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Referència: 2020/00000608N

Procediment: Actes de l'Ajuntament Ple/ Acta extra maig

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 04/20
Caràcter: Extraordinària
Data: 28 de maig de 2020
Horari: de 20.00 a 22.20 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)

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
- Mª Dolores Nchaso Sota
- Humberto López Rodríguez
- Neus Serra Cañellas
- Miguel Angel Estarás Gelabert

Abans donar lectura de l’ordre del dia el Batle comprova que tots els assistents es troben a 
l’Estat Espanyol.

Ordre del dia:

1. Reconeixement de crèdit 04/2020
2. Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1/20 per fer 

front a la crisi del COVID-19
3. Conveni amb l’Agència Tributària de les IIBB en matèria de gestió tributària IVTM
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4. Proposta de renuncia de regidora
5. Donar comptes dels decrets i resolucions del període entre sessions
6. Dació de compte al plenari de la Corporació maig 2020 (ajudes puntuals serveis socials, 

informes objecció, execució trimestral i dades PMP 1r trimestre 2020)
7. Donar compte de la Sentència núm. 243/19.
8. Donar compte de l’Auto núm. 45/2020
9. Donar compte de la Sentència núm. 10/2020
10. Donar compte de la Sentència núm. 77/2020
11. Donar compte de la Sentència núm 172/2020
12. Declaració d’urgència: Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular” Envers el 

pagament per part del Consell de Mallorca del servei de bombers-Serpreisal”
13. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular” Envers el pagament per part del 

Consell de Mallorca del servei de bombers-Serpreisal, prèvia declaració d’urgència
14. Declaració d’urgència: Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí 

“Plan de choque municipal para paliar las consecuencias del COVID-19”
15. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí “Plan de choque 

municipal para paliar las consecuencias del COVID-19”, prèvia declaració d’urgència
16. Declaració d’urgència:”Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos “Para 

permitir a las administraciones locales afrontar la crisis económica y social y solicitar al 
Gobierno de España el compromiso para no intervenir los ahorros de los ayuntamientos”

17. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos Para permitir a las administraciones 
locales afrontar la crisis económica y social y solicitar al Gobierno de España el 
compromiso para no intervenir los ahorros de los ayuntamientos”, prèvia declaració 
d’urgència.

A continuació agafa la paraula el Batle dient: “Abans de començar, comunicar-vos un petit 
canvi a l’ordre del dia. Que és el punt número quatre que era la proposta de renúncia d’una 
Regidora. En aquest cas, per normativa es posa aquí perquè és abans de la part dispositiva 
però és vera que la seva petició era poder renunciar en el darrer punt del dia per poder 
participar també de les votacions de les mocions. Evidentment, és un simple tema de 
cortesia però que nosaltres ho acceptam sense cap tipus de problema. O sigui que se podrà 
fer aquesta renúncia el darrer punt del dia si vos sembla d’acord. O sigui, el punt quatre 
passa al darrer”

Desenvolupament de la sessió:

1. Reconeixement de crèdit 04/2020

Vist l’expedient 04/20 relatiu al reconeixement de crèdits corresponents als exercicis 
pressupostaris anteriors.

Atès que s’han realitzat, durant els passats exercicis, despeses que excedeixen a l’ import 
compromès i d’altres on aquest no s’ha compromès en la seva totalitat i que es descriuen a 
l’Annex I.

Vist l’informe del Sr. Interventor acctal incorporat a l’expedient.

Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23 1.e) del TRRL i 60.2 del RD 
500/90, correspon al Ple el Reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi 
dotació pressupostària.
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Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial de 
Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit 04//2020 corresponent a les despeses que 
després es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura en 
l’expedient.

NUM ANY Nº FRA DATA FRA NOM IMPORT
1 2017 2017005997 30/11/2017 ENDESA ENERGIA S.A 236,78

2 2019 2019000486 30/01/2019 PALMA PROCURA SLP 12.887,98

3 2019 2019000487 30/01/2019 PALMA PROCURA SLP 7.808,80

4 2019 2019002735 06/03/2019 PALMA PROCURA SLP 314,60

5 2019 2019002736 06/03/2019 PALMA PROCURA SLP 148,08

6 2019 2019002737 14/05/2019 PALMA PROCURA SLP 326,80

7 2019 2019002738 14/05/2019 PALMA PROCURA SLP 314,60

8 2019 2019002765 14/05/2019 PALMA PROCURA SLP 639,96

9 2019 2019002766 14/05/2019 PALMA PROCURA SLP 479,97

10 2019 2019003032 17/05/2019 PALMA PROCURA SLP 107,99

11 2019 2019003033 17/05/2019 PALMA PROCURA SLP 132,08

12 2019 2019003035 22/05/2019 PALMA PROCURA SLP 1.439,91

13 2019 2019003058 23/05/2019 BALEAR DE ASCENSORES, S.L 125,61

14 2019 2019003282 31/05/2019 LA HERRAMIENTA BALEAR, SA - 14,17

15 2019 2019004033 23/07/2019 PALMA PROCURA SLP 31,46

16 2019 2019004786 04/09/2019 PALMA PROCURA SLP 120,09

17 2019 2019006003 14/11/2019 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y 
EDITORES

19,07

18 2019 2019006026 20/11/2019 PALMA PROCURA SLP 314,70

19 2019 2019006376 30/10/2019 FUNDACIO NATURA PARC 3.674,50

20 2019 2019006514 30/11/2019 LA HERRAMIENTA BALEAR - 33,94

21 2019 2019006577 02/12/2019 CAN JUANITO VIVERS SL 44,74

22 2019 2019006585 02/12/2019 CAN JUANITO VIVERS SL 92,02

23 2019 2019006591 21/10/2019 BALEARS ECOMON SLU 42,35

24 2019 2019006626 04/12/2019 CAN JUANITO VIVERS SL 114,72

25 2019 2020000056 31/12/2019 EMT 8.891,66
26 2019 2020000120 31/12/2019 AUTOCARES MARRATXI S.L 1.650,00

27 2019 2020000170 31/12/2019 EMT 16.308,47

28 2019 2020000213 31/12/2019 DISTRIBUIDORA BALEAR DE 
UNIFORMES

34,16

29 2019 2020000236 31/12/2019 LA HERRAMIENTA BALEAR SA 84,51

30 2019 2020000743 31/12/2019 ASSOCIACIO RADIO TAXI CIUTAT 774,00

31 2019 2020000784 12/08/2019 TAXIS PALMA RADIO SCL 829,50

32 2019 2020001017 06/11/2019 MANELA CAMPS SL 150,00

33 2019 2020001194 20/11/2019 RESTAURANTE CAN ARABI SL 1.424,99
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Segon. Acordar la corresponent imputació dels crèdits al pressupost actualment en vigor.

Tercer. Que prossegueixi l’expedient la tramitació reglamentària corresponent, es prengui 
nota per la Intervenció municipal i es notifiqui als interessats.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 25 de maig de 2020, abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre 
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem; i amb les 
abstencions dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de 
VOX i del regidor del Grup Mixt, aprovar els acords esmentats.

2. Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1/20 
per fer front a la crisi del COVID-19

34 2019 2020001671 30/09/2019 SEBASTIA FELIU POCOVI 230,32
35 2019 2020001681 05/12/2019 FARMACIA PICORNELL CIURANA 8,48

36 2019 2020001687 18/12/2019 FARMACIA PICORNELL CIURANA 11,72

37 2019 2020001702 10/07/2019 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES 
Y EDITORES

81,13

38 2019 2020001705 23/07/2019 EURO SA CABANA S.L 60,00

39 2019 2020001708 15/07/2019 PUIGCERCOS ELECTRICA SA 66,70

40 2019 2020001716 07/08/2019 CERRAJERIA SANTANDREU 
MONERRIS

211,75

41 2019 2020001762 07/11/2019 DAVID VIDAL ORTIZ 53,31

42 2019 2020001816 30/08/2019 ASSORTIMENT SL - 24,21

43 2019 2020001817 15/11/2019 ASSORTIMENT SL - 163,99

44 2019 2020001819 30/11/2019 ASSORTIMENT SL 57,18

45 2019 2020002005 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 57,95

46 2019 2020002086 18/12/2019 JOSE ANTONIO CAÑELLAS ALOMAR 153,00

47 2019 2020002096 06/02/2019 MARIA MERCE GELABERT VAZQUEZ 80,00

48 2019 2020002097 06/02/2019 MARIA MERCE GELABERT VAZQUEZ 250,00

49 2019 2020002098 28/03/2019 MARIA MERCE GELABERT VAZQUEZ 80,06

50 2016 2020002099 11/02/2016 BERNAT MARTI RIERA 45,00

51 2016 2020002100 12/02/2016 BERNAT MARTI RIERA 90,00

52 2016 2020002101 07/03/2016 BERNAT MARTI RIERA 150,00

53 2016 2020002102 14/03/2016 BERNAT MARTI RIERA 225,00
54 2016 2020002103 15/03/2016 BERNAT MARTI RIERA 45,00
55 2017 2020002104 05/05/2017 BERNAT MARTI RIERA 304,80
56 2016 2020002105 16/04/2016 BERNAT MARTI RIERA 150,00

57 2016 2020002106 25/11/2016 BERNAT MARTI RIERA 900,00

TOTAL 63.111,81
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Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit 1/20 per fer front a la crisi del COVID-19.

Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 177.2 del TRLHL i 37 i 38 del RD 
500/90, la competència per aprovar els expedients de crèdits extraordinaris i de suplements 
de crèdit correspon al Ple de la Corporació.

Aquesta Regidoria eleva a l’Ajuntament Ple la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit 1/20 a les aplicacions pressupostàries i pels conceptes i imports següents:

Aplicació 
pressupostària

Concepte Import (€)

13200.226.99 Seguretat i ordre públic. Altres despeses diverses 40.000,00

23100.227.99
Assistència social primària. Altres treballs realitzats per 
altres empreses i professionals 240.000,00

31100.226.99 Sanitat. Altres despeses diverses 20.000,00
TOTAL 300.000,00

Aquesta modificació pressupostària es finançarà mitjançant les baixes de crèdits següents:

2n. Que es sotmeti a informació pública i prossegueixi la tramitació corresponent, prenent-se 
nota per la Intervenció municipal.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle, senyor Miquel Cabot Rodríguez: 
“Com sabeu aquest punt són els 300.000 euros que ja vàrem parlar i vàrem acordar a la 
reunió de Portaveus, que ho duem avui a plenari. Fa ja un mes crec, més o manco que 
vàrem estar d’acord en fer-ho així. I com sabeu, són aquests canvis de partides que fem per 
fer front a les necessitats de la crisi de la Covid. D’acord? Si no hi ha cap intervenció, 
passaríem a votació. Qualque intervenció?”

La portaveu del Partit Popular, Sra. García demana: “Sí, senyor Batle, puc intervenir?”

El Batle contesta: “Sí”

Aplicació 
pressupostària

Concepte Import (€)

23148.623.00 Solera Skate Son Ramonell 60.000,00
33600.622.00 Reforma Olleria Can Palou 60.000,00

33600.622.00 Adequació refugi guerra civil (Pòrtol i Pla de na 
Tesa)

50.000,00

33440.632.00 Adequació instal·lacions Escola i banda de música 100.000,00

34200.622.00 Reparació piscines municipals 30.000,00
TOTAL 300.000,00
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I la Sra. García comenta: “Sí, gràcies, molt ràpidament. Només per dir que el nostre grup 
votarà a favor en virtut d’aquest pacte que tenim de bon enteniment amb tots els grups 
polítics d’aquest Ajuntament, per fer front a aquesta crisi que patim ara, i per lleialtat 
institucional i com no podia ser d’altra manera perquè així ja ho havíem acordat a la Junta de 
Portaveus, hi estam d’acord i el nostre vot serà afirmatiu”

Torna parlar el Batle: “Molt bé. Moltes gràcies. Jo també des d’aquí aprofitar, una altra 
vegada, per agrair aquest bon enteniment que estem duent a les Juntes de Portaveus. Crec 
que és l’encertat i el que se demana de nosaltres; que estiguem junts en aquest moment”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 25 de maig de 2020, abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

A continuació el Batle diu: “Molt bé, crec que ens poden donar l’enhorabona a tots per 
aquests tipus d’acords”

3. Conveni amb l’Agència Tributària de les IIBB en matèria de gestió tributària IVTM

Atès que s’ha rebut la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Marratxí i 
l’Agència Tributaria de les Illes Balears en matèria de gestió tributaria de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica.

Atès que segons assenyala al mateix l’Ajuntament de Marratxí ha delegat a la Comunitat 
autònoma de les Illes Balears les competències relacionades amb la recaptació en període 
voluntari i executiu de diversos tributs i d’altres ingressos de dret públic no tributaris, que 
està instrumentada en el Conveni signat el 27 de setembre de 1994 modificat per una 
addenda de 3 d’octubre de 2012.

Atès que l’objecte del present conveni és incorporar a la referida gestió la realització de 
determinades tasques de recaptació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica sense 
que això suposi un cost addicional per a l’Ajuntament. S’adjunta memòria justificativa sobre 
la conveniència de la signatura del conveni a la que s’indica que el cost del conveni per a 
l’Ajuntament és del 2,5% de la recaptació i que aquest té el caràcter de compensació de les 
despeses que tindrà l’ATIB en matèria de gestió i personal.

Vist l’informe emès pel Tècnic d’administració General de data 02/04/20109, que diu el 
següent:
“INFORME JURIDIC RELATIU A LA PROPOSTA DE CONVENI DE COL·LABORACIO A 
SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE MARRATXI I L’AGENCIA TRIBUTARIA DE LES 
ILLES BALEARS EN MATERIA DE GESTIO TRIBUTARIA DE L’IMPOST SOBRE 
VEHICLES DE TRACCIO MECANICA.
Se sol·licita del Tècnic que subscriu que s’emeti informe jurídic sobre l’assumpte de 
referència, complint informar el següent:
I.- ANTECEDENTS.
L’Àrea de Tributs remet a informe jurídic la proposta de conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Marratxí i l’Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió 
tributària de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Segons s’assenyala, l’Ajuntament 
de Marratxí ha delegat a la Comunitat autònoma de les Illes Balears les competències 
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relacionades amb la recaptació en període voluntari i executiu de diversos tributs i d’altres 
ingressos de dret públic no tributaris, que està instrumentada en el Conveni signat el 27 de 
setembre de 1994 modificat per una addenda de 3 d’octubre de 2012. L’objecte del present 
conveni és incorporar a la referida gestió la realització de determinades tasques de 
recaptació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica sense que això suposi un cost 
addicional per a l’Ajuntament. S’adjunta memòria justificativa sobre la conveniència de la 
signatura del conveni a la que s’indica que el cost del conveni per a l’Ajuntament és del 2,5% 
de la recaptació i que aquest té el caràcter de compensació de les despeses que tindrà 
l’ATIB en matèria de gestió i personal.
II.- FONAMENTS DE DRET.
Normativa d’aplicació als convenis.
En data 3 d’octubre de 2016 ha entrat en vigor la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector 
Públic. Aquesta Llei dedica als Convenis el Capítol VI del Títol Preliminar (arts. 47 a 53). 
D’acord amb aquesta normativa, un conveni és un acord amb efectes jurídics entre 
Administracions o entre una Administració i un subjecte de dret privat per a una finalitat 
comú. Els convenis no poden tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes, supòsit 
en el que es subjectaran a la normativa de contractació.
Pel que fa als requisits de validesa i contingut dels convenis, es detalla el següent:
Artículo 48. Requisitos de validez y eficacia de los convenios
1. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que 
ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.
2. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios los 
titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas 
entidades y organismos públicos.
3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la 
utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades 
de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.
4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de 
los convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública o 
cualquiera de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes que lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de dichos 
convenios, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria.
5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente 
sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos 
durante la vigencia del convenio.
6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser 
superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio.
7. Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 
38 / 2003, de 17 de noviembre (RCL 2003, 2684 ), General de Subvenciones y en la 
normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable.
Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de competencias en una 
Entidad Local, deberá cumplir con lo dispuesto en Ley 7 / 1985, de 2 de abril (RCL 1985, 
799 y 1372), Reguladora de las Bases del Régimen Local .
8. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes.
Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus 
organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán 
eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
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Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima 
y publicados en el «Boletín Oficial del Estado». Previamente y con carácter facultativo, se 
podrán publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que 
corresponda a la otra Administración firmante.
9. Las normas del presente Capítulo no serán de aplicación a las encomiendas de gestión y 
los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos.
Artículo 49. Contenido de los convenios
Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior deberán incluir, al 
menos, las siguientes materias:
a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las 
partes.
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de 
los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de 
ella o de las Universidades públicas.
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, 
indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los 
hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al 
presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible 
indemnización por el incumplimiento.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 
compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de 
interpretación  y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación 
del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1.  Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a 
cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2.  En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, 
los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de 
hasta cuatro años adicionales o su extinción.
En el caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, esta 
prórroga deberá ser comunicada al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos 
de Cooperación al que se refiere la disposición adicional séptima.
Pel que fa als tràmits a seguir, d’acord amb l’article 50 de la Llei 40/2015 per a la subscripció 
d’un conveni resulta precís que s’adjunti una memòria justificativa que analitzi la seva 
necessitat i Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest 
oportunitat, el seu impacte econòmic, el caràcter no contractual de l’activitat, així com el 
compliment d’allò previst a aquesta Llei.
Anàlisi de les proposició de conveni presentada.
Des d’un punt de vista formal, s’ha d’indicar que es tracta d’un conveni en el que 
s’identifiquen les parts que intervenen, la competència municipal, el seu objecte, àmbit 
d’aplicació al terme municipal, condicions bàsiques i règim de vigència. En relació a l’interès 
públic de la signatura del conveni aquest es troba justificat a la memòria redactada. En 
relació al cost del conveni per a l’Ajuntament, segons el que s’exposa a la memòria 
justificativa, aquest té el caràcter de compensació per les despeses de gestió i personal. El 
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conveni s’emmarca a més dins el règim de cooperació entre Administracions dels articles 3 i 
140 de la Llei 40/2015 i l’article 57 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.
Per la seva banda, el conveni es remet com a antecedent i complement al que es va acordar 
als convenis anteriors als que es fa esment, de 1994 i l’addenda de 3 d’octubre de 2012. 
Mancaria poder examinar aquest conveni i addenda anteriors per a poder analitzar si es 
preveuen el conjunt de determinacions mínimes de l’actual article 49 de la Llei 40/2015. Així, 
al present conveni no s’aprecia que existeixi el règim de conseqüències aplicables en el cas 
d’incompliment (art. 49.e); ni tampoc l’existència de mecanismes de seguiment, vigilància i 
control del conveni (art. 49.f). Per tant, en defecte d’aquestes clàusules, els convenis vigents 
a l’entrada en vigor de la Llei (3 d’octubre de 2016) s’haurien de completar amb les 
mateixes. No obstant, segons la Disposició Addicional Vuitena de la Llei 40/2015, es disposa 
d’un termini de 3 anys des de l’entrada en vigor de la Llei per a l’adaptació dels  convenis 
vigents. Per tant, en el supòsit que el convenis anteriors no haguessin previst aquestes 
clàusules es disposaria fins al 3 d’octubre de 2019 per a poder adaptar-los.
Per últim, s’ha d’indicar que al conveni es preveu que la signatura del mateix sigui realitzada 
pel Batle facultat per acord de Ple municipal. Es considera que en aquest supòsit, si els 
anteriors convenis varen ser elevats a aprovació del Ple, correspondria també l’aprovació 
d’aquest que el complementa al mateix Ple. En qualsevol cas, tractant-se el conveni d’una 
modificació d’una delegació de competències de l’Ajuntament a la Comunitat autònoma 
resultaria també competent el Ple per determinació de l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985 de 
Bases de Règim Local.
III.- CONCLUSIO
Atesos aquests antecedents, de fet i de Dret, i una vegada revisat el conveni, es considera 
que les seves determinacions i objecte s’ajusten a les previsions de la normativa d’aplicació 
segons les consideracions i condicions abans exposades. Per tant s’informa favorablement 
als efectes que pugui ser aprovat pel Ple i posteriorment signat, tot segons el que s’ha 
detallat als antecedents i fonaments de Dret indicats. Atès el seu contingut, es considera 
convenient que es comuniqui la seva aprovació als Negociats d’Intervenció i Tresoreria per 
al seu coneixement i als efectes oportuns.
Aquest és l’informe del Tècnic que subscriu, que queda sotmès a qualsevol altre més 
fonamentat en Dret”

