una botella de cava que crec que els vint-i-un Regidors i la gent que ens
acompanya crec que podem fer un darrer brindis de Nadal. Que trobeu? No bastarà? Bé...he
de dir que en tinc una altra de reserva. Però vaig comptar que entre que són les nou del matí
que jo no tinc moltes ganes de beure, que tu no deus poder beure i no sé què, vaig pensar...
Molt bé doncs ens banyarem els morros tots, em pareix. Crec que podem allà enmig i ho
celebram. Molts d’anys a tots”
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.

La secretària,

Marratxí, 9 de gener del 2020
El Batle,

Paula Baltasar Cózar

Miquel Cabot Rodríguez
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