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Acta de l’Ajuntament Ple
Identificació de la sessió:
Núm. 02/20
Caràcter: Ordinària
Data: 25 de febrer de 2020
Horari: de 20.00 a 22.40 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí
Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Paula Baltasar Cózar, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Cristina Alonso Pujadas
- Irene García Sureda
- Andrés Campuzano García
- Jerònima Sans Amengual
- Pedro Lopez Ruiz
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Aina Amengual Marí
- Josep Ramis Salamanca
- Daniel Mas Martínez
- Mª Magdalena García Gual
- Jaume Llompart Caldés
- Sebastià Frau Serra
- Juana Mª Burguera García
- Jose María Amengual Jiménez
- Lidia Antonia Sabater Pérez
- Marcos Aníbal Pinela Sosa
- Miguel Angel Estarás Gelabert
- Humberto López Rodríguez
- Neus Serra Cañellas
- Mª Dolores Nchaso Sota
Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (28-01-2020)
Interior:
2. Presa de possessió de nova regidora
3. Declaració de la condició de regidor com a membre del Grup Mixt
Economia i Especial de Comptes (Economia):
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067227510054660447 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

4. Reconeixement de crèdits 02/20
Urbanisme (Béns):
5. Cessió gratuïta a l’IBAVI de dos solars (finques 690 i 622 de l’Inventari), per a la promoció
d’habitatges de protecció pública.
6. Aprovació del conveni amb el Consell de Mallorca per a la cessió de terrenys per a la
creació d’un nou accés al Polígon Industrial de Marratxí
Medi Ambient:
7. Aprovació inicial del reglament de funcionament de les colònies felines autoritzades en via
pública i solars de titularitat de l’Ajuntament de Marratxí, i de les atribucions dels seus
responsables/voluntaris
Serveis Socials:
8. Reglament d’organització i funcionament de la taula local de coordinació i prevenció
contra la violència masclista de Marratxí
Mocions:
9. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí relativa a “Señalización de paso de
cebra en la salida aparcamiento Mercadona Son Macià-Nova Cabana”
Mocions per via d’urgència:
10. Declaració d’urgència: Moció presentada pel PSOE, MÉS i IDMA-El Pi “Moció per via
d’urgència de rebuig a l’ampliació de l’Aeroport de Son Sant Joan”
11. Moció presentada pel PSOE, MÉS i IDMA-El Pi “Moció per via d’urgència de rebuig a
l’ampliació de l’Aeroport de Son Sant Joan”, prèvia declaració d’urgència
12. Declaració d’urgència: Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular relativa a
les retallades en educació.
13. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular relativa a les retallades en
educació, prèvia declaració d’urgència
14. Declaració d’urgència: Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de suport
als pagesos de les Illes Balears.
15. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de suport als pagesos de les Illes
Balears, prèvia declaració d’urgència
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre sessions
Economia i Especial de Comptes (Economia)
2. Dació de compte al plenari de la Corporació febrer 2020 (execució trimestral i dades PMP
i morositat 4t trimestre 2019)
3. Donar compte del Decret núm. 177/2019 del Jutjat Contenciós-administratiu núm. 3 de
Palma de Mallorca, de data 26 de novembre de 2019
-