Atès que s’ha incorporat l’informe de la Tresorera, de data 10 de febrer de 2020, que diu el 
següent:
“INFORME DE TRESORERIA
Vist l'expedient de referència, el/la Tècnic que subscriu i en relació al mateix, té a bé emetre 
el següent INFORME:
ANTECEDENTS
Se sol·licita del departament de Tributs informe relatiu a l’aprovació del conveni amb l’ATIB en 
matèria de gestió tributària de l’IVTM.
S’adjunta memòria justificativa sobre la conveniència de la signatura del conveni on s’indica 
que el cost inclòs al conveni es per compensar els costos que tindrà l’ATIB.
S’adjunta informe jurídic favorable relatiu a la proposta de conveni de col·laboració a signar 
entre l’Ajuntament de Marratxí i l’ATIB en matèria de gestió tributària de l’IVTM.
L’Ajuntament ja té delegat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les competències 
relacionades amb la recaptació en període voluntari i executiu de diversos tributs i d’altres 
ingressos de dret públic no tributaris, que es va instrumentar mitjançant la signatura del 
corresponent Conveni per ambdues Administracions dia 27 de setembre de 1994, modificat 
per una addenda de 3 d’octubre de 2012.
LEGISLACIÓ
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El Text Refús de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis facultats de gestió tributària i de 
recaptació voluntària i als municipis facultats de gestió tributària i de recaptació voluntària i 
executiva dels seus tributs i d’altres ingressos de Dret Públic, així com la facultat d’inspecció 
dels seus Tributs.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic (art. 3, 140) preveuen que 
els administracions públiques conforme al principi de cooperació i eficàcia poden dur a 
terme convenis de col·laboració i que en el cas que afectin a les corporacions locals, s’han 
de regir pel que s’estableix a la legislació reguladora del règim local.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (art. 57) estableix la 
cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les 
administracions de l’Estat i de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en 
assumptes d’interès comú s’ha de desenvolupar amb caràcter voluntari i mitjançant el 
consorcis o convenis administratius que es subscriguin.
INFORME
L’Ajuntament troba convenient segons se manifesta a la memòria justificativa d’aquest 
conveni que, per a una millor gestió de l’IVTM i la seva recaptació, l’ATIB dugui a terme 
una sèrie de tasques i aquestes es troben relacionades a la clàusula segona del conveni 
que es objecte d’informe.
L’ATIB ofereix noves eines de gestió de l’IVTM desenvolupades per ella mateixa així com 
la possibilitat de realització de diverses gestions d’aquest impost per via telemàtica 
mitjançant el Portal de l’ATIB, eines de les que no disposa l’Ajuntament.
En lo relatiu a la gestió en la seva clàusula tercera s’ofereixen els mecanismes 
d’interconnexió i consultes o comprovacions que es considerin convenients pels 
òrgans municipals.
En lo relatiu a la recaptació dels tributs de cobrament periòdic per rebut es permet utilitzar 
els medis de pagament per la passarel·la de pagaments telemàtics del Portal de l’ATIB, 
mitjans que pot oferir l’ATIB i que en aquests moments l’Ajuntament no està oferint per al 
pagament dels ingressos propis que es gestionen des de l’Ajuntament, la qual cosa 
suposa un millora en els mitjans de pagament als contribuents.
Pel que fa referència a les gestions relatives a les altes, rehabilitacions, baixes i 
transferències de vehicles es podran dur a terme de forma telemàtica mitjançant el Portal 
de l’ATIB, així com el pagament telemàtic de l’autoliquidació corresponent la qual cosa 
suposa una millora en els mitjans de pagament als contribuents.
Respecte a les quantitats abonades per pagament periòdic per rebut en període voluntari i 
en executiva regirà el conveni de recaptació en període voluntari i executiu de tributs locals 
i altres ingressos signat per l’Ajuntament i abans esmentat.
Respecte al pagament de les liquidacions que es facin de forma telemàtica es 
liquidaran trimestralment i s’ingressaran al compte bancari que determini l’Ajuntament.
Els terminis de pagament establerts als diferents convenis amb l’ATIB inclòs aquest, amb 
el sistema d’ingressos a compte que s’acorda, no pertorba el pressupost de tresoreria. A 
demés en aquests moments es disposa de liquides suficient a la Tresoreria municipal.
Si aquestes circumstàncies canviessin i el sistema d’ingrés a les arques municipals 
regulat als convenis pertorbessin el pressupost de tresoreria, s’hauria de revisar i ser 
objecte de la corresponent negociació per la direcció econòmica.
Pel que es refereix a la fiscalització i control a la clàusula sisena s’indica que la 
fiscalització i el control de les actuacions que, en virtut d’ aquest conveni, ha de realitzar 
l’ATIB correspondrà als òrgans competents de l’Ajuntament. Aquests extrems no són 
funcions assignades a la Tresoreria Municipal. “
Vist el correu electrònic remes per l’ATIB, en data 06/05/2020, com a recordatori dels 
anteriorment enviats, demanant que per l’Ajuntament Ple es doni autorització a la Direcció 
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General de Trànsit –Prefectura Provincial de Trànsit en Illes Balears, perquè l’ATIB pugui 
accedir als fitxers de dades MOVE –PADRO.

Aquesta regidoria, eleva a l’Ajuntament en Ple la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. Aprovar la proposta de col·laboració entre l’Ajuntament de Marratxí i l’Agència Tributaria 
de les Illes Balears en matèria de gestió tributaria de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, remesa per l’Agència Tributaria de les Illes Baleares.

2. Facultar al senyor Batle per què en nom i representació d’aquest Ajuntament subscrigui 
l’esmentat conveni.

3. Donada compte de l’urgent necessitat de facilitar a l’ATIB totes les autoritzacions 
necessàries per a la gestió tributaria de l’IVTM, es considera procedent la declaració de 
d’urgència per tractar la proposta d’acord assenyala al punt següent.

4. Aprovar autoritzar a la Direcció General de Trànsit – Prefectura Provincial de Trànsit en 
Illes Balears a què les dades necessàries per a la gestió de l'impost de vehicles de tracció 
mecànica que hauria de rebre aquest Ajuntament per a exercir la competència de gestió de l' 
impost de vehicles de tracció mecànica, atès que té una encomana de gestió a favor de 
l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) es facin arribar les esmentades dades en lloc 
d’aquest Ajuntament directament a l'ATIB.

5. Comunicar aquest acord a l’Agencia Tributaria de les Illes Balears, Prefectura Provincial 
de Trànsit en les Illes Balears, als departaments d’Intervenció, i Tresoreria per el seu 
coneixement i als efectes oportuns.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle dient: “Aquest conveni és el 
conveni que ja duem aplicant fins ara. Simplement el renovam. I és el conveni perquè l’ATIB 
dugui tota la gestió de rebuts d’aquest impost que és l’impost de vehicles de tracció 
mecànica. No és cap novetat, simplement és una renovació. També hem inclòs, que ja ho 
vaig explicar a les Comissions, que vàrem incloure per urgència a la Comissió un punt que 
simplement era l’autorització a l’ATIB per poder manejar les dades dels contribuents”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 25 de maig de 2020, abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

4. Donar compte dels decrets del període entre sessions

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia del període comprès entre sessions 
(febrer 2020 – maig 2020).

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

5. Dació de compte al plenari de la Corporació maig 2020 (ajudes puntuals serveis 
socials, informes objecció, execució trimestral i dades PMP 1r trimestre 2020)
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Atès que, al llarg del 1er trimestre de 2020 s’han tramitat entre d’altres els següents:

• AJUDES PUNTUALS SERVEIS SOCIALS 1 TRIMESTRE 2020
• INFORMES OBJECCIÓ 1 TRIMESTRE 2020 

I les seguents plataformes:

• EXECUCIO TRIMESTRAL 1 TRIMESTRE 2020
• DADES PMP 1 TRIMESTRE 2020

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.

6. Donar compte de la Sentència núm. 243/19.

Escrit del Lletrat de l’Administració de Justicia, de data 20 de setembre de 2019, adjuntant 
còpia de la Sentencia núm. 243/19, del Jutjat Condenciós-Administratiu núm. 2 de Palma, 
del contenciós administratiu interposat per la Sra. María Isabel Córdoba Abucha, contra la 
desestimació per silenci de la reclamació de responsabilitat patrimonial.

Vista la Sentència núm. 243/19, remesa pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de 
Palma, en relació al procediment abreujat núm. 30/2018, pel que s’estima la reclamació 
contra la desestimació per silenci de la reclamació de responsabilitat patrimonial, declarant-
la discomforme a dret, anulant-la i comdenant a l’Ajuntament de Marratxí a indemnitzar a la 
Sra. Córdoba en 301,97€ més interessos i costes, en quantia que no excedeixi de 300€ per 
tots els concepts.

Aquesta Regidoria, elevar a la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de 
Comptes la següent proposta d’acord:

Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 243/19, del Jutjat Contenciós-Administratiu 
núm. 2 de Palma, en relació al procediment abreujat núm. 30/2018, interposat per la Sra. 
María Isabel Córdoba Abucha, reclamació contra la desestimació per silenci de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial.

Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada

7. Donar compte de l’Auto núm. 45/2020

Escrit del Lletrat de l’Administració de Justicia, de data 21 de febrer de 2020, adjuntant 
certificació de l’Auto 45/2020, del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Palma, del 
contenciós administratiu interposat per la Sra.Amalia Vera Capitán, pel que s’acorda un 
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acord transaccional pel que fa a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada en 
el seu dia.

Vist l’Auto núm. 45/2020, remes pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Palma, en 
relació al procediment abreujat núm. 350/2018, pel que s’acorda que l’Ajuntament de 
Marratxí, a través de la seva companyia d’assegurances, abona la quantitat de 7.416,66€ a 
la Sra. Amalia Vera Capitán, en concepte d’indemnització pels fets objecte de la demanda 
interposada i declarar per finalitzat el present procediment.

Aquesta Regidoria, elevar a la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de 
Comptes la següent proposta d’acord:

Donar-se per assabentats de l’Auto 45/2020, del Jutjat Contencios-administratiu núm. 2 de 
Palma, en relació al procediment abreujat núm. 350/2018, interposat per la Sra. Amalia 
Vera Capitán, pel que acorden –acord Transaccional on l’Ajuntament de Marratxí, a través 
de la seva companyia d’assegurances, abona la quantitat de 7.416,66€ a la Sra. Amalia 
Vera Capitán, en concepte d’indemnització pels fets objecte de la demanda interposada per 
responsabilitat patrimonial i declarar per finalitzat el present procediment.

Els senyors assistents es donen per assabentats de l’Auto abans esmentat.

8. Donar compte de la Sentència núm. 10/2020

Vista de la Sentència núm. 10/220, del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Palma, 
del contenciós administratiu interposat per l’entitat CLUB DE TIR OLIMPIC MALLORCA, 
contra resolució de l’Alcaldia de data 16 de novembre de 2016 que en reposició, confirma 
la de 23 de febrer de 2016, pel que es procedeix a la no admissió a tràmit de la reclamació 
de responsabilitat patrimonial presentada pels perjudicis derivats de les mesures cautelars 
acordades a l’expedient Adm. 26/10 activ 52/98 pel suposat excés dels nivells d’emissió 
sonora i deficiències en la legalitat urbanística.

Aquesta Regidoria, eleva a la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de 
Comptes la següent proposta d’acord:

Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 10/220, del Jutjat Contenciós-Administratiu 
núm. 1 de Palma, en relació al procediment ordinari 22/2017, interposat per l’entitat CLUB 
DE TIR OLIMPIC MALLORCA, contra resolució de l’Alcaldia de data 16 de novembre de 
2016 que en reposició, confirma la de 23 de febrer de 2016.

Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada

9. Donar compte de la Sentència núm. 77/2020

Escrit del Lletrat de l’Administració de Justícia, de data 11 de març del 2020, del Jutjat de lo 
Contencios-administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, adjuntant Sentencia estimatòria de 
data 11 de març de 2020 i núm. 77/2020 dictada al recurs contenciós administratiu, en grau 
de fermesa, perquè dins el termini que assenyala la Llei es doni compliment a les 
declaracions contingudes a la mateixa.
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Vista la Sentencia núm. 77/2020, del Jutjat Contencios-administratiu núm. 2 de Palma, en 
relació al procediment abreujat núm. 480/2019, pel que s’estima el contenciós administratiu 
interposat per la Sra. María Rosa Monleón Valls, contra el Decret de Batlia de data 
04/10/2018 relatiu a l´IIVTNU.

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

Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 77/2020, del Jutjat Contencios-
administratiu núm. 2 de Palma, en relació al procediment abreujat núm. 480/2019, pel que 
s’estima el recurs contencios-administratiu interposat per la Sra. María Rosa monleón Valls 
contra el Decret de Batlía de data 4/10/2018 relaitu a l’IIVTNU, declarant conforme a dret i 
condemnant a la part recurrent a estar i passar per aquesta declaració, i a les costes, en 
quantía que no escedeixi de 300 euros per tots els conceptes.

Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada.

10. Donar compte de la Sentència núm 172/2020

Escrit de data 30 d´abril de 2020, adjuntant còpia de la Sentència núm. 172/2020, del Jutjat 
Contenciós-administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca, del contenciós- administratiu 
interposat pel Sr. Ramon Julio Martin Ramos i la Sra. Lorena Cecilia Socias Cruz contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra la sol.licitud de devolució 
d´ingressos indeguts en concepte de l´IIVTNU, respecte a la transmissió de la finca situada 
al carrer Carles V núm. 10 A1º 1ª, per un import de 1.726,46€.

Vista la Sentència núm. 172/2020, remesa pel Jutjat Contenciós-administratiu núm. 1 de 
Palma de Mallorca, en relació al procediment abreujat núm. 406/2019, pel que s´estima el 
recurs contenciós-administratiu interposat pel Sr. Ramon Julio Martin Ramos i la Sra. 
Lorena Cecilia Socias Cruz, contra la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat contra la sol.licitud de devolució d´ingressos indeguts en concepte de l´IIVTNU, 
respecte a la transmissió de la finca situada al carrer Carles V núm. 10 A1º 1ª, per un 
import de 1.726,46€.

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

Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 172/2020, del Jutjat Contenciós- 
administratiu núm. 1 de Palma, en relació al procediment abreujat núm. 406/2019, pel que 
s´estima el recurs contenciós-administratiu interposar pel Sr. Ramon Julio Martin Ramos i 
la Sra. Lorena Cecilia Socias Cruz , contra la desestimació presumpta del recurs de 
reposició interposat contra la sol.licitud de devolució d´ingressos indeguts en concepte de 
l´IIVTNU, respecte a la transmissió de la finca situada al carrer Carles V núm. 10 A1º 1ª, 
per un import de 1.726,46€. Declarant no ajustada a dret la resolució impugnada i anul·lant, 
i ordenant a l'Ajuntament la devolució de l'import ingressat en concepte d'IIVTNU a la 
recurrent, més els interessos legals des que va ser ingressada la quantitat corresponent, en 
el cas que aquestes quantitats haguessin estat satisfetes per l'actora, condemnant en 
costes a la part demandada.

Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada
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11. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal del 
Partit Popular de Marratxí envers el pagament per part del Consell de Mallorca del 
servei de bombers- Serpreisal

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 del Partit Popular de Marratxí envers el 
pagament per part del Consell de Mallorca del servei de bombers- Serpreisal

12. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Marratxí envers el 
pagament per part del Consell de Mallorca del servei de bombers- Serpreisal, 
prèvia declaració d’urgència

A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu del Partit Popular, senyora Mª 
Magdalena García Gual, de la Moció presentada pel PP, en data 13 de maig de 2020, 
envers el pagament per part del Consell de Mallorca del servei de bombers- Serpreisal, que 
diu textualment:

“Actualment el Consell de Mallorca, gaudeix d’una bona situació econòmica gràcies a la Llei 
3/2014, de 17 de juny, del SISTEMA DE FINANÇAMENT DEFINITIU DELS CONSELLS 
INSULARS, aprovada per un govern del Partit Popular.

Amb la situació provocada per la pandèmia del COVID 19, estam a les portes d’una crisi 
econòmica i social, sumada ja a la crisi sanitària.

Atès que per part del Consell de Mallorca existeix la possibilitat d’ajudar als Ajuntaments 
mallorquins, en casos com l’eliminació de càrregues econòmiques.

Atès que els municipis de més de 20.000 habitants tornen pagar anualment pel servei de 
Bombers (Serpreisal), després que, la legislatura 2011/2015 el govern insular del PP 
assumís íntegrament el cost d’aquesta prestació per a tots els pobles de l’illa.

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

ACORD

- Que el Consell de Mallorca assumeixi de forma íntegra el cost del servei de Bombers 
(SERPREISAL) per als ajuntaments de més de 20.000 habitants, com és el nostre cas i així 
poder destinar aquests doblers a altres despeses per ajudar a pal·liar aquesta difícil situació 
actual”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu de VOX, senyora Lola Nchaso: 
“Mi voto va a ser favorable. Pero quisiera que me aclarase. Este convenio ¿es nuevo?, ¿hay 
otro anterior?, ¿hay una deuda acumulada?, ¿se habla solo de este año? Gracias”

El Batle diu: “Igual li explic jo, senyora García, si li pareix bé”

Li respon la portaveu del PP: “Sí, sí, perfecte.”
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Segueix parlant el Batle, senyor Cabot: “El tema del Consell de Mallorca per normativa està 
que els municipis més grans de 20.000 habitants havíem de pagar el servei de bombers. 
D’acord? Se preveu que el cost d’aquests municipis és més elevat, evidentment, que els 
altres municipis petits i havíem d’assumir aquest cost. Això se duia fent des de fa molts 
d’anys. No ha canviat el conveni, sinó que el conveni és bastant antic. És vera que crec, si 
no vaig equivocat, fa dues legislatures, el 2012, el Consell de Mallorca va decidir no fer 
pagar als municipis de més de 20.000 habitants. A la darrera legislatura, també és vera, que 
va tornar rea haver-hi contactes per tornat a posar en marxa aquest conveni i que els 
municipis de més de 20.000 habitants tornessin a pagar aquest impost. Aquest impost no, 
perdonau, aquest cost. Amb això contest a la senyora Nchaso, i ara també li contest a la 
senyora García. Que és que nosaltres a les negociacions que vàrem tenir, evidentment, el 
nostre municipi té una diferència amb els altres de més de 20.000 que és que no té un parc 
de bombers. I en moltes ocasions, també és vera que aquí actuen tant els bombers del 
Consell com els bombers de Palma. Que també és vera que als bombers de Palma els paga 
el Consell de Mallorca cada vegada que venen aquí. Però al final amb les converses que 
vàrem tenir, i la firma del conveni no va anar a bon port, i aquí encara a Marratxí no pagam 
aquest cost. No ens cobren aquest cost i tampoc ens han comunicat darrerament que tinguin 
intenció de fer-ho. Jo entenc, que també hi pot haver confusió, perquè és vera que als 
nostres pressuposts municipals existeix aquesta partida. No l’hem llevada mai, l’hem 
continuada mantenint per si qualque dia, de manera unilateral, el Consell de Mallorca ens 
obligava a pagar aquest cost, val? No ha estat així i aquesta partida cada any l’hem poguda 
reinvertir amb altres coses, que de la mateixa manera ho farem aquest any, si ho 
necessitam i és el cas. De fet és una bona partida per utilitzar també per tema de la Covid, si 
l’hem de menester. Així doncs, el nostre vot serà en contra pel simple fet que no es duu 
aquest cost, i que nosaltres no fem aquest pagament, i evidentment, no podem votar a favor 
d’una cosa que no estem fent. Bé, i això és el nostre plantejament”

Seguidament intervé la Sra. García: “Sí. Gràcies. Bé, contents de saber que el Consell 
Insular no ens està cobrant aquest cost perquè són molts de doblers pels ciutadans del 
municipi de Marratxí. Però crec que podríem arribar a un acord, alguna cosa més estable. 
És a dir, el Consell de Mallorca no està cobrant el cost del Serpreisal però, vostè, com molt 
bé ha dit, el tenen pressupostat. Ho anam pressupostant any darrer any, perquè no sabem si 
en qualsevol moment el Consell Insular ens demanarà que li fem el pagament. En aquest 
cas serà gros, perquè li haurem de fer el pagament des de 2015 o 2016. Per tant tindrem un 
deute amb el Consell Insular importat. Ja em pareix bé que no ho estigui cobrant, però si és 
així, estaria molt bé arribar a un acord, un conveni, una signatura, un, el que li vulgui 
nomenar vostè, de què el Consell ens exoneri de pagar aquest cost. I així ja no farà falta que 
nosaltres el pressupostem. I aquests doblers, en aquest cas, aquest any hi ha pressupostat 
per 2020, 111.000 euros que serien molt bons poder-los destinar ja d’entrada a una altra 
cosa. Perquè si sabem que el Consell de Mallorca no fa comptes cobrar-ho, és una 
declaració d’intencions totalment, perquè no hi ha res per escrit, ni hi ha cap conveni, ni cap 
signatura que així ho demostri. De fet, supòs que per això vostès cada any el tornen a 
pressupostar perquè si un dia sona la flauta i el Consell ens ho demana, ens pot demanar 
l’import de tots els anys que no ho han cobrat. Perquè ho han fet de manera amistosa però 
no hi ha res per escrit, ni queda constància. I ens agradaria que així fos. Gràcies.” 

El Batle diu: “De fet quan vàrem deixar de pagar és perquè el conveni va perdre la seva 
vigència. Vull dir, encara no hem signat cap altre conveni que ens digui el que hem de 
pagar. Evidentment, si el Consell ens vol passar les factures dels serveis prestats, 
evidentment, ho pot fer. Evidentment, jo crec que no ho farà, tampoc, evidentment. nosaltres 
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demanar-li alguna cosa al Consell que sabem que no ho vol fer, ho trob un poc, no sé, no ho 
veiem. Simplement, ens basem també nosaltres amb les bones relacions que hem tingut 
sempre amb el Consell de Mallorca i amb el Govern. Ens basem amb la bona relació que ha 
tingut el Consell de Mallorca també de cara a subvencionar aquests darrers anys des de 
2015, que ha augmentat moltíssim les subvencions als ajuntaments. El molt que ens han 
ajudat. També no fa falta mirar enrere per veure totes les inversions que ha fet el Consell al 
municipi de Marratxí. Les darreres per exemple són l’entrada de la Indioteria cap a Sa 
Cabana, que està en obres, i les pròximes obres que és la sortida del Polígon de Marratxí. I 
jo crec que també ara haver de fer una moció en aquest sentit és rompre un poc aquesta 
cordialitat que hi ha entre distintes institucions. O sigui, jo crec que simplement està així com 
està i ja està. I si qualque dia el Consell ens ve amb una proposta que sigui raonable, 
evidentment, nosaltres també haurem d’assumir la nostra part que ens toqui. Evidentment, 
ha de ser raonable. Quan vàrem parlar en 2016, no va ser raonable per nosaltres perquè 
nosaltres comparats amb municipis de 20.000 no tenim els mateixos serveis. No tenim parc i 
no tenim la mateixa, el mateix nivell d’actuació que puguin tenir altres municipis. I aquest va 
ser el motiu per no signar-ho. Evidentment, si demà venen i ens munten aquí un quarter, un 
parc de bombers, segurament la situació canviaria i segurament nosaltres, també hauríem 
d’assumir qualque cost per tenir aquí un parc de bombers. Que jo crec que inclús seria una 
bona notícia poder comptar amb un parc de bombers a Marratxí. D’acord? O sigui, jo crec 
que nosaltres com a Equip de Govern, crec que per seguir amb la cordialitat i la bona relació 
que tenim amb el Consell de Mallorca preferim no fer aquests tipus de mocions d’alguna 
cosa que encara no existeix. Una altra cosa és que qualque dia ens vulguin cobrar qualque 
cosa que sigui injust i aquí sí que ens trobareu per fer una moció en aquest sentit”

Torna intervenir la portaveu del Partit Popular: “Sí, gràcies. Ja me pareix bé que el Consell 
no ens ho cobri, com li he dit abans perquè tot això redunda en el benefici dels ciutadans de 
Marratxí. Però me reconeixerà que això és una situació totalment provisional i que depèn, i 
vostè mateix ho ha dit, de les bones relacions que se mantenguin amb el Consell Insular. I jo 
crec que si quedàs constància per escrit de que quedam exonerats d’aquest cost, seria molt 
millor. Però bé, ja me va bé així. I volia aprofitar per fer una pregunta d’aquest tema. 
Aquesta mateixa moció el Partit Popular ja la va presentar a la legislatura passada. I 
repassant un poc les notes del que se va parlar, els hi volia demanar com tenen aquelles 
converses amb l’Ajuntament de Palma per un possible conveni amb el qual vàrem començar 
a fer feina en setembre de 2015. Que és quan vostès, ens ho vàren dir. Han passat quasi, 
quasi cinc anys i no sé si aquesta feina encara continua, si està aturada, si han arribat a 
port. En qualsevol cas, nosaltres no tenim cap notícia. I després l’altra qüestió és dir-li que 
vostè m’ha dit que votaran en contra, tot l’Equip de Govern? O el seu partit? Perquè si és 
així me sorprèn perquè l’altra vegada que la vàrem presentar, hi ha partits aquí que l’altra 
vegada varen votar a favor i avui votaran en contra, i me pareix un canvi de criteri molt poc 
raonable i molt poc justificat perquè veig que aquí ningú ho està justificant. No ho dic per 
vostè, senyor Batle. Gràcies”

A continuació el Batle dona la paraula al Primer Tinent de Batle, senyor J. F. Canyelles: “Jo 
sobre el tema del conveni, amb el Consell hem tingut converses des del 2015 però mai s’ha 
posat damunt la taula que haguessim de pagar d’una manera ferma, val? per aclarir les 
coses. I segona, suposo que no ho deia per nosaltres perquè nosaltres també vàrem votar 
en contra, per tant...no va per nosaltres. I sí que també el que vàrem valorar i el que vàrem 
estar parlant amb el Consell que ho vàrem parlar tota la legislatura, les vegades que, 
diguéssim, que aquest tema es posava damunt la taula en qualque moment. I no era un 
tema de doblers ni un tema de conveni, era un tema de servei i de rapidesa per això és que 
a vegades venen els bombers de Palma i a vegades venen els del Consell. Depèn de, 
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diguéssim, dels qui tenen més disponibilitat i els que puguin fer més via, no? Totes les 
vegades que hem parlat amb el Consell, i el Batle ho pot confirmar, sempre hem parlat 
d’aquest tema, del tema, diguéssim, de la rapidesa d’actuació i del cost no n’hem parlat mai 
seriosament. No n’hem parlat mai perquè senzillament, el Consell també és conscient de 
que nosaltres no tenim un parc i que nosaltres no tenim les mateixes necessitats de qualcú 
que té un parc i té un servei molt més bo. I sí que és cert que les incidències que tenim són 
relativament poques respecte al que hauríem de pagar per nombre d’habitants; que tampoc 
no ens pareix just perquè tampoc tenim aquest servei extraordinari. M’explic? Crec que és 
una cosa que el Consell no ens reclamarà perquè, és que no ho hem posat mai damunt la 
taula de forma seria”

Seguidament la Sra. Serra, portaveu d’IDMA-El Pi comenta: “Moltes gràcies, senyor Batle, 
per al·lusions. El meu partit sí que hi va votar a favor quan se va presentar aquella moció 
però no sé si recordaran també que en aquell moment sí que es plantejava have de pagar 
aquesta quantitat al Consell i per això es va presentar aquesta moció, perquè no fos ferma. 
En quant han passat els anys que han passat i no s’ha cobrat, entenc jo que no s’ha de 
demanar una cosa que no s’està fent. Però jo sí en aquell vaig votar a favor però perquè 
estava damunt la taula que tenien pensat cobrar-nos aquesta quantia”

I el Batle comenta: “Molt bé. Abans de passar la paraula al senyor Amengual, que l’ha 
demanada i a la senyora Nchaso també. Simplement un petit incís. Jo entenc perfectament, 
quan jo parlo, parlo en nom de l’Equip de Govern. Això el primer. Si parlo en nom del partit, 
evidentment ho destacaré així. Però també dir, que jo entenc perfectament que els grups 
que puguin estar a l’oposició i ara puguin estar en l’Equip de Govern, puguin votar coses 
diferents; encara que sigui la mateixa moció. Encara que no fos exactament com és aquesta 
d’avui en dia. Perquè evidentment quan estàs de dins, veus, i ara que estàs de dins ens toca 
cuidar les relacions amb el Consell de Mallorca, que és el que he dit abans. Quan estàs de 
fora, estàs a l’oposició, doncs no has de mirar tan prim. Vull dir, jo entenc perfectament que 
pugui haver-hi canvis d’opinió perquè a més també el prisma des del Govern, i vosaltres bé 
ho sabeu, no és el mateix moltes vegades que el des de l’oposició. O sigui, que no crec que 
sigui tampoc com una cosa ni negativa ni que faci de menys, en aquest cas, la condició del 
vot que va tenir en el seu dia. Dir que el conveni amb Palma, que també ho heu demanat. El 
conveni amb Palma simplement es va aturar perquè Palma va començar també a tenir 
problemes, no sé si vos recordau en aquella legislatura, amb el tema d’equipaments dels 
bombers i tot això. També va ser una època dura un poc per ells. També perquè al final el 
preu del conveni que ens proposava Palma, que era el preu que ells consideraven de servei, 
era el mateix preu que ens demanava, o inclús un poc més del que ens demanava el 
Consell de Mallorca. I evidentment, com que el Consell de Mallorca no ens cobrava, no 
vàrem ser beneits d’anar-nos-en a qui ens cobra, no? O sigui que ho vàrem començar a 
tramitar per si el Consell de Mallorca ens exigia el cobrament i al final el vàrem aturar pel 
que vos dic. Vull dir, no serem nosaltres qui ens anirem a un lloc que ens cobra quan tenim 
un altre que no”

El portaveu de Ciudadanos, Sr. Amengual agafa la paraula: “Moltes gràcies, senyor Batle. 
Per nosaltres, no coneixem molt profundament aquesta situació. Sabem que per població 
hauríem de tenir un parc de bombers. Per tant nosaltres en un principi, pensam votar a favor 
perquè consideram que aquest servei ho podríem obtenir des d’un Consell que ja ho va 
oferir o que ho ha ofert sempre. El que sí se dóna ara en aquest moment és una situació 
irregular i el que hauríem d’aprofitar donada aquesta moció és plantejar cercar una solució 
real. No que estiguem pendents de qui està governant en el Consell, o qui ve o qui no ve, i 
que de sobte ens canvia les coses. Jo sóc més partidari d’intentar arribar a un acord per a 
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dur endavant una solució a una qüestió que ara en aquest moment és un problema 
realment. No sabem l’any que ve si haurem de pagar o no”