Precs i preguntes

A continuació pren la paraula el Batle: “Molt bé. Bon dia a tots. Abans de començar el plenari
d’avui li pas la paraula al Tinent Batle senyor Joan Francesc Canyelles”
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I el Sr. Canyelles comenta: “Com molts de vosaltres sabeu aquesta setmana passada ens
va deixar una persona que havia estat Regidor d’aquest Ajuntament, en Rafel Crespí Ramis,
professor i escriptor. I senzillament abans de guardar el minut de silenci, volem destacar o
va destacar per la seva activitat en defensa de l’interès general i el bé comú d’aquest
municipi. Si vós sembla fem un minut de silenci”
Una vegada acabat el minut de silenci el Batle diu: “Idò podem començar la sessió plenària
del mes de febrer”
Desenvolupament de la sessió:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior
Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 28-01-2020, que s’aprova i
autoritza per unanimitat.
2. Pressa de possessió davant el Ple de la nova regidora
Atès que s’ha rebut la credencial de Regidora, expedida por la Junta Electoral Central, en
data 12-02-2020, a favor de la Sra. María Dolores Nchaso Sota.
I atesa l’obligació de la Sra. María Dolores Nchaso Sota de presentar la declaració de bens
patrimonials i de causes de possibles incompatibilitats i activitats que puguin proporcionar
ingressos econòmics, als efectes de la seva inscripció en el corresponent registre
d’interessos, tal com està previst a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, es procedeix per la Sra. María Dolores Nchaso Sota a prestar el
jurament o promesa del seu càrrec, segons la fórmula següent, establerta en el R.D.
707/1979 d’1 d’abril:
“Yo, María Dolores Nchaso Sota, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Marratxí, con lealtad al Rey y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. ¡Viva
España!”
Acte seguit i després de considerar que s’han complit els requisits legalment prevists per a
l’adquisició de la condició de Regidora, el Ple dona possessió a la Sra. María Dolores
Nchaso Sota del seu càrrec, quedant adscrita al grup municipal de GRUP POLÍTIC
MUNICIPAL VOX-BALEARES i incorporant-se des d’aquest moment a la sessió plenària.
A continuació agafa la paraula el Batle: “Molt bé. Ja pot seure a la seva butaca. Bé, i
desitjar-li molta sort i encerts a la senyora Dolores Nchaso. I bé, intentam mantenir aquest
consens que hem viscut aquest anys en aquest Consistori i jo crec que la bona entesa entre
tots els grups polítics. Simplement li desig això. Moltes gràcies”
La senyora Nchaso parla a continuació: “Con su permiso. Decirle que soy vecina d’es Pont
d’Inca, llevo aquí en España como 52 años, o sea que incorporada estoy. Y jubilada con dos
hijos, cuatro nietos. Vengo a echar una mano, pues no solo ya a Marratxí, como
marratxiners, sino a todo, todo el que me necesite. En lo que pueda yo echarle una mano,
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para eso estoy. Los de Vox sobre todo y los que no son de Vox, todos los que me
necesiteis. Gracias”
3. Declaració de la condició de regidor com a membre del Grup Mixt
Atesos els articles 23 a 26 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals que
disposen que els membres de les Corporacions Locals, a l'efecte de la seva actuació
corporativa, es constituiran en grups. De la constitució dels grups polítics i dels seus
integrants i portaveus, el President donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri.
Ningú pot pertànyer simultàniament a més d'un grup.
Ates l’informe de la secretària municipal de data 20/02/2020.
Es proposa al ple,
1. Tenir coneixement de l’exclusió contra la seva voluntat del seu grup d’origen del Sr.
Miguel Angel Estaràs Gelabert i donar-se per assabentat aquest òrgan plenari de la
condició del Sr. Estaràs com a membre del grup mixt amb efectes immediats des del
moment de l’elevació a ple de la present declaració.
Seguidament el senyor Estarás agafa la paraula: “Bones tardes a tots. Señor Alcalde,
compañeros de Ayuntamiento, gracias por darme esta posibilidad de poder defender mi
situación en este Consistorio. Como sabréis tengo una situación complicada a raíz de
oponerme a ciertas actuaciones que han llevado a cabo, presumiblemente, mi órgano
ejecutivo y mi partido. Lo cual ha llevado a un constante acoso y derribo por parte personal
del señor Jorge Campos y del señor Sergio Rodríguez. Es manifiesto que sabréis que
presumiblemente han falsificado incluso mi firma en documento público e ingresado en este
Ayuntamiento. Y que ya hemos solicitado a este Ayuntamiento, inste a fiscalía para que
investigue los hechos. Así como reiteradas veces han intentado darme de baja por mandato
del Comité de Garantías, el cual no existe pero que sí manifiestan en los escritos que
ingresan en el Registro General de este Ayuntamiento. Debo deciros que mi
empecinamiento en defender esta portavocía que se refleja en mantenerme en este grupo
de coalición Actúa Vox, no es más que la defensa del trabajo que hemos aportado muchos
simpatizantes y afiliados para que este proyecto consiguiera los resultados que se
obtuvieron y que bajo ningún concepto, por mutuo propio entregaré el trabajo que se realizó
en manos de unos dirigentes que han actuado y siguen actuando de manera despótica y
caudillar, sin importarle lo más mínimo las normas y reglas estatutarias establecidas en los
estatutos del partido. Por eso, ayer, bueno ayer o antes de ayer, volvimos a presentar en
este Registro de este Ayuntamiento, las pertinentes alegaciones. Exponiendo que se deje
sin efecto la comunicación remitida por el señor Sergio Rodríguez por falta de capacidad
representativa del mismo. Y aportamos la documental de la aceptación de la demanda
contra Actúa Baleares. Por lo que solicito al señor Alcalde retire el punto tercero del orden
del día, o en su defecto que mis compañeros del Ayuntamiento voten en contra de mi paso
al grupo mixto mientras que esté sub júdice hasta que se resuelva dicho litigio. Muchas
gracias”
El Batle comenta: “Simplement dir senyor Estarás que duim molt de mesos amb aquest cas.
Cas que jo crec que inclús no compet a n’aquest Ajuntament prendre segons quines
decisions. Nosaltres hem fet el que està per normativa, el que creiem adequat. Per això
també li hem mantingut fins a dia d’avui com a Regidor o com a portaveu del grup municipal
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Vox. Evidentment, el grup municipal Vox ens han duit els papers que creuen i nosaltres
creiem que eren convenients. És vera que avui tenim una altra al·legació vostra. És vera que
tenim fins a tres mesos per poder-la estudiar bé. Però evidentment avui era irremediable dur
aquest punt. Vull dir, fa un parell de mesos que ho hem estat evitant, avui ens és inevitable,
perquè evidentment nosaltres tampoc som jutges i no podem prendre segons quines
decisions sobre els grups polítics i molt menys sobre els grups polítics municipals ni sobre
les persones com sou els Regidors. Vull dir, l’Ajuntament arriba fins a un cert punt i després
a partir d’aquí ja segons com també sé que ho dus, en tema de la justícia. Si un dia la
justícia diu que vostè ha de seguir sent el portaveu de Vox, vostè tornarà a ser evidentment
el portaveu de Vox en aquest Ajuntament. Ara mateix tenim tres mesos per donar-li una
resposta als requeriments que ens heu fet. I bé, quan els resolguem, també prendrem
decisions. Avui en dia però és irremediable avui dur aquest punt aquí”
4. Reconeixement de crèdits 02/20
Vist l’expedient 02/20 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.
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 02//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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Nº FRA