La Sra. Nchaso agafa la paraula: “Yo le dije que iba a votar a favor. Mi desconocimiento 
acerca de cómo estaba. Mi desconocimiento sobre este tema de por qué estaba parado y 
que estaba parado. Yo pensaba que estaba en funcionamiento, incluso que tenía deudas o 
no. Pues entonces, hay dos posiciones. Una, que nosotros estamos guardando un 
presupuesto que no se paga o no se hace caso de él, desde el 2015. Me parece que ha 
dicho, ¿sí? Si se hace una norma nueva que estemos obligados a pagar no creo que sea 
retroactiva porque no estaría a favor nuestro. Sería a partir de ese nuevo convenio, creo yo. 
Entonces visto lo visto, tendré que cambiar mi intención de voto, y preguntar si podemos 
retomar las negociaciones para el convenio, firmar un convenio. Porque somos más de 
20.000 habitantes, un municipio de más de 20.000 habitantes” 

I el Batle diu: “A veure. Evidentment, el conveni no el signarem si té caràcter retroactiu. Al 
que es referia la senyora García o jo ho he entès així, és que evidentment, una institució, 
una empresa, que te fa un servei, te pot demanar el seu cost, te pot facturar el seu cost fins 
als darrers quatre anys. Jo entenc que quan la senyora García parlava d’això, parlava també 
d’això, no? El tema del conveni no el signam, Lola, perquè si el signam hem de pagar i ens 
donen el servei igual. Vull dir, si nosaltres ara mateix el signéssim, és el que jo he intentat 
més o manco explicar. Si nosaltres ara signam el conveni, significarà que tindrem els 
mateixos serveis però pagant. Evidentment, si nosaltres, és el que jo deia abans, si 
nosaltres signam un conveni qualque dia, que esperem que pugui arribar aquest dia, serà 
amb unes condicions més favorables per nosaltres. Que si hem de pagar, que també sigui 
amb unes millors condicions, com pugui ser tenir un parc, com pugui ser tenir un altre tipus 
de serveis dels bombers que no tenim ara. Ara, encara que no tenim conveni, se’ns dóna el 
servei de bombers exactament igual evidentment, perquè també és una obligació per 
emergències; també és una obligació. Hem de dir també, que també va un poc pel que deia 
el senyor Amengual, que evidentment el servei pot millorar. Però també hem de dir que en 
els dos incendis que hem tingut grossos, que han estat tots dos en el Polígon, el nivell 
d’actuació ha estat molt bona, ha estat molt bona. I és que el parc de Palma està molt a prop 
de Marratxí, molt a prop de Marratxí. Igual que el d’Inca tampoc és que estigui 
excessivament en fora. De fet, hi ha punts de Palma i de Calvià que estan més en fora dels 
seus parcs, que nosaltres de Palma. A més com que estem rodejats de Palma i d’Inca, 
depèn d’on hi hagi l’incendi a Marratxí, el nivell de rapidesa d’actuació és bastant bo. O sigui 
que el tema, Lola, que comentaves de no signar el conveni és per no pagar. Si signam el 
conveni pagarem. I els serveis que tenim són exactament els mateixos perquè ells estan 
obligats a fer-ho. El que el Consell decideix ara mateix és no cobrar-nos aquest servei. Si 
signam el conveni ho haurem de pagar”

La Sra. Nchaso diu: “Gracias, gracias” 

A continuació parla el portaveu d’Unides Podem, senyor H. López: “Tenim clar que votarem 
en contra perquè no té objecte ara mateix aquesta moció. El que no entenc és que, o sigui, 
si se relaciona la moció amb intentar pal·liar les conseqüències del Covid. Si es refereix que 
és en aquest moment, que se demana que no se cobri aquest cost, només durant el temps 
de l’alarma o és per sempre. No queda clar a la moció. Pareix que és només per pal·liar la 
situació actual. Llavors no és un tema que crea estabilitat, si és així. Per això, per aclarir 
això. O sigui, de totes maneres votaríem en contra perquè en aquests moments crec que no 
té objecte aquesta moció. Gràcies”
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Segueix parlant la portaveu del PP: “Sí. Gràcies. És vera que no queda clar a la moció. Però 
el que volíem dir és que si no es cobrava enguany, aquests doblers que estan pressupostats 
enguany fossin per dedicar a...  No sé si li he contestat però això és el que nosaltres volíem 
fer constar. I volia fer un comentari, no sé si encara som a temps. Estic d’acord amb moltes 
de les coses que s’han comentat aquí. Inclús si volen puc estar disposada a reformular una 
mica aquest acord. Perquè entenc pel que m’han contestat entre tots, que actualment estam 
a una situació irregular. No hi ha un conveni signat però el servei s’està prestant. No voleu 
signar un conveni nou perquè no ens cobrin quotes endarrerides. Per tant, és una situació, 
abans els hi he dit, provisional però ara quasi, quasi podríem dir irregular. Perquè per 
aquesta regla de tres, si un dia, és vera que ls dos darrers incendis han col·laborat i vostè ho 
ha dit, senyor Batle, en aquest municipi sense cap problema, però podrien no fer-ho. Si 
nosaltres no pagam i no tenim conveni, teòricament el servei...Vull dir tot està una mica en 
pinces i ens agradaria que de qualque manera es pogués regular aquesta situació”

El Batle, senyor Cabot parla a continuació: “M’explic. No hi ha res amb pinces ni res 
irregular. L’únic que fa el conveni és dir el preu del servei. Però el servei estan obligats a 
oferir-lo com emergències. D’acord? Tant Policia, com Guàrdia Civil, perquè aquí en aquest 
cas tenim Guàrdia Civil, com bombers, estan obligats a donar el servei, tinguem conveni o 
no el tinguem. El que es fitxa en el conveni és el preu, és el cost d’aquests serveis. Però 
com que ara no ens cobren cost, com que no ens cobren, doncs no importa tenir conveni. 
Enteneu, no? Vull dir, és així. Però per llei, per la Llei d’emergències estan obligats”

Intervé la Sra. García: “Ho entenc. És a dir, no ens cobren pel que vostè ha dit abans, 
perquè hi ha bona relació, però en qualsevol moment ens poden cobrar. Cert?”

Li contesta el Batle: “Correcte. Així és”

Segueix parlant la Sra. García: “Doncs si ens poden cobrar, nosaltres mantenim la moció 
perquè volem que aquest cost no l’assumeixi l’Ajuntament de Marratxí. Gràcies”

I el Batle diu: “No, no. Ho entenc perfectament. I entenc la vostra postura. Simplement, el de 
votar en contra era perquè no vull crear un conveni de col·laboració, vull dir, un conflicte de 
col·laboració a través d’una moció simplement preferiexo tenir bones relacions amb ells, 
com he fet fins ara. Simplement és això”

El portaveu del Ciudadanos, Sr. Amengual agafa la paraula: “Amb ànim només d’arribar a un 
acord, jo entenc la moció amb la informació que ha aparegut ara a les converses i tal. Crec 
que per ventura queda un poc per deixar-la en abstenció o almenys que ens reunim plegats 
a una taula per veure de trobar una solució que regularitzi aquesta situació perquè 
certament no estarà agafat amb pinces però no és una situació regular, venc a dir. Ens 
podem esperar qualsevol sorpresa l’any que ve. El servei el tenim, d’una forma o d’altra, 
segur. Però venc a dir, per ventura ens interessaria plantejar, cerca una solució ja, de cara al 
futur, definitiva. Inclús demanar un parc de bombers. No sé. Això ja seria una cosa per parlar 
entre tots. Res més”

El Batle comenta: “De cara al futur podem fer distintes actuacions i podem reclamar un parc 
de bombers. El que passa  és que també ara és vera que no és el millor moment per 
demanar parc de bombers. D’acord? Però bé, crec que queda clara la postura de tots, o 
sigui que podem passar a votació si no hi ha cap altra intervenció. Molt bé”
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Sotmès l’assumpte a votació i atesa la declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels quatre regidors del PP i del regidor 
del Grup Mixt; amb els vots en contra dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, 
de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem; i amb les abstencions dels tres 
regidors de Ciudadanos i de la regidora de VOX, rebutjar la moció abans transcrita.

13. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal de 
Ciudadanos de Marratxí relativa a “Plan de choque municipal para paliar las 
consecuencias del COVID-19”

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 relativa a 
“Plan de choque municipal para paliar las consecuencias del COVID-19”

14. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí relativa a “Plan 
de choque municipal para paliar las consecuencias del COVID-19”, prèvia 
declaració d’urgència.

A continuació el Sr. Amengual, portaveu de Ciudadanos comenta: “El que faré serà llegir 
aquesta moció que vol ser un pla de xoc. Sí que és veritat que l’hem presentada fa un mes i 
pico, i les circumstàncies han evolucionat i podria ser que qualque punt estigui superat o 
s’estigui fent feina amb ell. Però mantindrem el format que vàrem presentar ja el mes passat. 
I faré una lectura i ho posarem a la disposició del Consistori per votar-la”

Seguidament es dona compte i lectura per part del portaveu de Ciudadanos, de la Moció 
presentada per Ciudadanos Marratxí, en data 25 de maig de 2020 relativa a: “Plan de 
choque municipal para paliar las consecuencias del COVID-19”, que diu textualment:

“Las corporaciones locales ofrecen en muchos casos la asistencia más directa a la 
ciudadanía (servicios sociales, información…). La actual crisis sanitaria y socioeconómica 
requiere de respuestas rápidas y contundentes, además de una fuerte adaptación de la 
forma de trabajar de la propia administración (teletrabajo, refuerzo de la atención 
telefónica…). Es por ello que, desde Ciudadanos, no queremos olvidarnos del papel 
fundamental que tienen los Ayuntamientos, que disponen de recursos y herramientas que 
deben ponerse, como se viene haciendo en muchas corporaciones locales, al servicio de la 
prioridad de la ciudadanía: combatir las consecuencias de la crisis de la COVID-19.

Proponemos un Plan de Choque con varias líneas de actuación para impulsar desde los 
municipios medidas de recuperación tras la crisis del COVID-19. Con la misma voluntad de 
seguir trabajando desde la unidad, el consenso y la colaboración, planteamos una propuesta 
para:

• Realizar un análisis de situación sobre la vulnerabilidad y el impacto que ha tenido la 
crisis en los ámbitos social, económico y sanitario a fin de poder englobar iniciativas que 
permitan atenuar los efectos de esta crisis sanitaria en nuestros municipios.
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• Adoptar medidas que mejoren la situación en las familias y sectores productivos y 
faciliten la reconstrucción y recuperación de la actividad habitual de nuestros municipios 
a la mayor brevedad posible.

1) Homenaje y reconocimiento a las víctimas mortales del COVID-19

La pandemia del COVID-19 dejó claro desde el minuto uno que iba a poner al conjunto del 
país ante una situación sin precedentes y, probablemente, ante uno de los momentos más 
difíciles de nuestra historia democrática. La gravedad de la situación, sin embargo, se ha 
visto acompañada también, desde el principio, de muestras de solidaridad y reconocimiento 
de toda la sociedad española. Algo que debe reconocerse también desde los 
Ayuntamientos.

Se impulsarán, cuando las recomendaciones sanitarias lo aconsejen y cesen las medidas 
más drásticas para frenar la propagación del virus, homenajes a todas las personas 
fallecidas como consecuencia del COVID-19, así como acciones institucionales de 
reconocimiento a la labor de profesionales (sanitarios, agricultores, transportistas, 
empleados de supermercados, farmacéuticos…) y voluntarios que han trabajado y seguirán 
trabajando para paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia.

2) Evaluación de las medidas de confinamiento y elaboración de protocolos para 
futuras situaciones de alarma.

La declaración del Estado de Alarma y sus prórrogas consecutivas nos han puesto ante una 
situación que ha requerido de medidas adoptadas por primera vez. Al margen de las 
improvisaciones constantes y con la voluntad de mejora de cara al futuro, proponemos que 
desde las entidades municipales, por su propia naturaleza cercana a las preocupaciones 
diarias del ciudadano, puedan elaborar un diagnóstico aproximado a los problemas 
derivados de esta situación.

Por ello, se valorarán las medidas que se han llevado a cabo en las comisiones de 
seguimiento creadas con el objetivo de sacar conclusiones que permitiesen elaborar un 
protocolo claro de actuación municipal en el caso de tener que producirse nuevos 
confinamientos.

3) Creación de comisión permanente de trabajo COVID-19.

Con el objetivo de poder desarrollar los protocolos futuros y esa evaluación de las medidas 
adoptadas, se creará comisión permanente de trabajo COVID-19 que incluya a los 
principales agentes sociales y del tejido asociativo y tenga como objetivo el seguimiento 
permanente de las acciones realizadas para la reconstrucción y recuperación de la actividad 
en los municipios, así como las medidas de choque para paliar los efectos económicos, 
sociales y sanitarios.

4) Pleno monográfico extraordinario sobre la afectación del COVID-19.

Estamos ante una crisis cuyas consecuencias se extenderán más allá del momento en el 
que consigamos frenar por completo la propagación del virus. En esta crisis, la necesidad de 
una respuesta inmediata se une con la actuación a medio plazo. Por ello, proponemos:
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• La celebración de un pleno monográfico extraordinario sobre la afectación del 
COVID-19 en la ciudad telemático o presencial una vez recuperada la actividad 
institucional.

• Inclusión en el orden del día de todos los plenos municipales de un punto de seguimiento 
de la situación provocada por el COVID-19.

5) Plan de recuperación sanitaria.

La crisis sanitaria es la que requiere una mayor anticipación y una respuesta más urgente. 
Por ello, desde las corporaciones municipales se elaborará un plan de contingencia sanitaria 
que incluirá:

• Análisis de la situación sanitaria en la ciudad y traslado de necesidades sanitarias a 
administraciones supramunicipales.

• Protocolo de actuación sanitaria en el municipio en caso de rebrote.
• Análisis de la situación de las residencias y protocolos para futuras prevenciones de 

contagios en coordinación con el gobierno autonómico.
• Activación de mecanismos de atención psicológica a personas con afectaciones 

derivadas de la crisis COVID-19.
• Incluir a profesiones y entidades e Instituciones sanitarias en la comisión de trabajo 

permanente COVID-19.

6) Plan de recuperación económica.

En el mismo orden de prioridades que se prevé trabajar a nivel nacional, es imprescindible 
que desde las corporaciones locales se destine el mayor número de recursos posibles a la 
recuperación económica del tejido productivo municipal a través de un plan que tenga los 
siguientes objetivos y prioridades:

• Adaptación de la fiscalidad municipal a la situación creada por la crisis del COVID-19.
• Estudiar, establecer y mantener moratorias y exenciones de pago de impuestos y tasas 

municipales sobre todo a familias en situación de vulnerabilidad y a autónomos y 
comerciantes que vean afectada su actividad.

• Lanzamiento de ayudas para el mantenimiento y lanzamiento de la actividad comercial y 
empresarial.

• Aprobación de ayudas reembolsables y préstamos para apoyo a gastos de actividades 
económicas (autónomos y pymes).

• Mantener oficinas y líneas de atención y asesoramiento a autónomos y pymes.
• Incluir a representantes del tejido económico y empresarial y representantes de 

trabajadores y desempleados en la comisión de trabajo permanente COVID-19.

7) Plan de recuperación social

Tampoco podemos, en momentos de extrema dificultad para el conjunto de los españoles, 
dar la espalda a los colectivos más vulnerables. Por ello, planteamos una batería de 
medidas de consenso para que puedan adoptarse desde las corporaciones locales:
• Análisis de la situación de vulnerabilidad y afectación de la crisis en el municipio (datos 

globales de desempleo, acceso a prestaciones sociales, situaciones de emergencia 
habitacional y personas sin hogar, pobreza energética, etc.)

• Creación de fondos extraordinarios para la atención de políticas sociales y desarrollo de 
planes de empleo adaptados a la situación.
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• Seguimiento individualizado de todas las personas en riesgo de exclusión social y 
creación de mecanismos de asesoramiento e información a la población.

• Incluir a entidades sociales, educativas y del tercer sector en la comisión de trabajo 
permanente COVID-19.

• Dar continuidad en el tiempo y para otras causas, con apoyo de la administración, a 
proyectos solidarios y de cooperación surgidos en nuestros municipios.

8) Adecuación de los presupuestos municipales a la crisis del COVID-19.

Muchos municipios están haciendo frente a la pandemia del Covid19 con todos los recursos 
de que disponen, adaptando las cuentas municipales a la realidad dramática de la 
pandemia. Desde Ciudadanos consideramos una prioridad a nivel global la lucha contra el 
Covid19 y creemos que, en la medida de lo posible, esto debería tener reflejo en los 
ejercicios presupuestarios pendientes de aprobación o en los siguientes. A partir de criterios 
como:
• Reducción en gastos superfluos y duplicidades, privilegios y estructuras innecesarias.
• Eliminación de gastos innecesarios en publicidad o atenciones protocolarias.
• Con los recursos liberados de estas actuaciones y si, es necesario, acudiendo a los 

mercados financieros, se deberá priorizar la creación de fondos de emergencia para la 
atención social, económica y sanitaria provocada por el COVID-19, fondos para la 
recuperación económica y destinar recursos a apuntalar las políticas públicas básicas.

9) Solicitud de ayudas de financiación para los municipios

Desde los municipios se deben impulsar frentes comunes de reclamación de ayudas que 
permitan una mejor financiación municipal, además de ayudas extraordinarias que tengan 
como finalidad la financiación de planes de recuperación social y económica debido a la 
crisis del COVID-19.

10) Desarrollo de la administración electrónica y de la digitalización de los municipios.