DATA FRA

NOM

2019006190
2019006228
2019006278
2019006385
2019006410
2019006426
2019006431
2019006438
2019006458
2019006488

02/12/2019
30/11/2019
05/12/2019
19/11/2019
12/12/2019
13/12/2019
29/11/2019
30/11/2019
16/12/2019
17/12/2019

INSTAL·LACIONS ANDREU RIERA LL
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS
ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL
DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFOR
RECA HISPANIA SAU
GRABADOS NAYBOR S.A
GRABADOS NAYBOR S.A
TRANSACOBO S.L
OFILLORCA SL
PATRICIA SIMONET LLORENS-MIAN

IMPORT

42.863,27
3.840,12
8.022,30
2.303,55
100,85
1.330,32
134,96
3.393,28
282,66
50,00
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019006491
2019006512
2019006516
2019006527
2019006556
2019006562
2019006601
2019006610
2019006612
2019006633
2019006634
2019006636
2019006638
2019006639
2019006641
2019006648
2019006652
2019006653
2019006654
2019006655
2019006660
2019006661
2019006669
2019006675
2019006677
2019006679
2019006685
2019006692
2019006728
2019006729
2019006738
2020000014
2020000023
2020000024
2020000026
2020000028
2020000032
2020000035
2020000039
2020000054
2020000055

17/12/2019
30/11/2019
30/11/2019
15/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
23/12/2019
30/11/2019
03/12/2019
15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
23/12/2019
23/12/2019
30/05/2019
30/11/2019
09/12/2019
11/12/2019
18/12/2019
13/12/2019
27/11/2019
11/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
27/11/2019
13/12/2019
17/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
30/11/2019
30/11/2019

ADO URBAN FURNITURE S.L
LA HERRAMIENTA BALEAR, S.A
LA HERRAMIENTA BALEAR, S.A
DIELECTRO BALEAR S.A
TELEFONICA DE ESPAÑA
TELEFONICA DE ESPAÑA
TRES GLOPS
TRES GLOPS
TRES GLOPS
ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L
ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L
ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L
ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L
ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L
CROUS EXPERT, S.L
MAQUINARIA Y FERRETERIA SA - L
REPSOL BUTANO S.A
JASA TRANSPORTES Y MATERIALES
JASA TRANSPORTES Y MATERIALES
JASA TRANSPORTES Y MATERIALES
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS
ANUNCIADOS CLASIFICADOS DE BALEARES
JARDINERIA Y FORESTACIONES MAL
JUAN SASTRE ROCA
DAVID CORRESA LOZANO
DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES
FEIM ESPORT S.L
QUEMADORES PALMA SL
TRANSPORTES MIQUEL VADELL
JARDINERIA Y FORESTACIONES MAL
PATRICIA SIMONET LLORENS-MIAN
NORTHGATE
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS
CREU ROJA ESPANYOLA
TRANSPORTES MIQUEL VADELL
MERCEDES CIMAS ESTEBAN
MULTIAUTO PALMA SL
DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES
DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA

193,60
907,50
21,18
149,48
35,82
103,62
45,87
138,11
62,43
14,50
103,45
8,62
163,17
26,89
2.040,67
108,36
284,50
15,68
34,81
43,52
1.121,72
598,95
572,74
69,26
476,00
39,54
167,17
161,54
462,00
3.165,36
363,00
464,60
3.213,41
1.889,86
346,50
334,80
185,98
314,62
336,19
132,13
101,48

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067227510054660447 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2020000057
2020000058
2020000059
2020000060
2020000063
2020000065
2020000066
2020000073
2020000075
2020000076
2020000077
2020000081
2020000082
2020000083
2020000084
2020000085
2020000086
2020000087
2020000088
2020000089
2020000090
2020000091
2020000092
2020000093
2020000094
2020000095
2020000096
2020000098
2020000099
2020000100
2020000101
2020000102
2020000104
2020000105
2020000106
2020000107
2020000108
2020000109
2020000110
2020000111
2020000112

30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
13/11/2019
14/11/2019
20/11/2019
10/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
25/10/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019

MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA
MARIA RAMIS SERRA MARIA RAMIS SERRA MARIA DEL CARME COLL PEREZ
MARIA DEL CARME COLL PEREZ
MARIA DEL CARME COLL PEREZ
MARIA DEL CARME COLL PEREZ
ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL
ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL
ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL
ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL ENDESA ENERGIA XXI SL GEORGI VESKOV FLOROV (PUBLIREPART)
ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA

98,03
900,58
98,81
46,06
38,12
679,35
784,69
131,10
142,50
632,70
228,00
97,30
33.109,76
328,45
317,58
656,26
424,24
79,15
69,37
43,60
969,64
107,31
37,35
145,38
124,14
28,58
273,16
21,57
148,54
401,06
604,86
700,48
724,80
585,23
1.286,56
477,30
606,71
606,41
1.943,23
1.375,48
424,61
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93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2020000113
2020000114
2020000115
2020000116
2020000117
2020000118
2020000119
2020000122
2020000123
2020000125
2020000126
2020000127
2020000128
2020000129
2020000134
2020000135
2020000136
2020000137
2020000138
2020000139
2020000140
2020000141
2020000145
2020000150
2020000151
2020000152
2020000153
2020000154
2020000155
2020000156
2020000162
2020000163
2020000164
2020000165
2020000166
2020000167
2020000169
2020000171
2020000182
2020000185
2020000190

05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
15/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
12/11/2019
19/11/2019
07/11/2019
02/12/2019
01/12/2019
27/11/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
03/12/2019
16/12/2019
13/12/2019
13/12/2019
30/11/2019
05/12/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
03/09/2019
05/11/2019
05/11/2019
28/01/2019
28/11/2019
28/11/2019
11/12/2019
30/11/2019
31/12/2019
15/12/2019
05/12/2019

ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA
ENDESA ENERGIA SA
NEUMATICOS SOLEDAD SL
ZERTIFIKA GENERAL SL
ZERTIFIKA GENERAL SL
LLORENÇ XAVIER VIDAL LLEDO
AUTO MUDARRA MOTOR SL
AUTO MUDARRA MOTOR SL
CONTENIDORS MURO SL
VICTOR CORNELL COMAS
JOAN PORCEL BONET
SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA
SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA
SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA
SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA
SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA
SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA
SEGURIDAD Y LIMPIEZAS SA
MANUEL ESPINOSA ARGENTE
LLIBRERIA DRAC MAGIC
JASA TRANSPORTES Y MATERIALES
JASA TRANSPORTES Y MATERIALES
JASA TRANSPORTES Y MATERIALES
JASA TRANSPORTES Y MATERIALES
JASA TRANSPORTES Y MATERIALES
JASA TRANSPORTES Y MATERIALES
FRANCISCA CAPO ABRINES
FRANCISCA AMENGUAL AMENGUAL FRANCISCA AMENGUAL AMENGUAL CATALINA PIZA ANTONIO
FRANCISCO JOSE MATAMALAS PONT
SARA JANE BROWNE OLIVER
ELVIRA CARDONA BARCELO
BARBARA BAUZA PLANAS
DISA PENINSULA S.L
ASSORTIMENT SL
JUAN MERCADAL JAUME

494,88
8.433,44
10.351,73
3.938,12
600,35
50.533,19
740,52
1.170,64
852,65
79,50
522,60
619,84
1.061,78
1.060,00
1.875,50
29,04
29,04
58,08
275,88
88,33
33,88
19,36
124,00
46,08
25,48
355,82
58,94
85,81
62,91
13,07
90,00
100,00
50,00
19,00
69,22
430,59
210,16
432,56
2.156,32
114,37
441,95

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067227510054660447 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2020000191
2020000197
2020000198
2020000199
2020000201
2020000215
2020000216
2020000217
2020000218
2020000219
2020000220
2020000221
2020000222
2020000223
2020000229
2020000249
2020000250
2020000251
2020000252
2020000253
2020000266
2020000280
2020000281
2020000303
2020000304
2020000305
2020000306
2020000316
2020000339
2020000340
2020000341
2020000342
2020000343
2020000344
2020000346
2020000347
2020000348
2020000351
2020000356
2020000361
2020000365