La digitalización ha jugado un papel importante durante la situación de alarma y el 
confinamiento. Se debe invertir en proyectos smart city y servicios telemáticos y dar apoyo a 
proyectos de digitalización de empresas, comercios y mercados municipales, aprovechando 
soluciones implantadas con objeto de la atención a la situación provocada por el COVID-19”

Sotmès l’assumpte a deliberació segueix parlant el portaveu de Ciudadanos, senyor 
Amengual: “Y eso es todo. Sencillamente sé que durante las últimas reuniones que hemos 
tenido de Portavoces, muchos temas están en marcha. Otros, creo que podemos evaluar, 
ponerlos en marcha. Y tan solo, pues lo presentamos como un ruego más que como una 
moción para que todo el Consistorio lo tenga presente y lo llevemos adelante. Gracias”

Li respon el Batle: “Gràcies Jose Mª. Hi ha qualque intervenció? Pas jo idò a intervenir. És 
com tu dius, Jose Mª, que això ja ho hem parlat i hi estem d’acord amb molts de punts. I 
inclús n’hi ha molts que ja els fem o els pesam fer, i que els hem tractat. És vera que ara, tu 
dius que l’heu presentat com un prec. És vera que el format és de prec. I jo t’anava a dir que 
si el vols presentar com a moció per aprovar-ho, perquè si és un prec, evidentment no hi ha 
votació. Si vos interessa que vagi a votació, he preparat una proposta de punt d’acord, a 
veure si estàs d’acord. És un poc el que tu, el que hem vist i el que has dit. Seria afegir un 
punt al vostre text, al final afegiríem: “Així doncs amb aquest pla de xoc presentat a aquest 
plenari, l’Equip de Govern proposa per definir aquest document en un acord concret el 
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següent punt d’acord. Va? Número 1 que seria només un punt i seria: 1. Atès que les 
mesures exposades en aquest argumentari per a fer front a la crisi sanitària derivada de la 
Covid-19, ja s’han posat en marxa o estaven en procés d’implementació, tal com s’ha donat 
compte a les reunions setmanals entre el Batle i els Portaveus municipals, instam a què 
l’Ajuntament de Marratxí segueixi consensuant les mesures d’actuació amb especial atenció 
als punts anteriors i altres propostes que puguin sorgir a les reunions dels Portaveus 
municipals”. D’acord? No sé si se m’ha entès o voleu que ho torni a llegir”

I el portaveu de Ciudadanos diu: “Sí, sí, sí que s’ha entès. Em pareix molt bé. El que per 
ventura feria èmfasis que hem estat entre tots, no només l’Equip de Govern, sinó que hem 
estat entre tots els Portaveus i la gent que tenim darrere, que fan feina amb nosaltres. Ho dic 
més en conjunt que duem endavant i el que se pugui i no se dugui i se pensi que pot dur-se 
endavant doncs ho posem en marxa”

El Batle demana: “Ho dius pel principi, no?, que diu “...l’Equip de Govern proposa...”. I si 
posam “El Consistori proposa...”, et pareix bé? Que al Consistori estem tots”

El Sr. Amengual, regidor de Ciudadanos respon: “Perfecte, perfecte.”

A continuació parla la regidora del PP, senyora García: “Sí. Gràcies. Molt breument. A jo, 
evidentment, si els companys de Ciutadans, que la moció és seva, li pareix bé, me pareix 
fantàstic perquè de fet nosaltres fèiem comptes de votar a favor. Tot i que, com heu 
comentat, hi ha coses que no són competències municipals, hi ha coses que ja s’estan fent. 
Però bé, en qualsevol cas, tenim clar que aquest pla que presenta Ciutadans té un esperit 
en positiu, i el que vol és precisament reflectir tot el que hem anat fent aquests mesos, que 
és fer feina conjuntament amb tots els Portaveus de tots els partits. Per tant el nostre vot 
havia de ser favorable tot i això. I ara si se reformula d’aquesta manera, doncs més que 
més. Compteu amb el nostre suport”

El Batle diu: “Exacte. És l’esperit del que estem votant. Senyor Canyelles, pot ser que has 
demanat la paraula? És possible?”

A continuació parla el Primer Tinent de Batle, Sr. Canyelles: “Sí, havia demanat la paraula 
però ja està aclarit. No me quedava clar si, evidentment, nosaltres des de l’Equip de Govern 
havíem preparat, diguéssim, aquest acord per tota la Corporació. El que, com que el senyor 
Amengual ha dit que ells, el teníem com a més prec, no tenia clar si era un prec o una 
moció. Però si ho vol conservar com a moció ja ens va bé. És un acord general. Entenc que 
aquest document, és un document molt generalista i que moltes coses, diguéssim, ja les 
estem fent, i que hem comentat a la Junta de Portaveus i també moltes coses no són 
competència nostra i podrien ser de qualsevol altra ciutat de l’Estat espanyol. Venc a dir, en 
global. Però bé, és una cosa que està feta en positiu, per tant estem d’acord”

La Sra. Nchaso demana: “Al final, ¿qué has dicho? El encabezamiento de la moción, ¿el 
Equipo de Gobierno o los Portavoces?”

Li respon el Batle: “No. He dicho el Consistorio, que somos todos.”

La portaveu de VOX, diu: “Vale. Ya está, ya está. Gracias”

Seguidament agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos: “No, només insistir en una cosa 
que he dit abans que per ventura  no se m’ha entès. Però aquest document té coses noves 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13067227300407320057 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

que si podem avaluar. Per dir qualsevol el tema de la digitalització que ja he parlat en altres 
moments al respecte, el smart city i tal. Crec que per ventura, i afortunadament tenim 
funcionaris que han solventat molt bé la papereta. Si haguéssim estat un poquet més 
preparats, haurien estat les coses més fàcils en aquest sentit. Simplement, dir que n’hi ha 
més punts, a part del que podem estar duent. O sigui, que encara té suc aquest document”

El Batle, senyor M. Cabot parla a continuació: “Està clar. Jo crec, torn a dir el que ha dit na 
Magdalena, no?, que l’important és sobretot l’esperit perquè si... deia que jo crec que 
l’important, com ha dit la senyora García, és l’esperit. Perquè si evidentment, anam frase a 
frase, és possible que jo en trobi qualcuna amb la que no estic d’acord. Vull dir, per això, vull 
dir, no anam a desgranar sinó anam a parlar de l’esperit que jo crec que és el que volem tots 
i el que hem intentat aconseguir, i crec que ho estem aconseguint des del Grup de 
Portaveus, des del primer dia que ens vàrem reunir”

Sotmès l’assumpte a votació i atesa la declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per unanimitat, aprovar la moció abans transcrita afegint el següent text:

“Així doncs amb aquest pla de xoc presentat a aquest plenari, el Consistori proposa per 
definir aquest document en un acord concret el següent punt d’acord:

1. Atès que les mesures exposades en aquest argumentari per a fer front a la crisi sanitària 
derivada de la Covid-19, ja s’han posat en marxa o estaven en procés d’implementació, tal 
com s’ha donat compte a les reunions setmanals entre el Batle i els Portaveus municipals, 
instam a què l’Ajuntament de Marratxí segueixi consensuant les mesures d’actuació amb 
especial atenció als punts anteriors i altres propostes que puguin sorgir a les reunions dels 
Portaveus municipals”

15. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal de 
Ciudadanos de Marratxí “Para permitir a las administraciones locales afrontar la 
crisis económica y social y solicitar al Gobierno de España el compromiso para 
no intervenir los ahorros de los ayuntamientos”

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 permitir 
a las administraciones locales afrontar la crisis económica y social y solicitar al Gobierno de 
España el compromiso para no intervenir los ahorros de los ayuntamientos”

16. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí “Para permitir a 
las administraciones locales afrontar la crisis económica y social y solicitar al 
Gobierno de España el compromiso para no intervenir los ahorros de los 
ayuntamientos”, 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 25 de maig 
de 2020 “Para permitir a las administraciones locales afrontar la crisis económica y social y 
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solicitar al Gobierno de España el compromiso para no intervenir los ahorros de los 
ayuntamientos, que diu textualment:

“El Covid-19 nos ha hecho modificar no solo nuestros hábitos cotidianos sino nuestro modo 
de entender la sociedad. Cualquier persona puede entender que esta Pandemia mundial 
nos va a llevar a una crisis socioeconómica sin precedentes y los datos auguran que así 
será.

La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) contempla dos posibles 
escenarios: ambos, con apertura económica a mediados de mayo –que es optimista con los 
diferentes ritmos o fases de desescalada y los planes cambiantes del actual Gobierno- uno, 
sin que sea necesario volver a encerrar un mes más a la población por un rebrote duro del 
virus en otoño (escenario 1) y otro, en el que haya que añadir más tiempo de encierro en 
septiembre de producirse el mencionado rebote del SARS-CoV-2 (escenario 2).

En la evolución del PIB, la AIReF contempla que en 2020 el PIB caerá entre el 8,9% y el 
11,7%, con un crecimiento en 2021 de entre el 4,6% y el 5,8%. Por su parte, el Gobierno 
estima una caída del 9,2% en 2020 y una subida del 6,8% en 2021. Es decir, la AIReF, en el 
mejor de los casos, contempla una caída en 2020 similar a la del Gobierno, pero en su 
escenario más duro contempla una recesión 2,5 puntos superior a la cifra del Ejecutivo. Al 
mismo tiempo, la AIReF no espera un rebote tan importante limitando al 5,8% el crecimiento 
de 2021 en el mejor de casos, un punto menos que la del Gobierno, que en el escenario 1 
de la AIReF llega a ser 2,2 puntos inferior.

El último día de abril el Gobierno de Sánchez enviaba a Bruselas la actualización del 
programa de Estabilidad para los años 2020 y 2021, donde decía que “España crecía de 
manera robusta y equilibrada antes de la llegada de la enfermedad y que todo hacía indicar 
que la recuperación sería fuerte, en uve asimétrica”, según Calviño. Como es obvio, estos 
datos actualmente no son válidos.

Actualmente nos encontramos con una situación económica que generará un mayor número 
de parados al previsto por el Gobierno, que dejaba la tasa de paro en un 19% en 2020 y en 
el 17,2% en 2021, y por el efecto de la renta mínima permanente que quieren introducir, 
cuyo coste podría llegar a los 17.000 millones de euros anuales, según se puede estimar 
desde la cifra que en junio de 2019 publicó José Luis Escrivá cuando presidía dicho 
organismo, aunque ahora ha dicho que serán solo 3.000 millones. Esto produce un 
falseamiento de datos del paro que generará un mayor gasto social y no solucionará la débil 
economía española. La realidad según muchos expertos es que el paro superará el 30%, 
provocando una caída de la recaudación del IRPF. A estos datos hay que sumarle que en 
los dos meses del estado de alarma el gobierno no ha pagado a más de 7000.000 
trabajadores que están en situación de ERTES.

Sin lugar a dudas tenemos que ayudar a nuestra sociedad pero con medidas efectivas que 
no sean falsas ni populistas y que generen una mayor crisis. Los ayuntamientos son las 
instituciones más cercanas a la ciudadanía y los que más están actuando con sus propios 
medios humanos, materiales y económicos a rescatar a la población.

El Gobierno del Estado es garante de nuestra constitución y como tal, debe de respetar el 
Artículo 137 “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 
Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía 
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para la gestión de sus respectivos intereses.” El Art. 140 “La Constitución garantiza la 
autonomía de los municipios.”

El carácter complejo del Estado español, a raíz de las previsiones de la Constitución obliga a 
concretar el concepto. Es lo que ya ha hecho el Tribunal Constitucional, el cual en su STC 
4/1981 de 2 febrero de 1981 (F.J. 3) ha afirmado: “Ante todo, resulta claro que la autonomía 
hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía, y aún este poder 
tiene sus límites y, dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte 
del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino 
que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el 
art. 2 de la Constitución.”

La doctrina del TC enfatiza el carácter de la autonomía local, en cuanto derecho a participar 
en la gestión de los intereses respectivos de estas comunidades, matizando en su STC 
170/89 de 19 de octubre, que: “…sería contrario a la autonomía municipal una participación 
inexistente o meramente simbólica que hiciera inviable la participación institucional de los 
Ayuntamientos.” Por lo cual, el Gobierno de España debe de hacer posible que los 
Ayuntamientos dispongan de todos los recursos económicos para hacer frente a la crisis 
provocada por el Covid-19.

Mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el Gobierno autorizó a las 
entidades locales para la movilización del 20% del superávit acumulado para medidas de 
refuerzo ante las crisis. Este ahorro de los municipios viene de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria de 2012 y podría superar los 11.000 millones de euros. Sin embargo, y 
asumiendo el contexto actual, este Real Decreto-ley deja muchas dudas sobre el destino del 
superávit de 2019 de los Ayuntamientos. Se puede destinar a gastos sociales asociados al 
COVID el 20% del remanente de superávit una vez cumplidas las obligaciones de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, y de acuerdo con el documento emitido por la 
FEMP, la disponibilidad para la aplicación del 20% del superávit asociado a la lucha contra 
el COVID no es suficiente, de manera que es necesaria una flexibilización de la regla de 
gasto.

Asimismo, el temor añadido de los alcaldes es que el Gobierno de PSOE y Podemos 
pretenda hacerse con este dinero y no dejar a los ayuntamientos disponer de él. Tanto es 
así que 15 de las ciudades más importantes de España han hecho un frente contra la 
intervención de sus ahorros por parte del Gobierno central. Ciudades donde gobiernan todos 
los colores políticos como son: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, 
Palma, Las Palmas, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo y Gijón.

El Grupo Municipal de Ciudadanos insta al Ayuntamiento de Marratxí a la adopción de los 
siguientes 

ACUERDOS:

Primero.- Instar al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad 
presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla DE GASTO PERMITA A LAS 
Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos.

Segundo.- Solicitar un compromiso por escrito del Gobierno de España de PSOE y 
Podemos para que no sustraiga el superávit acumulado de los ayuntamientos españoles, de 
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manera que estos recursos puedan ser destinados a medidas enfocadas a la ayuda de la 
economía local, tanto de las familias como de las empresas.

Tercero.- Dar cumplimiento a los acuerdos por la FEMP para establecer una colaboración 
en la recuperación de los sectores económicos y sociales apoyando las actuaciones 
consensuadas junto al Gobierno de España y otras Administraciones Públicas.

Cuarto.- Dar traslado del resultado de esta moción mediante los medios de información 
pública municipal de Marratxí.

Quinto.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de España, 
al Congreso de los Diputados y al Senado”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu de VOX, senyora Lola Nchaso: 
“Es una declaración bastante importante. Por eso, incluso lo tengo yo para votar a favor. 
Pero quisiera hacer una serie de puntualizaciones, debido a la situación de su partido 
Ciudadanos con el acuerdo que tiene con el equipo de gobierno, ¿vale? Porque el 
documento empieza, bueno, contiene falseamientos de datos sobre el paro. Durante el 
Covid-19, además de contar con casi 5 millones de parados, a los que deberemos sumar 
otros tantos millones de empresas que van cerrando y de los ertes. En este periodo sus 
socios de gobierno PSOE, Podemos y Bildu y el resto de la ensaladilla gubernamental, no 
se han dignado a pagar los ertes de gente que no cobra desde marzo. El Gobierno, su 
socio, solo se ha decantado a tomar medidas populistas como la renta mínima social 
derivando a crear una mayor capa social empobrecida. Tenemos un superávit al que no 
podemos acceder aunque fuera del 20% para hacer frente a lo básico. Para terminar, su 
punto número 5, que dice: “…en el que solicita el traslado al Ministerio de Hacienda, al 
Gobierno de España, al Congreso, al Senado…” y quisiera añadir un poquito más. También 
hágaselo llegar a su Presidenta, puesto que es ella la que tiene los vínculos con el señor 
Sánchez, para que le pueda hacer llegar sus buenas intenciones. Por lo menos que lo 
emplee de moneda de cambio”

Seguidament interve el senyor Amengual, portaveu de Ciudadanos:“ No es el momento de 
entrar en discusiones de cifras ni de nada de esto, porque no tiene mucho sentido. Esta 
moción, al igual que la anterior, tiene un espíritu bastante claro, constructivo, como está 
haciendo nuestro partido a nivel nacional. Que no es que, esté en coalición con nadie. O 
sea, no somos socios de nadie en estos momentos, a nivel nacional estoy hablando. Pero sí 
que trabajamos para salir adelante de esta situación. Son unos acuerdos muy puntuales a 
los que hemos llegado con el Gobierno actual y que se han aceptado. O sea, no es nada 
novedoso que se negocie con diferentes instituciones a diferentes niveles y se llegue a 
acuerdos. Esta es la política moderna. No la política del enfrentamiento continuo. Nosotros 
solamente pretendemos salir de esta situación de la mejor manera posible. Claro que vamos 
a intentar estar encima de todo lo que podamos y que creamos que no estamos de acuerdo. 
Pero en estos momentos, consideramos que esta moción que presentamos es muy 
adecuada y muy acorde con los tiempos que corren. Nada más.”