17/12/2019
17/12/2019
18/12/2019
22/12/2019
24/12/2019
08/05/2019
22/08/2019
17/12/2019
18/12/2019
23/11/2019
21/11/2019
13/12/2019
12/12/2019
31/10/2019
31/12/2019
18/12/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
31/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
25/11/2019
25/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
27/08/2019
30/12/2019
31/12/2019
18/12/2019
16/12/2019
12/12/2019
17/12/2019
19/12/2019
03/12/2019
18/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019

ANTONIO REBASSA BESTARD
CERAMIQUES L'ALBELLO DE PORTOL
OFILLORCA SL
FORN DES PLA DE NA TESA SL
TQ TECNOL SA
MARIA DEL PILAR MARTINEZ SANCH
MARIA DEL PILAR MARTINEZ SANCH
MARIA DEL PILAR MARTINEZ SANCH
MARIA LUISA BARCELO ANTICH
MARIA JESUS GONZALEZ SERRANO SARA ADELA JIMENEZ LLABRES
MARTI CREUS RIGO
JOSE MALLO CASTRO
EUGENIO BERNARD LOSADA
BONGRUP BALEARES SL
JAIME SEGUNDO REYES MORALES EURO SA CABANA SL
EURO SA CABANA SL
EURO SA CABANA SL
EURO SA CABANA SL
MANELA CAMPS
ENDESA ENERGIA S.A
ENDESA ENERGIA S.A
BERNARDO SASTRE POL - LLOGUER
BERNARDO SASTRE POL - LLOGUER
BERNARDO SASTRE POL - LLOGUER
BERNARDO SASTRE POL - LLOGUER
TECNICAS EN CAMARAS Y SEGURIDAD TTCS
MARRATXI XXI SAU - LIQUIDACIO
FRANCISCO JOSE VARON RECAJ
MARIA DOLORES REQUENA VICH
ANA MARIA SERRA BENITO
JOSE FERRER LOPEZ
JOSE FERRER LOPEZ
MONTSERRAT PERELLO SERRA
JAIME MERCANT GELABERT
MATEU CANYELLES VENY
TRES GLOPS
TRES GLOPS
TRES GLOPS
TRES GLOPS

33,88
583,70
641,78
534,00
2.752,75
49,00
45,00
45,00
256,29
109,00
55,15
53,31
418,54
294,00
33,87
19,27
40,00
13,58
80,00
80,00
66,00
470,88
360,41
510,00
510,00
510,00
510,00
66,55
268.826,07
2.032,80
256,29
61,51
70,00
118,00
169,16
53,31
250,00
45,87
47,69
15,29
30,58

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067227510054660447 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2020000367
2020000375
2020000376
2020000377
2020000378
2020000379
2020000380
2020000381
2020000424
2020000428
2020000429
2020000431
2020000432
2020000438
2020000447
2020000518
2020000521
2020000569
2020000570
2020000571
2020000572
2020000573
2020000574
2020000575
2020000576
2020000577
2020000578
2020000579
2020000581
2020000592
2020000593
2020000598
2020000599
2020000600
2020000601
2020000602
2020000603
2020000604
2020000605
2020000606
2020000607

30/09/2019
03/06/2019
03/06/2019
12/06/2019
17/06/2019
22/08/2019
12/11/2019
12/11/2019
18/12/2019
15/11/2019
11/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
16/12/2019
07/01/2020
02/12/2019
08/01/2020
18/12/2019
27/11/2019
25/10/2019
08/11/2019
18/12/2019
16/12/2019
17/01/2019
14/01/2019
05/04/2019
20/12/2019
20/12/2019
27/11/2019
18/12/2019
18/12/2019
01/10/2019
01/10/2019
14/10/2019
07/10/2019
29/10/2019
23/10/2019
21/10/2019
26/10/2019
04/10/2019
24/10/2019

BONGRUP BALEARES SL
EURO SA CABANA S.L
EURO SA CABANA S.L
EURO SA CABANA S.L
EURO SA CABANA S.L
EURO SA CABANA S.L
EURO SA CABANA S.L
EURO SA CABANA S.L
COL·LEGI OFICIAL DE FARMACEUTI
NONICAMALEN SCHNEIDER GAROLFI
ENDESA ENERGIA XXI SL
ENDESA ENERGIA XXI SL
ENDESA ENERGIA XXI SL
ENDESA ENERGIA XXI S.A
ENDESA ENERGIA S.A
JOAN COMPANY ABRINES
MARGARITA MORALES SIMO
ENRIQUE GUERRERO DUPLEY
BARTOLOME SASTRE SEGUI
CATALINA SALLERAS ROMERO
JOAN COMPANY ABRINES
JOAN COMPANY ABRINES
MARIA MAGDALENA CAÑELLAS VENY
MIGUEL ANGEL SALAS CRESPI
MIGUEL ANGEL SALAS CRESPI
MIGUEL ANGEL SALAS CRESPI
PEDRO AMENGUAL AMENGUAL
PEDRO AMENGUAL AMENGUAL
JOSE LUIS SIRERA CANTALLOPS
JOANA MARIA FERRUTXE JORDA
JOANA MARIA FERRUTXE JORDA
FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA -

55,43
84,06
59,28
239,35
125,43
17,45
50,00
114,69
750,36
110,63
201,34
48,36
415,84
207,52
5.613,44
32,23
26,58
1.230,18
45,00
35,54
50,00
50,00
239,77
35,00
35,00
35,00
50,00
50,00
106,62
96,84
86,70
71,96
27,73
4,24
8,48
4,24
20,96
68,95
8,48
8,48
4,24

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067227510054660447 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2020000608
2020000609
2020000610
2020000611
2020000612
2020000613
2020000614
2020000615
2020000616
2020000617
2020000618
2020000620
2020000622
2020000623
2020000624
2020000625
2020000626
2020000627
2020000628
2020000629
2020000630
2020000631
2020000632
2020000633
2020000634
2020000635
2020000636
2020000637
2020000638
2020000639
2020000642
2020000643
2020000644
2020000645
2020000646
2020000647
2020000648
2020000649
2020000650
2020000651
2020000652

30/10/2019
24/10/2019
23/10/2019
07/10/2019
17/10/2019
16/10/2019
17/10/2019
21/10/2019
02/10/2019
21/10/2019
02/10/2019
28/12/2019
18/11/2019
16/11/2019
26/11/2019
13/11/2019
22/11/2019
07/11/2019
07/11/2019
22/11/2019
28/11/2019
20/11/2019
27/11/2019
07/11/2019
13/11/2019
07/11/2019
11/11/2019
13/11/2019
25/11/2019
07/11/2019
18/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
27/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
09/09/2019
06/09/2019
14/09/2019
06/09/2019
18/09/2019

FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FORUM MUSICAE
FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA -

4,24
4,24
62,09
3,12
4,24
37,24
4,24
33,99
86,91
3,09
56,88
3.000,00
130,13
41,05
4,21
13,47
37,88
130,20
4,24
7,24
12,72
4,08
46,40
4,24
4,24
33,98
4,24
20,77
8,48
65,57
4,24
8,56
83,15
4,24
3,02
15,84
106,15
65,91
16,87
56,44
3,61

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067227510054660447 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2020000653
2020000654
2020000655
2020000656
2020000657
2020000658
2020000659
2020000664
2020000680
2020000681
2020000682
2020000697
2020000698
2020000735
2020000748
2020000749
2019004924
2019005382
2019005486
2019005589
2019005590
2019005595
2019005600
2019005603
2019005604
2019005605
2019005606
2019005609
2019005611
2019005692
2019005695
2019005697
2019005699
2019005701
2019005704
2019005705
2019005706
2019005707
2019005733
2019005784
2019005836

19/09/2019
14/09/2019
26/09/2019
28/09/2019
10/09/2019
25/09/2019
17/09/2019
03/06/2019
11/12/2019
21/10/2019
21/12/2019
03/10/2019
14/10/2019
30/06/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/06/2019
30/09/2019
19/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
25/10/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
04/11/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
06/11/2019
13/11/2019

FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA FARMACIA PICORNELL CIURANA EURO SA CABANA SL
ELVIRA CARDONA BARCELO
ISABEL BELTRAN MERCIER
MARIA ZANOGUERA ORELL
SEBASTIA JULIA RODRIGUEZ
SEBASTIA JULIA RODRIGUEZ
TRES GLOPS
MARRATXI XXI SAU - LIQUIDACIO
MARRATXI XXI SAU - LIQUIDACIO
IMPRENTA BAHIA S.L
TRES GLOPS
TELEFONICA DE ESPAÑA
LABEL INFORMATICA S.L
LABEL INFORMATICA S.L
LABEL INFORMATICA S.L
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
ANUNCIOS CLASIFICADOS DE BALEARES
BENDIX
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS
MAPFRE
LABEL INFORMATICA S.L

32,80
8,48
91,66
4,24
22,89
134,44
48,64
58,72
210,16
615,09
59,50
169,16
53,31
18,92
-254.950,61
306.930,53
531,19
24,76
15,66
243,73
291,84
51,17
762,30
1.597,20
762,30
1.089,00
2.607,55
2.250,60
319,38
356,95
55,78
2.607,55
319,38
2.250,60
762,30
762,30
1.089,00
1.597,20
3.637,54
535,86
170,11