La Sra. Nchaso torna parlar: “No es una crítica de confrontamiento, es más, estoy muy de 
acuerdo con muchas cosas. Solo que le he hecho cuatro puntualizaciones. Si no le han 
gustado pues mira, que se lo diga a su Presidenta, pues sí, podría hacer un favor que se lo 
haga llegar y a ver si a través de ella, el Gobierno que nos está mintiendo mucho, pueda 
rectificar. ¿Vale? Tenemos cantidad de superávit que no podemos usar, tenemos los ertes 
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que no se pueden cobrar. Y cada día nos dicen, vuelva usted mañana, vuelva usted 
mañana. No me estoy confrontando con nadie”

El Sr. Amengual diu: “Insisto, no buscamos confrontación. Si no hay por su parte tampoco 
confrontación, estamos en paz. No hay ningún problema. Simplemente, ver el espíritu 
conjunto de esta moción que estamos presentando. Gracias”

A continuació parla el Batle: “No sé que puc dir. És que a vegades em qued bastant estorat, 
de... No sé. Jo crec que seria més important primer abans de dir segons que i de confrontar 
qualque debatre o segons quines coses, aprendre’s que és un superàvit, aprendre’s que és 
un romanent, aprendre’s que són uns pressuposts i cinquanta mil coses abans municipals 
que ens afecten a nosaltres, abans de parlar de coses que ni entenem i etcètera. I molt bé, 
podem enviar aquest... mostra desconeixement quan diem que bé, que també podem enviar 
aquest document al Senat. Aquest document s’envia i es proposa allà on es debatre. Perquè 
també li podem enviar a la senyora Arrimades, també li podem enviar a n’en Florentino 
Pérez, Fundación Francisco Franco, Barrio Sésamo i Ministerio del Tiempo. També li podem 
enviar a tots aquests. Vull dir, és que ja em pareix. M’agradaria que el nivell del debat fos un 
poc, un poc més elevat, però bé. I sobretot quan parlam de coses importants com aquesta. 
Perquè jo evidentment de l’argumentari estic a favor del 5% de l’argumentari que ha donat el 
senyor Amengual. Estic a favor del 5% però com que aquí votam els acords, parlaré dels 
acords i els acords és una cosa que defensam. Hem defensat aquest Equip de Govern, crec 
que ha defensat tots els partits polítics, també a l’anterior legislatura, que és que 
l’Ajuntament tingui autonomia amb els seus propis pressuposts i amb els seus propis 
doblers. Vull dir, i així és el que demana aquesta moció i per això nosaltres també votarem a 
favor perquè és el mateix que nosaltres demanam. I podem després fer incís en tot 
l’argumentari. I no entraré en l’argumentari perquè és entrar a nivell polític nacional, que crec 
que no ens interessa a nosaltres. Ens interessen els acords. I crec que és així. Perquè 
també podria dir, que la Ministra ja ha sortit a dir que no pensa llevar aquests superàvits. 
També ho podria dir. Però és que no pens ni entrar en això. Després vosaltres em direu, si 
però és una mentidera. Doncs ja està, aquí ens quedarem encallats. I crec que no estem 
aquí per això. Crec que estem aquí per defensar el municipi. I evidentment, trob que els 
acords d’aquesta moció sí que són per defensar, en aquest cas, la nostra economia. I 
defensant la nostra economia, evidentment, defensam també als nostres ciutadans i per això 
nosaltres la votarem a favor, evidentment. Encara que tinguem, i bé, em fa bastant pena, 
que es critiqui a qualcú per arribar a acord amb el Govern. És que res més faltaria, és que 
on vivim? On vivim? Si aquí els partits no poden arribar a acords amb el Govern, que duran 
tota la vida ho han fet. Aquí inclús PP i PSOE han arribat també a acords en moments claus, 
i ja, ojalà, també ara  arribàssim. Aquí, estic segur, que els meus companys d’aquí del Partit 
Popular també els hi agradaria que arribàssim a qualque acord. M’enteneu? És que ho trob 
absurd, que se critiqui el fet d’arribar acords a Madrid. Però bé, senyor Amengual, només 
dir-li això que votarem a favor d’aquest punt d’acord i li pas la paraula al senyor Llompart”

El Sr. Llompart, regidor del Partit Popular comenta: “Gràcies, senyor Batle. És normal que no 
estigui a favor de l’exposició de motius. Nosaltres sí que estem a favor de l’exposició de 
motius i a favor del punt d’acord. Vostè deia que hem de defensar el que realment afecta als 
nostres ciutadans del nostre municipi. Però si les decisions que se prenen a Madrid o les 
declaracions d’aquesta Ministra no són afortunades o afecten als habitants d’aquest 
municipi, doncs òbviament, hem de dir la nostra. És vera que ojalà ens posessin d’acord en 
moltes altres coses i el seu President no ens hagues de dir “que no pactaremos con Bildu o 
según con que partidos” i després hi ha de pactar. Crec que seria més positiu que pactés 
amb nosaltres que no amb una banda terrorista. Però bé, no és moment d’entrar en això. Sí 
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que estem a favor de l’exposició de motius i li donarem el suport a la moció. I a més, tot i 
que, ens sorprèn un poc perquè dia 6 d’abril vàrem presentar una declaració institucional 
allà on els punts d’acord són molts semblants al que realment tots els partits polítics ens 
vàrem posar d’acord en aquest plenari” 

El regidor de Més, Sr. Canyelles intervé a continuació: “Jo només volia afegir una cosa. La 
política com a definició és l’art o l’habilitat d’arribar a acords. Per tant, i això ho veiem cada 
dia, cada dia, i inclús dins els mateixos Equips de Govern, s’arriben a determinats acords 
per dur determinades polítiques endavant. Per tant, això que s’arribin a acords entre unes 
formacions i les altres, en democràcia, ha de ser el més normal del món. Jo no sé com tan 
sols així, això surt a debat ni se qüestiona. Jo això ho tinc com la a, e, i, o, u de la política 
perquè si no, no importa que estiguem en mig si no som capaços i no volem arribar a un 
acord amb altres formacions polítiques, amb gent que en definitiva que no pensa 
exactament igual que com nosaltres, no? Dit això i entrant en el punt, en el segon 
concretament, diu que “... Solicitar un compromiso por escrito al Gobierno de España, tal, 
tal, tal...que no sustraiga el superàvit...” Jo vos volia fer la proposta que abans n’havíem 
parlat amb el Batle, el que passa és que el debat ha girat cap a un altre costat. Que aquí hi 
ha d’haver el superàvit i el romanent de Tresoreria que és allà on hi ha tots els doblers. 
Perquè el superàvit només és de l’any anterior però el romanent de Tresoreria és on hi ha 
tot el suc. A on realment estan tots els doblers que ens fam que siguem un municipi sanejat i 
un municipi que té un equilibri econòmic extraordinari. Per tant, és aquí on hi ha el bessó de 
la qüestió. I crec que és important posar el superàvit però, evidentment, posar el romanent 
de Tresoreria que és allà on hi ha els doblers, on hi ha suc”

I el Batle segueix parlant: “ Gràcies, Joan Francesc per l’aportació. És vera que se m’havia 
oblidat dir-ho. I és també per fer, per donar una explicació que sé que molts de vosaltres ho 
sabeu. El superàvit és el que sobra de l’any anterior i el romanent és la suma de tot el que 
ha sobrat els darrers anys. I ara que parlam d’això, jo som el primer que si el Govern o inclús 
la Comunitat ens fes una proposta referent als romanents, no referent als superàvits, perquè 
els superàvits ens donen per fer inversions com les coneixeu vosaltres, les sostenibles, que 
són inversions anuals. Però el romanent de 30 milions que tenim, que ara l’únic que fem és 
pagar comissions al banc. Si hi ha una proposta del Govern amb el tema del romanent. És 
una opinió personal, això ara mateix, no és una opinió d’equip de govern sinó personal. Però 
si jo bé l’equip de govern i em demana el 50% del nostre romanent, a crèdit, a canvi d’una 
comissió; m’és igual si és petita, perquè tanmateix estic pagant comissió en despeses i a 
canvi em deixa utilitzar l’altra part del romanent. Vull dir, també estaria d’acord. Perquè al 
final també, la Ministra pot estar més encertada o menys encertada. La veritat és que encara 
no ha llevat aquests doblers als ajuntaments i la veritat és que fa temps que li demanen que 
ens deixi gastar-ho tot. Però també és vera que les coses són com són. Si ara amb la 
situació en la qual ens trobam que és el Covid, i torn a dir que és una opinió personal, me 
demanen part del nostre romanent que tanmateix no podem gastar i pagam als bancs, a 
canvi de què puguem gastar l’altra part del romanent, jo estaria a favor. És una reflexió que 
faig, que evidentment, perquè per tenir els romanents com els tenim, que és del que ens 
queixam des de sempre, per tenir-los com els tenim, qualque sortida els hi hem de donar. 
Almenys que sigui per utilitzar a nivell públic, o almenys que sigui per utilitzar per a la crisi 
del Covid, sigui a l’àmbit que sigui. Evidentment, i torn a repetir que he dit prestar en 
comissió, no he dit regalar res, eh! Que després no se’m mal interpretin les meves paraules”

El portaveu de Ciudadanos parla a continuació: “Senzillament. Justament aquest tema que 
ja ho havíem comentat, també estaríem d’acord en fer un préstec, evidentment, però sempre 
que quedi clar que aquests doblers és per invertir en el municipi i que ha de tornar. I està 
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clar que ens podríem estalviar doncs la situació i la despesa que suposa avui en dia tenir 
doblers estalviats. Realment, nosaltres hem fet la feina que havíem de fer. Hem fet els 
sacrificis i els esforços amb aquest tema del superàvit i crec que això no pot sortir del 
que és l’àmbit del municipi, senzillament és això. Gràcies”

El regidor del Partit Popular, senyor Frau agafa la paraula: “Gràcies, senyor Batle. És curiós. 
És molt curiós que durant tots aquests anys han criticat tant la llei Montoro i ara aquí estan 
debatent un tema que gràcies a la llei Montoro resulta que l’Ajuntament de Marratxí té 40 
milions de romanent. I evidentment, no el podem emprar. Però és molt curiós que durant tot 
aquest temps s’hagi criticat aquesta llei i gràcies a aquesta llei, ara resulta que l’Ajuntament 
de Marratxí té un romanent importantíssim. O sigui que, és molt curiós. Res més. Gràcies”

El regidor de Més, Sr. Canyelles diu: “Senyor Amengual, no m’ha quedat clar si acceptava, 
en el text, posar exactament que fos el superàvit i el romanent de Tresoreria. No m’ha 
quedat clar perquè no ho ha confirmat ni ho ha desmentit. Senzillament, ho ha deixat en 
standby. I després també, una altra qüestió, que el Batle ha dit que era una opinió seva 
personal. Nosaltres com a Grup Municipal evidentment, ens hauríem de mirar molt 
exactament amb quines condicions s’hauria de fer aquesta petició si arribava el moment que 
s’hagués de fer. Venc a dir, això és molt elàstic perquè jo crec que el moment que vivim és 
extraordinari. Haurem de manester recursos extraordinaris i el que necessitam és que els 
ajuntaments siguin sobrants per ells mateixos i que puguem emprar els nostres doblers fora 
d’haver de fer trescalamenes i segons quines històries. Això és un poc el resum general. 
Que els doblers que tenim estalviats, els hem estalviat d’una manera o els hem estalviat 
d’una altra perquè durant molt de temps hem hagut de menester aquests doblers i ens hem 
hagut d’enginyar o senzillament no hem pogut fer coses que volíem fer perquè trobàvem que 
eren bones per la societat. I ara els necessitarem més que res per una emergència social i 
econòmica de les famílies marratxineres i dels empresaris, i de, diguéssim, tot el moviment, 
tot el tema econòmic i empresarial. I realment necessitam aquests doblers, no necessitam 
deixar-los a altres. Evidentment, una altra cosa és que arribem, si arribés el cas, d’arribar a 
un acord. Però que tot això s’hauria de mirar molt exactament amb quines condicions. 
Perquè la veritat és que, des de que comencam a tenir romanent de Tresoreria hi ha hagut 
unes mancances de cap a la societat que no ha pogut fer l’Ajuntament. Uns serveis que no 
ha pogut donar l’Ajuntament als ciutadans perquè, senzillament, no tenia cap recurs perquè 
estaven guardats en el banc. Per tant, crec que és ben just que retornem, o com a mínim, 
exigiguem retornar als ciutadans de Marratxí tot l’esforç que s’ha fet a nivell col·lectiu. No 
com ajuntament sinó a nivell col·lectiu, com a societat marratxinera”

El Batle torna parlar: “Gràcies. Sí, evidentment, jo també me referia amb això. I evidentment, 
parlo amb el coneixement de Marratxí, dels 30 milions de romanent que té Marratxí. 
Evidentment, si fos un municipi amb un romanent de 2 milions, per ventura no pensaria 
igual. Evidentment, parlo amb les característiques que tenim. I senyor Frau, també dir-li això, 
dir-li que aquests 30 milions que ens ha creat la “regla de gasto”, és possible que ara ens 
pugui anar bé, però són 30 milions que hem deixat de fer inversions dins el municipi. Vull dir, 
no sé jo si estarien molts contents o no molts contents. Del que estic segur és que s’hagués 
pogut fer d’una altra manera tot això de la “regla de gasto”. Senyor Amengual, perdoni, que 
abans li ha fet la pregunta el senyor Canyelles. Afegim com li ha dit superàvit i romanent? 
Vos pareix bé?”

Contesta el senyor Amengual, portaveu de Ciudadanos: “Hi he assentit quan s’ha dit, el que 
no ho he dit verbalment, no ho he expressat a la meva intervenció. Evidentment, el romanent 
inclòs, evidentment, per suposat”
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I el Batle segueix parlant: “Simplement, allà on posa “superàvit”, també posaríem “superávit i 
romanent”

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

Primero.- Instar al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad 
presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla DE GASTO PERMITA A LAS 
Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos.

Segundo.- Solicitar un compromiso por escrito del Gobierno de España de PSOE y 
Podemos para que no sustraiga el superávit y remanente acumulado de los ayuntamientos 
españoles, de manera que estos recursos puedan ser destinados a medidas enfocadas a la 
ayuda de la economía local, tanto de las familias como de las empresas.

Tercero.- Dar cumplimiento a los acuerdos por la FEMP para establecer una colaboración 
en la recuperación de los sectores económicos y sociales apoyando las actuaciones 
consensuadas junto al Gobierno de España y otras Administraciones Públicas.

Cuarto.- Dar traslado del resultado de esta moción mediante los medios de información 
pública municipal de Marratxí.

Quinto.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de España, 
al Congreso de los Diputados y al Senado”

Seguidament agafa la paraula el Batle: “En aquest punt volia doncs apel·lar a n’aquest 
sentiment. Com has dit abans, esperit, no?, de consens de totes les forces. Ara aquí, 
evidentment, tenim sort de tenir-ho i ja m’agradaria que també a Madrid pogués ser així. I no 
és per criticar a ningú. Si critic, critic a tots, d’acord? Ho faig molt en global, no ho faig 
ideològicament, sinó que ho faig per convicció de què sempre ajuda més sumar que no 
restar”

17. Renúncia regidora

Atès que en data 25-05-2020 s’ha rebut un escrit presentat per la Regidora Senyora Juana 
Mª Burguera García, comunicant la seva renuncia com a Regidora del Partit Popular 
d’aquest Ajuntament, per motius personals.

Atès que el R.O.F. considera causa de la pèrdua de la condició de Regidor, entre d’altres, 
la renuncia, que haurà de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació.

Atès que, la Junta Electoral Central, mitjançant Instrucció de 10 de juliol de 2003, determina 
el procediment a seguir quan es presenti un escrit de renúncia.

Atès que l’article 182 de la LOREG vigent estableix que en cas de renuncia d’un Regidor, 
l’escon s’atribuirà al candidat de la mateixa llista electoral, atenent el seu ordre de 
col·locació.
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De conformitat amb l’exposat anteriorment, el responsable de la tramitació de l’expedient 
informa de la següent proposta de resolució:

1º. Prendre coneixement de l’escrit de data 19-05-2020 signat per la Sra. Juana Mª 
Burguera García, presentant la dimissió del càrrec de Regidora del Partit Popular de 
l’Ajuntament de Marratxí.

2º. Remetre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes de procedir a la 
substitució, i a l’emissió de la corresponent credencial, conformement amb el que disposa 
la LOREG, indicant que la persona que a judici d’aquesta Corporació ha de cobrir la vacant, 
és la candidata de la mateixa llista del Partit Partit Popular, a les Eleccions Locals de l’any 
2019, la senyora Carmen Ripoll Torres.

3º. Donar compte d’aquest acord a la propera Comissió Informativa d’Interior que es 
celebri, de conformitat amb el que disposa l’article 126.2 del R.O.F.