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067227510054660447 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019005843
2019005983
2019006059
2019006063
2019006105
2019006107
2019006159
2019006170
2019006193
2019006194
2019006199
2019006213
2019006214
2019006216
2019006217
2019006218
2019006219
2019006221
2019006222
2019006223
2019006225
2019006231
2019006233
2019006235
2019006236
2019006238
2019006239
2019006240
2019006241
2019006245
2019006246
2019006250
2019006279
2019006283
2019006289
2019006309
2019006372
2019006374
2019006396
2019006397
2019006402

17/06/2019
15/11/2019
15/11/2019
15/11/2019
31/10/2019
31/10/2019
15/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
01/12/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
02/12/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
22/10/2019
01/11/2019
04/11/2019
04/11/2019
08/11/2019
08/11/2019
05/12/2019
15/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
15/10/2019
15/11/2019
10/12/2019
10/12/2019
13/12/2019

JOSE AUGUSTO BENNASAR BENNASAR
BENDIX
ELECTROMAT BALEAR
ELECTROMAT BALEAR
TRES GLOPS
TRES GLOPS
DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES
GRUAS MARRATXI
EDITORA BALEAR S.A
EDITORA BALEAR S.A
TRANSPORTES BLINDADOS S..A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A
ANUNCIOS CLASIFICADOS DE BALEARES
MAC INSULAR S.L
DISA PENINSULA SLU
DISA PENINSULA SLU
DISA PENINSULA SLU
DISA PENINSULA SLU
SON ESPANYOLET INDUSTRIAS GRAFICAS
DEDOPAY SL
STC SISTEMAS TECNICOS Y CONSULTA S.L
STC SISTEMAS TECNICOS Y CONSULTA S.L
STC SISTEMAS TECNICOS Y CONSULTA S.L
STC SISTEMAS TECNICOS Y CONSULTA S.L
MALLA S.A
NEUMATICOS SOLEDAD S.L
AUTOCARES MARRATXI S.L
BOXI BALEARS S.L
DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES S.L
DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES S.L
REPSOL BUTANO S.A
REPSOL BUTANO S.A
MAPFRE

907,50
43,35
62,36
49,60
30,58
68,81
185,28
1.145,11
522,72
665,50
84,70
464,60
2.607,55
2.250,60
1.089,00
319,38
580,80
1.597,20
762,30
762,30
1.579,05
1.913,68
49,09
339,58
61,79
2.428,93
764,48
613,47
85,00
85,00
72,52
303,67
363,00
98,89
1.650,00
496,54
76,50
420,14
4.573,69
85,37
124,48

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067227510054660447 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

338
339
340
341
342
343
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019006415
2019006435
2019006437
2019006439
2019006440
2019006441
2019006525
2019006532
2019006533
2019006535
2019006536
2019006537
2019006538
2019006550
2019006551
2019006552
2019006553
2019006555
2019006558
2019006559
2019006560
2019006561
2019006584
2019006586
2019006590
2019006603
2019006606
2019006607
2019006608
2019006623
2019006628
2019006656
2019006657
2019006658
2019006659
2019006665
2019006667
2019006671
2019006672
2019006673
2019006689

29/11/2019
16/12/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
16/12/2019
18/12/2019
31/12/2018
31/07/2019
30/09/2019
15/11/2018
15/11/2018
31/07/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
30/11/2019
29/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
30/11/2019
09/12/2019
30/11/2019
23/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
11/06/2019
11/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
13/12/2019

DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.AU
TRANSACOBO, S.L
TRANSACOBO, S.L
TRANSACOBO, S.L
TRANSACOBO, S.L
DAVID PEREZ TOMAS
BRUPER S.A
BRUPER S.A
BRUPER S.A
BRUPER S.A
BRUPER S.A
BRUPER S.A
LLUIS BISQUERRA IGLESIAS
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES
DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES
TRANSPORTS I EXC. GERMANS MULET
TRES GLOPS
TRES GLOPS
TRES GLOPS
TRES GLOPS
CAPALLUCH SL
BONGRUP BALEARES SL
TRANSACOBO, S.L
TRANSACOBO, S.L
TRANSACOBO, S.L
TRANSACOBO, S.L
VIVERS SANTA MARIA
TAXIS PALMA RADIO SCL
CARLOS CARRETERO SL
INSTALACIONES SALAS & CHERINO
INSTALACIONES SALAS & CHERINO
AGROMART PORRERES SAT