Acte seguit agafa la paraula la senyora Juana Mª Burguera García: “Gràcies, senyor Batle. 
Bé, només comentar-vos que renunciaré a la meva acta de regidora per motius estrictament 
personals i sobretot professionals. Dues paraules i seré breu. Ara farà un any que vaig jurar 
el meu càrrec de regidora i complir les meves obligacions. Crec que les he complides de la 
millor manera que he sabut o que he pogut. Ara i durant aquests mesos i sobretot durant els 
anys que venen em faran falta hores en el dia per poder fer-ho d’una manera que per jo 
seria la correcta i he pres aquesta decisió per això. No ha estat una decisió fàcil, però sí que 
crec que ha estat una decisió coherent amb un valor que per jo és prioritari i és la dedicació i 
que en aquests moments no li podré dedicar al Consistori o a l’Ajuntament. Vull agrair en 
primer joc a na Magdalena García, la confiança que va dipositar en jo per formar part 
d’aquesta candidatura del Partit Popular de Marratxí. Un número quatre a una persona 
novata, sense cap experiència política. I Magdalena, moltíssimes gràcies. A n’en Jaume i en 
Sebastià per tot el que m’han ajudat a entendre com funciona un ajuntament. Heu tingut 
moltíssima paciència, moltes gràcies a tots dos. A n’en Xisco Ferrà com no pot ser d’una 
altra manera, President del Partit Popular de Marratxí, i a tots els membres de la Junta Local 
pel recolzament que sempre m’han donat. En segon joc, vull agrair a tots i cada un dels 
Regidors que formam part d’aquest Consistori, al Batle, per suposat, i a tots els funcionaris 
d’aquest Ajuntament per la bona rebuda que me varen donar i per la humanitat i voluntat de 
consens que en moments complicats heu tingut tots. Sigui, quin sigui el nostre color polític. 
Per tot això, moltíssimes gràcies. Li vull donar la benvinguda i l’enhorabona a la meva 
companya Carmen Ripoll, que estic convençuda que tindrà molt d’èxit i que emprendrà 
aquesta etapa amb molta il·lusió. Dit tot això, no vull que soni a una despedida, vull que soni 
a un fins a sempre. Seguiré fent feina i aportant tot el que sé al Partit Popular de Marratxí i 
sobretot al nostre municipi per tenir sempre un Marratxí millor, cada vegada molt millor. 
Moltes gràcies per tot el que meu fet viure i per tot el que meu ensenyat, que ha estat molt. 
Gràcies”

El Batle comenta: “Moltes gràcies, Joana. Jo simplement dir que ha estat un plaer compartir 
aquest any amb tu. Que evidentment, això també demostra la dificultat de conciliació que 
existeix moltes vegades també en política i a l’oposició també, que ho sabem bé. I bé, has 
dit que agraïes la bona disposició que has trobat en els funcionaris, i amb els altres polítics, 
els altres Regidors, siguin o no del teu partit. I jo simplement dir-te que evidentment, quan 
van amb l’actitud que tu has tingut sempre, amb aquesta bona entesa que sempre has 
demostrat, doncs al final reps el que dónes. O sigui, que no has rebut res més del que tu no 
hagis donat també als altres. Crec que el teu pas per aquí, per l’ajuntament ha estat positiu. 
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Esper que hagi estat una experiència positiva per tu. I te desitj molta sort en la teva vida 
professional i privada. I esper que ens tornem a veure. Pel carrer segur, pel Consistori 
també. O sigui, que una forta abraçada Joana.”

Contesta la Sra. Burguera: “Por supuesto. Gràcies.”

El portaveu de Ciudadanos, Sr. Amengual agafa la paraula: “És una pena sempre que n’hi 
ha una partida d’un company just devora. Considero que no són les circumstàncies més 
agradables perquè és un poc prest. Jo, una vegada que haguessis acabat tot el que ens has 
exposat, t’hauria donat un aplaudiment, perquè realment sí que t’ho mereixes, crec. I només 
desitjar-te en nom de tot el nostre grup, sort i fins demà, que ens tornarem a veure”

I la Sra. Burguera li contesta: “Gràcies, Jose Maria.”

A continuació parla el portaveu de Més: “Bé, simplement, és evident que na Joana ha 
demostrat un talant sempre conciliador i molt de respecte cap a altres opinions que no eren 
exactament la que tu defensaves o el teu grup polític on estaves la que defensàveu. I 
simplement, desitjar-te tota la sort del món. El que has explicat ho he trobat molt coherent i 
molt lògic, i això també dignifica la política. Perquè al cap i a la fi si no tens disponibilitat hi 
ha altres coses, diguéssim, altres obligacions siguin professionals, de conciliació, personals, 
etc., que senzillament, impedeixen fer un objectiu o una feina que tu t’havies proposat. És 
molt coherent el que has explicat i com ho has explicat. Per tant, tota la sort del món i una 
abraçada.”

La senyora Juana Mª Burguera: “Moltes gràcies”

Seguidament la Sra. Serra, regidora d’IDMA-EL Pi comenta: “Jo només afegiré que, agrair-te 
l’oportunitat de conèixer-te tant a dins del ple com a defora. Que hem tingut un poc 
d’oportunitat. I desitjar-te tota la sort i encerts al que tu hagis decidit dedicar-te per haver 
deixat el teu càrrec de regidora. I que em trobaràs allà on m’hagis de menester.”

Li respon la Sra. Burguera: “Moltes gràcies, Neus”

La portaveu de VOX, senyora Lola Nchaso expressa: “Pues nada mujer. Solo decirte que no 
nos ha dado tiempo, porque claro fui la última en incorporarme. No me ha dado tiempo a 
conocerte pero como eres del término, supongo que nos veremos por las calles de Marratxí. 
Ánimo”

I la Sra. Burguera diu: “Muchas gracias.”

Ara intervé el Sr. Estarás, regidor del Grup Mixt: “Hola. ¿Qué tal? Mira. És vera que hem 
tingut poc temps per conèixer-nos, un any. I per jo ha estat també un any novedos. I desitjar-
te que tinguis el millor personal i professionalment.”

La Sra. Burguera respon: “Gràcies, Miquel Àngel”

Els senyors assistents es donen per assabentats de la proposta abans esmentada.

A continuació agafa la paraula el Batle: “Acabaríem aquí aquest plenari” 
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La Sra. García, portaveu del PP diu: “Sí, senyor Batle gràcies. Vostè diu que acabaríem aquí 
el plenari, entenc que no tenim oportunitat de fer precs ni preguntes?”

Respon el Batle: “Perdonau, com que no està apuntat a l’ordre del dia se m’ha oblidat. Vos 
vaig dir que, encara que fos un extraordinari, no hi havia cap problema en què poguéssiu fer 
els vostres precs i preguntes. Tens tota la raó. D’acord idò pas ronda pels portaveus 
municipals. Comencem amb tu mateixa”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu del PP, senyora Mª 
Magdalena García Gual dient: “Molt bé. Moltes gràcies, senyor Batle. Sí, molt breument, 
volia demanar tres coses concretament. Una referent al tema de les escoletes, que a la 
darrera vegada que n’hem parlat a la Junta de Portaveus encara no estava clar quin seria el 
procediment i com seria tot el tema de tornar a començar de ben nou. Però ara he sabut que 
començaran les dues escoletes municipals en Fase 3, que això si no vaig malament, que ja 
estic un poc embullada amb la desescalada, deu ser dia 7 de juny, d’aquí a molt poquet. I el 
que els hi volia demanar perquè no ho sé, sé que comencen, sé que obrin les portes però no 
sé amb quina capacitat fan comptes començar. Si la Conselleria s’ha mencionat de res 
d’això o ho ha deixat, simplement, a criteri municipal. I en el cas de que no comencin amb un 
100% de la capacitat, a veure si han pensat o disposen o fan comptes fer un informe 
econòmic del què suposarà el cost a l’Ajuntament, de que no comencin tots els nins 
previstos inicialment, perquè entenem que això ens suposarà un cost a l’Ajuntament. Això 
per un costat. Després una qüestió molt ràpida, i ja també ho vàrem comentar a una Junta 
de Portaveus, crec que el company, el senyor Estaràs, i és un tema d’un semàfor a la 
urbanització de Sa Nova Cabana a la carretera, bé el que és la continuació del camí Cabana 
cap a la carretera de Bunyola. Ja ho va comentar ell que estava espenyat i deu fer dues o 
tres setmanes i continua igual. Sé que l’empresa que s’encarrega dels semàfors està a una 
situació complicada, però bé a veure si han fet res damunt aquest tema, si ens poden 
informar. I per acabar, és una pregunta i un prec a la vegada. Seguint una miqueta amb 
aquest esperit, que veig que li ha agradat la meva paraula, aquest esperit de consens i 
d’unió que duem tots els partits en els darrers mesos ja, per desgràcia real d’aquesta 
pandèmia i d’aquesta crisi. Volia fer, bé és una pregunta i un prec, nosaltres inicialment en el 
plenari del mes d’abril anàvem a presentar una moció de temes econòmics; una cosa molt 
semblant al que han presentat avui els companys de Ciutadans. Però rebutjarem fer-ho 
perquè es va acordar fer una declaració institucional en aquest sentit. Això ho dic perquè 
vegin que, jo crec que ho saben quin és el nostre talant i el nostre esperit envers aquesta 
problemàtica. Res a dir, vàrem aprovar la declaració institucional. A més vull agrair que 
s’ens va deixar fer totes les aportacions que vàrem voler, i cap problema. I precisament en 
aquesta línia, els hi volia demanar per altres propostes que nosaltres hem fet. Nosaltres hem 
fet una proposta, i així ho parlàvem des del primer moment, quan vàrem establir aquesta 
Comissió de Seguiment o Junta de Portaveus, de que per nosaltres era molt important fer 
feina amb dues línies. Una amb el tema dels serveis socials i l’altre amb el tema d’ajudes, 
possibles ajudes, a autònoms i petites i mitjanes empreses. Molt bé, el tema dels serveis 
socials veig que va endavant, però no sé com està el tema de possibles ajudes a petites i 
mitjanes empreses, i comerços i autònoms del nostre municipi, que n’hem parlat qualque 
vegada, però volia saber com estava el tema. I després altres propostes. Ho dic perquè sinó 
el puc enregistrar i fer el que han fet els companys avui. O sigui, que si ho duem al ple, per 
ventura quedarà més constància. Però jo pens que si ho hem parlat a la Junta de Portaveus 
i ho hem registrat, algunes d’elles, idò pensava que era suficient. Precisament la que no vaig 
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registrar és la darrera proposta del tema de bars i restaurants, que vaig demanar i no sé com 
ha quedat el tema. Vaig demanar la possibilitat de poder utilitzar pàrquings a les zones 
destinades a aparcament de cotxes perquè poguessin ampliar les seves terrasses i la 
possibilitat d’ampliar horaris. Tot per poder fer front una miqueta amb una manera més 
holgada i més tranquil·la de cap a aquests dies de la desescalada. Però és que si ens 
torbam un poquet més, ja no farà falta perquè ja en Fase 4 o en Fase 5, ja podran estar en 
el 100%. D’acord? No me vull estendre més però era saber en quin punt estan aquestes 
propostes que nosaltres hem fet i saber si troba que és necessari les duré en el proper 
plenari. Però jo pensava que no era necessari. Moltes gràcies”

Respon el Batle: “Entenc que el prec no només és per nosaltres sinó per tots els companys i 
els altres portaveus perquè evidentment són ells que presenten les mocions. I tens tota la 
raó que vàrem quedar que ho presentaríeu però que ho parlaríem a la Junta de Portaveus. I 
evidentment, que així ho hem fet. I evidentment, que a la darrera Junta vàrem comentar, que 
jo vos vaig comentar, que qui volgués, perquè jo tampoc vos puc prohibir presentar mocions, 
evidentment, que qui volgués simplement l’havia de presentar d’urgència. O sigui que això, 
és una cosa a pensar entre tots. Evidentment, nosaltres no presentem mocions o propostes 
en els plenaris sinó que sou vosaltres i sí que és un tema que entenc que és una reflexió per 
tots, no? El tema de les ajudes...”

La Sra. García agafa la paraula: “Sí una reflexió, perdoni, una reflexió generalitzada però 
totalment en positiu. És a dir, jo ho he enregistrat a l’Ajuntament, no com a moció, sinó 
perquè vos quedés constància, simplement, m’és igual el tràmit, per entendre-nos. Vull 
saber, a veure com està el tema dels bars, que vaig demanar i el tema dels ajuts als bars i 
restaurants, simplement. Totalment en positiu”

Segueix parlant el Batle: “El tema de les ajudes estem encara fent. Estem igual. Estem fent 
feina amb ells. Ja tenim pràcticament les bases del que volem fer acabades. Però encara no 
vos ho he mostrat perquè vos vaig dir que esperava també que el Govern ens donés 
també... El Govern, per exemple, va aprovar amb els Decrets, amb el Decret Llei que va fer 
d’agilització de tots aquests temes, va aprovar també que nosaltres poguéssim donar també 
aquest tipus d’ajudes perquè és vera que qualque ajuntament, qualque servei tècnic tenia 
dubtes del nivell de competència que teníem nosaltres per fer-ho. Això ja ha quedat aclarit. 
Després també vos vaig comentar del tema dels autònoms, que el Govern volia treure unes 
ajudes que segurament nosaltres ens podíem acollir a elles amb ells. Avui han sortit 
presentades, avui les ha presentat el Consell de Mallorca. O sigui que, ara ja sabem que els 
autònoms aniran per aquesta via i nosaltres hem de cercar l’altre via, que serà pels altres 
tipus, des de microempreses fins a empreses. D’acord? Això seguim fent feina amb ells i és 
un tema que vaig traient, que aniré traient a la pròxima Junta de Portaveus. I després, l’altra 
que has dit que ara no m’en record que era, ah el dels bars, perdona”

Contesta la portaveu del PP: “El dels bars i restaurants, sí”

El Batle, senyor Cabot segueix amb la paraula: “Crec que va quedar clar que vàrem, tant el 
Regidor d’Urbanisme, el tinent de Batle, Joan Francesc Canyelles com jo, vàrem dir que no 
podíem garantir el tema de la seguretat a l’hora de posar, no nosaltres, sinó que cap tècnic 
ens garantia, ens signaria aquesta garantia de seguretat de posar cadires al que és la 
carretera. D’acord? I l’altre dia, l’altre dia de pagès, crec que va ser ahir mateix; és vera que 
vàrem estar parlant en Joan Francesc i jo, que és un tema que volíem posar damunt la taula 
amb els portaveus per avançar l’horari d’estiu. L’horari d’estiu no comença fins, no sé si és 
15 o 20 de juny, no me’n record. I vàrem, la proposta que vàrem fer ell i jo i que vos volíem 
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proposar era avançar-ho ara i així ja tenien aquests 15 dies per tenir els horaris un poc més 
establerts. Que tanmateix, és l’acord al qual vàrem arribar tots de l’horari, de posar tot l’any 
a la comissió de les terrasses. O sigui que realment seria avançar una cosa que és un acord 
que ja vàrem prendre tots en aquella comissió. D’acord? O sigui, que no hi veig molta 
problemàtica. Després escoletes de 0 a 3 anys. Vàrem arribar a un acord tots els Batles, que 
vàrem quedar que, ja que la CAIB, el Govern, no obria les seves escoletes perquè ells 
creien que no podien assumir la seguretat i la prevenció. Simplement els Batles vàrem dir el 
mateix, que nosaltres amb el mateix criteri tampoc podíem obrir les nostres. Què passa? La 
CAIB ha dit que obrirà en Fase 3, segurament, d’acord? I nosaltres vàrem dir que faríem 
com la CAIB però encara no han sortit els protocols de Fase 3. I nosaltres no decidirem 
tampoc si obrim en Fase 3, si no hem vist aquests protocols. Perquè volem saber, els volem 
estudiar, si els podem complir o si no els podem complir. D’acord? També és vera que des 
de Serveis Socials estan estudiant altres alternatives que puguem assumir per a les famílies 
que no sigui dur els nins a les escoles de 0 a 3 anys. Però bé, són coses que s’estan 
estudiant, que encara estan molt verdes i que si un cas, a la pròxima Junta de Portaveus, si 
estan un poc més avançades vos explicaré. D’acord? Igual que també passa amb les 
escoles d’estiu, que avui mateix s’ha publicat un BOIB també, amb les normes de com s’han 
de regir aquestes escoles d’estiu i campus esportius, perquè entren dins el mateix sac. Això 
ha sortit avui, és molt recent i nosaltres encara hem de prendre una decisió quan estudiem 
les característiques que han de tenir tant les escoletes de 0 a 3 anys, com escoles d’estiu. 
Així està aquest tema. Molt bé. I el tema del semàfor, no sé si n’Andrés Campuzano et pot 
comunicar com està”

El regidor de Vies i Obres, Sr. Campuzano, comenta: “El tema del semáforo no estamos 
pendientes del Ayuntamiento, estamos pendientes de la empresa. Porque yo les mandé 
todo firmado. Y son ellos los que tienen que venir a ponerlo. Por nuestra parte no hay ningún 
problema. Se envió a los dos o tres días con el informe policial y estamos pendientes de 
Urbia”

A continuació la portaveu del PP demana: “Perfecte. Moltes gràcies. Puc afegir una cosa, 
senyor Batle?” 

Respon el Batle: “Sí”

Segueix parlant la Sra. García: “Del tema de les escoletes. És que, no sé si és que no l’he 
entès bé o... Ha dit que ferien igual que la Comunitat Autònoma, que no obri les seves 
escoletes, val, fins a la Fase 3. Però és que, perdoni però no és del tot cert això. Primer 
perquè el Govern escoletes no en té. Suposo que vostè se referia a escoles. I les escoles ja 
les han obertes, a partir de dia 25, perdoni, ja han donat l’ordre que en Fase 3 ja poden 
començar a anar els darrers cursos de cada cicle. Vull dir, és el mateix que nosaltres, no?, 
que les escoletes en Fase 3 també començaran, entenc. I no m’ha contestat el tema de 
l’informe econòmic de l’empresa”

El Batle comenta: “Ah! sí. Bé, els estudis econòmics, evidentment, estam fent els estudis 
econòmics tant d’aquesta concessió com de totes les que tenim. Això està pendent”

La Sra. Mª Magdalena García demana: “Ho assumiria l’Ajuntament en qualsevol cas, si fos 
així?”

El Batle li contesta: “Sí. El que passa és que el que diu el Decret Llei què es va aprovar pel 
Govern, és la manera que s’ha de fer. Vull dir, també mirar si els ingressos que tenim se 
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deixen d’ingressar i és una fórmula que ara mateix no vos sé explicar. Però estem fent feina 
des de..., el nostre TAG que tenim a Intervenció està fent feina amb ells. Crec que vaig 
equivocat. Bé, no sé si vaig equivocat jo o...”

La Sra. García diu: “O jo”

Segueix parlant el Batle: “Però crec que la Conselleria sí que té escoletes seves. N’Aina 
m’està dient que sí. Sí que en té en propietat. De fet ha sortit el del Consell un parell de 
vegades, que l’he sentit jo, parlant de les seves escoletes de 0 a 3”

I la Sra. Aina Amengual, regidora de Serveis Socials diu: “A Palma, a Palma en té”

La portaveu del PP contesta: “A Palma, a Palma però és el Consorci de l’Ajuntament de 
Palma”

Segueix parlant la Sra. Amengual: “No, no, no són de la Conselleria. Hi ha el Consorci per 
una banda i després la Conselleria té”

Torna parlar la portaveu del PP: “Sí. Però jo me referia que no és el cas de que n’hi hagi cap 
a Marratxí. Per tant esperam fer el mateix. Bé, és igual, ja esperam a la Conselleria que 
digui”

I el Batle diu: “Esperam fer el mateix i per ventura no farem el mateix. L’únic és que diem 
que si la Comunitat no obri les seves escoles perquè diu que no pot assegurar el protocol de 
prevenció. Si no pot la Comunitat, com hem de poder nosaltres?”

La Sra. García seguidament comenta: “Ja, clar. Sí, el que parlarem, sí, sí, sí”

Segueix parlant el Batle: “Això em referesc. Però el dia que la Comunitat digui obrim en Fase 
3, que de fet ara ho ha dit, però encara no saben els protocols. Idò quan nosaltres tinguem 
aquests protocols per ventura nosaltres no els podrem assumir tampoc. I si nosaltres no els 
podem assumir. El que hem dit és que no farem res que no faci la Conselleria, que si ells no 
tenen obert, nosaltres tampoc. Perquè evidentment, tenen més recursos que nosaltres. I ja 
te digo, quan surtin els protocols, que no han sortit, els estudiarem i decidirem si obrim o no 
obrim. I com t’he dit també, estam mirant a veure si trobam altres alternatives que no sigui 
aquesta però per donar sortida, evidentment, en aquests al·lots”

A continuació tornar agafar la paraula la Sra. García: “Val, perfecte. I el tema de la proposta 
dels bars me pareix fantàstic si el de l’ampliació horària el podem avançar com més aviat 
millor. Gràcies”

Acte seguit agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor José Mª Amengual: “Només 
matissar una sèrie de coses que me pareix que no he entès molt bé de la senyora García. 
Nosaltres tot el que hem presentat sempre hem cercat el consens de tot el Consistori, de 
dalt a baix. De fet, nosaltres vàrem presentar la proposta de declaració institucional que se 
va fer i després la vàrem fer de tots. Aquestes dues mocions les hem fet de tots. O sigui, 
venc a dir, no és que nosaltres estiguem recollint coses per nosaltres, estem recollint per 
tots i ho compartim perfectament. Nosaltres hem fet propostes a les diferents reunions que 
hem tingut els Portaveus, verbals, igual que poden haver fet altres. El tema del semàfor crec 
que el vàrem treure nosaltres. Però tant em fa. Si hi ha una acta, no té sentit anar a mirar 
això. Tema de bars, i  tot això, nosaltres, verbalment, a les reunions aquestes, hem fet 
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moltes propostes d’horari, espais, ampliacions, tal. Venc a dir que, crec que entre tots hem 
intentat fer el millor perquè a nivell social, a nivell econòmic, de petita empresa, mitjana i tal, 
tot això tiri endavant. Venc a dir, no sé si hi ha hagut un mal entès o...”

I la Sra. García diu: “Ho puc aclarir senyor Batle malgrat que ja me dec passar de tots els 
minuts que me toquen? Sí, sí, totalment hi ha hagut un mal entès. Jo no tinc, no és per res 
això que dius, Jose Maria. En absolut. Al que jo me referia és que com que de les meves 
propostes no se m’havia contestat o no havíem acordat res en ferma, li demanava al senyor 
Batle a veure si era necessari que les entràs en el plenari com a una moció per així prendre 
un acord com hem fet avui amb les dues seves, malgrat ja ho haguéssim parlat a la Junta de 
Portaveus. No m’ha entès, en cap moment, era totalment en positiu. Si a més d’haver-ho 
parlat a la Junta de Portaveus, ho hem de presentar en el plenari per així votar-ho i que 
quedi constància. Perquè de les meves coses, del que havia presentat el Partit Popular no 
havíem parlat. Era simplement, a veure si havíem de seguir el mateix tràmit. No era cap, res 
més amb mala intenció. Esper haver-ho aclarit ara”

El Sr. Amengual li contesta: “Sí, sí, s’ha entès”

Diu la portaveu del PP: “Perfecte. Gràcies i perdonau”

A continuació parla el Primer Tinent de Batle, senyor J. F. Canyelles: “Jo era pel tema de les 
terrasses, per donar un poc d’informació. És vera que hem rebut bastantes consultes. Quasi 
totes venien derivades d’ ampliació de terrassa de cap al carrer. A nivell formal no, les han 
fet telefònicament, qualcú ha vingut presencialment a Urbanisme o qualque correu 
electrònic. Però no se’ns ha sol·licitat, per escrit no tenim constància que se’ns hagin 
sol·licitat, diguéssim, una solució per ampliar terrassa de cap a un espai que sigui adient. 
Que no impedeixi  el pas de vianants i que no sigui damunt la via pública, que com molt bé 
ha dit el senyor Batle, ho trobam molt perillós. El primer requisit que estableix el tema de les 
terrasses és que podras posar el 30%, el 50% de les taules que tinguis però has de tenir la 
llicència d’activitats en vigor. Quan això se posa damunt la taula, la immensa o molts dels 
afectats no tenen regularitzada aquesta situació o tenen deficiències, o inclús n’hi ha que 
tenen expedients d’infraccions. I també una altra cosa que també s’ha de posar damunt la 
taula, ens hem trobat que tenim molt poques terrasses que se puguin ampliar a un espai que 
tinguin a devora, que sigui públic, i que no obstaculitzin diguéssim, el pas, no? Amb això ens 
hi hem trobat. Sí que és vera que, també ho vull dir, que no hem estat estrictes en el sentit 
de què si hi ha hagut qualque bar o restaurant que ha posat dues taules a devora perquè 
tenia un espai per poder fer, o un altre comerç que tenia tancat, també ens ho hem trobat. 
Senzillament, no hem dit res i punt. És a dir, no hem estat estrictes. També s’ha de tenir en 
compte una cosa, que fer tot aquest moviment per aquest poc temps, diguéssim, que 
duraran les mesures, que previsiblement esperem, tampoc no ha compensat gaire. Perquè 
clar tu pots posar el 50% de les taules que tens però si pràcticament ja les tens espaiades al 
50%, ja no importa ampliar les terrasses. És a dir, que a vegades queda una taula o dues a 
de fora i aquestes no tenen gaire problema. Ho dic perquè tot en gros ha passat això. Venc 
a dir, formalment hem rebut consultes, les hem ateses el millor que hem sabut i, diguéssim, 
per escrit no se’ns ha sol·licitat enlloc una cosa concreta, puntual que digui, no, jo vull fer 
això, no se’ns ha complicat d’aquesta manera. També és vera que tots som conscients de 
que ara es tracta d’ajudar als comerços i no es tracta, diguéssim, de posar obstacles”

Precs i preguntes
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Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor 
José Mª Amengual dient: “El tema de les escoletes ha quedat tot bastant clar. O sigui, no 
demanaré res al respecte. Però si comentar respecte la neteja, que hi ha llocs que no es 
nota molt que estiguem reforçant el que vàrem deixar de reforçar durant aquest temps 
enrere. O sigui, hi ha contenidors que tenen fems fora. Tinc fotos que m’han enviat 
persones, allà devora Mercadona o això. No sé com està el tema de la neteja, si ja està en 
el 100%, si queda alguna cosa pendent, no sé. I després una qüestió també de l’arbrat del 
municipi, que els veïnats ara en aquesta època, a la primavera, es queixen que tenim arbres 
que són molts bruts, però no de fulla o això, sinó bruts de què amollen com una resina. I n’hi 
ha llocs com al carrer Cabana, per exemple i tal. No dic que ara comencem a rebassar 
arbres, l’únic que estic dient és que valorem que és el que posam i podem posar. Perquè al 
final cercam els arbres per fer ombra i per fer guapo també, venc a dir. Trobar un ambient 
més agradable en els nostres carrers tant d’asfalt, no? Simplement això. O sigui, hi ha un 
lloc davant una pizzeria que n’hi ha pel carrer Cabana que els arbres ara, tu aparques allà el 
cotxe i quan el fas net, t’adones que està esquitat d’una sàvia o alguna cosa així que 
amollen aquests arbres”

Li respon el Batle, senyor M. Cabot: “Ara li passaré la paraula a la senyora Alonso perquè te 
contesti perquè sé que també ella fa feina amb això. Dir evidentment que hi ha temes que la 
Covid els ha retardat com pugui ser el desbrosse, com pugui ser també temes de jardineria 
perquè entre altres coses són les empreses de jardineria les que també han fet les 
desinfeccions, que també continuen. Però si també, si en tema de la neteja, que fa ja una 
setmana que funciona a ple rendiment, si trobeu qualque cosa que no se faci o que s’hagi 
enquistat, per dir-ho de qualque manera, que pot passar, per favor, agrairíem si li passes 
directament les fotos i el lloc perquè nosaltres mirarem si hi ha hagut qualque problema amb 
el servei. D’acord? Vull dir, i mirarem que el servei s’estigui donant com toca i poder donar 
resposta. Al final val més, més ulls que no només els nostres. I ara li pas la paraula a na 
Cristina per si te pot respondre al tema dels arbres”

Acte seguit agafa la paraula la regidora de Medi Ambient, Sra. Alonso: “Hola. Bon vespre a 
tots. Bé, el tema de la neteja crec que el senyor Batle ho ha deixat ben clar. Estan en el 
100% des de fa dues setmanes, crec, o quasi tres, perquè va ser en Fase 1 que es varen 
incorporar ja tots els operaris. El que sí que és vera, és que hi ha derivacions d’aquests 
operaris ara en el desbrossament de l’herba, que és el que no s’havia pogut fer durant 
pràcticament dos mesos, i també a les desinfeccions dels carrers, juntament amb els 
contractes de jardineria. Que era el canvi que vàrem fer durant l’època prèvia a la 
desescalada. El que s’ha dit, si teniu alguna queixa en concret, ens la feu saber i mirarem a 
veure que és el què passa. Però en teoria, a hores d’ara, els quadrants se segueixen com 
just abans de l’estat d’alarma. El que passa és que, si que és vera que per ventura el fet que 
hi hagi herba dona una sensació com de més “desaliño”. És a dir, l’herba no és brutor, és 
herba però clar molesta a la vista. També s’està desbrossant. Hi ha dos equips, un que està 
començant per la part del nord des de Pòrtol, i l’altre està per Ses Cases Noves fent la part 
sud i després per trobar-se. Però hem d’entendre que després de dos mesos sense 
desbrossar està tot Marratxí completament desmandat. Estam fent tot el que podem amb els 
mitjans que tenim. Després el tema de l’arbrat. Si vostè li demana a qualsevol persona 
especialitzada amb arbres, li dirà que els arbres no poden estar en el carrer. És a dir, no és 
el seu hàbitat. És molt difícil trobar un arbre urbà que no doni cap problema. O aixequen la 
carretera, o aixequen les voreres, o tiren fulla, o les branques s’han de podar massa o 
massa poc, o se fiquen molt alt en el balcó de la gent. Vull dir, això és un problema molt 
habitual. Les “jacarandas” o les “xicarandes” que són aquests arbres que hi ha al carrer 
Cabana, al passeig peatonal de Cas Capità, i a altres barris també, fan una flor color lila que 
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és el que cau i embruta tant el carrer com els cotxes. Hi ha un poll que tenen aquests arbres 
a les flors que si se fumiga a temps, previsiblement no arriben a caure. Es varen fumigar 
aquests arbres un poc més tard del que tocava i es veu que no hem estat a temps. Tot pel 
mateix, pel mateix estat d’alarma. És a dir, tot se’ns ha retardat pel mateix. El que sí que 
hem fet és reforçar la neteja dels trespols d’aquests llocs. El que passa és que és vera, que 
cada dia cau no podem passar karcher cada dia. És a dir, per ventura s’hi va més 
insistentment, un pic o dos per setmana, un pic a la setmana vull dir, i per ventura n’hi 
hauríem d’anar dos. Però ara mateix no podem. És un problema que és reincident, vull dir. 
Ara el que fem és que cada pic que es planten arbres o alineacions d’arbres a la via pública, 
primer se fa un metro cúbic mínim d’excavació a fi que les arrels no arribessin a rompre, 
almenys d’aquí fins a molt de temps. Es mira quina espècie d’arbre és, es mira que sigui, 
depen de la zona o perenne o caduc. Perquè clar, si és caduc te fa fulles en terra però 
també deixa passar el sol a l’hivern i no la humitat, etc. És a dir, és tot molt complex. I es 
mira tot sempre. Vull dir, si voleu un dia en parlam amb més profunditat perquè ara no sé si 
és el moment, però bé crec que això és tot el que m’heu demanat. Gràcies”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu d’Unides Podem, senyor H. 
López: “Respecte a la reobertura del servei de biblioteques que fins a la segona Fase se 
podria obrir també el servei de préstec però també el d’estudiar a les sales d’estudi, i només 
s’ha obert el que és el servei de préstec a la majoria de biblioteques de la majoria dels 
municipis. Però a la UIB he vist que ja abans del 2 de juny, començaran a obrir aules 
d’estudi. Crec que allà suposo que són més sensibles a facilitar aquest servei pels exàmens 
de selectivitat, exàmens finals. Intentar normalitzar un poc més la vida dels alumnes que 
estan ja bastant, massa concentrats a ca seva. I és per això, per saber si se pot avançar per 
dia 2 o si s’obrirà a la tercera Fase el tema de les sales d’estudi” 

Li respon el regidor de Cultura, senyor Josep Ramis: “Sí. Moltes gràcies, senyor Batle. I 
gràcies Humberto també pel comentari. Respecte a aquest tema hi ha una mica de confusió. 
Perquè el ministeri exactament ha dit que en Fase 2 les biblioteques obririen al públic, fins a 
un terç del seu aforament. Però que després obrir al públic no significa quedar a estudiar. En 
realitat i després ens ho va confirmar el Centre Coordinador de Biblioteques, que és 
l’organisme que depèn del Consell de Mallorca i pel qual es regeixen totes les biblioteques 
municipals de la part forana, és que se pot accedir a la biblioteca a fer consulta en sala. Això 
que significa? La consulta en sala significa que una persona pot entrar a la biblioteca, 
demana un llibre i la bibliotecària li duu aquest llibre i el pot consultar. D’acord? Això és la 
consulta en sala. De moment estudiar a la biblioteca no està permès ni es contempla. 
Almenys en aquesta Fase 2, perdonau. Quan entrem en Fase 3, a part d’ampliar l’aforament 
de la biblioteca, perdonau, el percentatge d’aforament permès a la biblioteca, sortiran altres 
mesures. Que nosaltres les complirem, lògicament. I són les que ens donarà el Centre 
Coordinador de Biblioteques, que és la nostra referència pel dia a dia de la gestió de la 
biblioteca. No farem res que el Centre Coordinador de Biblioteques no recomani o no ens ho 
digui D’acord? Moltes gràcies”

A continuació el portaveu del grup Ciudadanos agafa la paraula: “Vull donar-li les gràcies al 
senyor Batle per aquest darrer punt perquè li ha donat més vida i ho ha fet més normal el 
ple. Donades les circumstàncies se feia molt fred i ara que hem pogut parlar un poc de la 
vida quotidiana del municipi entre cometes, ho ha fet més ric. Moltes gràcies”
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I el Batle diu: “A poc a poc tornarem a la normalitat. Aquí acabam el plenari. Tornar dir, 
desitjar-li molta sort a na Joana. Que tinguis...res, que puguis complir els teus objectius que 
t’has marcat, personal i familiarment. I res, donar-vos les gràcies a tots, una altra vegada 
també pel compromís mostrat amb el municipi a l’hora d’arribar a acords. Crec que avui és 
un altre cas que hem arribat a uns acords, rebutjar una moció de tres i crec que està molt 
bé. Idò, moltes gràcies a tots, bon cap de setmana i ens veiem a la pròxima”

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

Paula Baltasar Cózar

La secretària,
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