112,15
2.814,70
3.393,28
5.089,92
3.223,62
3.053,95
212,00
65,72
79,93
58,56
54,35
62,70
130,81
76,64
82,66
31,90
19,40
60,72
120,71
34,45
17,40
25,48
110,72
315,54
169,40
54,78
15,29
24,76
50,77
181,50
96,44
2.375,30
2.375,30
3.562,94
2.375,30
111,38
555,50
29,52
96,80
60,50
56,44
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380
381
382
383
384
385

2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019006690
2019000048
2019000049
2019000050
2020000001
2020000002

10/12/2019
04/12/2019
21/10/2019
09/12/2019
14/10/2019
31/12/2019

GEORGI VESKOV FLOROV
GEORGI VESKOV FLOROV
CERES REAL CASA DE LA MONEDA
GRAFIC ART PALMA SA
GEORGI VESKOV FLOROV
ANTONI TRAVERIA VIGUE
TOTAL

216,00
672,00
16,94
4.532,68
724,80
2.438,00
664.100,94

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 deliberació agafa la paraula la regidora de Vox, Sra. Nchaso: “Sí, me
puede llamar Lola, si quiere, sí. Desde este punto hasta el final, claro, se ha solapado mi
nombramiento con la participación en mi primer pleno. Entonces por falta de información
este punto mi grupo se va a abstener igual que en otros muchos puntos”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia i Especial de Comptes, de data 20 de febrer 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 dels tres regidors de Ciudadanos; i amb
les abstencions dels quatre regidors del PP, de la regidora de VOX, del regidor d’Unides
Podem i del regidor del Grup Mixt, aprovar els acords esmentats.
5. Cessió gratuita a l’IBAVI de dos solars(finques 690 i 622 de l’Inventari), per
habitatges de protecció pública
L’Ajuntament de Marratxí està interessat en cedir dos solars de la zona de Sa Cabana a
l’Ibavi per a la construcció d’habitatges de protecció oficial per millorar l’accés a la vivenda.
La situació actual que es viu a tot el país des dels anys posteriors a la crisis econòmica de
2010 i especialment a la nostra comunitat autònoma ha fet que el preu de compra i lloguer
de la vivenda vagi en augment i que el preu del mercat immobiliari sigui inaccessible per
gran part de la població, a més, l’augment de l’oferta de lloguer de vacances també ha estat
un factor important en l’augment del preu de mercat.
El municipi de Marratxí, que és limítrof amb Palma, fa que tingui un dels preus més elevats
de Mallorca a causa de la seva bona ubicació dins l’àrea metropolitana on es concentra el
major percentatge poblacional de la nostra comunitat autònoma.
Per això, són necessàries la construcció de noves promocions d’habitatge públic per poder
fer accessible el mercat immobiliari, sobretot pels ciutadans amb més dificultats. Així dons,
aquestes cessions són beneficioses pels residents de Marratxí i els ciutadans de Mallorca en
general.
L’Ajuntament de Marratxí, és propietari de les següents parcel·les:
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1. Parcel·la cadastral 3636322DD7833N0001US, situada al carrer Xesc Forteza. Inscrita al
Registre de la Propietat núm. 5 de Palma de Mallorca, al tom 5814, llibre 506, foli 153,
finca 29273, té una superfície de mil quatre-cents un metres quadrats amb seixanta-tres
decímetres quadrats (1.401’63m2).
Figura a l’Inventari General de Béns de l’Ajuntament, amb número 690.
Segons plànol topogràfic georreferenciat de 6 de novembre de 2019, signat per l’Enginyer
Tècnic en Topografia, Lluís Mercadal Victory, la superfície real és de mil tres-cents
noranta-quatre metres quadrats (1.394’00m2).
Té un valor de 1.060.566’27€, segons taxació realitzada per l’empresa Tasalia, l’11 de
novembre de 2019.
2. Parcel·la cadastral 3336922DD7833N0001ES, situada al carrer Juli Ramis, 5. Inscrita al
Registre de la Propietat núm. 5 de Palma de Mallorca, al tom 5901, llibre 541, foli 125,
finca 30851, té una superfície de dos-cents noranta-dos metres quadrats amb norantacinc decímetres quadrats (292’95m2).
Figura a l’Inventari General de Béns de l’Ajuntament, amb número 622.
Segons plànol topogràfic georreferenciat de 11 de novembre de 2019, signat per
l’Enginyer Tècnic en Topografia, Lluís Mercadal Victory, la superfície real és de dos-cents
noranta-dos metres quadrats (292’00m2).
Té un valor de 449.048’41€, segons taxació realitzada per l’empresa Tasalia, el 28 de
novembre de 2019.
El Tècnic d’Administració General, Biel Llorens González, va emetre el 24 d’octubre de 2019
i 26 de novembre de 2019, els informes que es transcriuen:
“INFORME JURIDIC RELATIU A LA TRAMITACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE SOLAR
(FINCA 690 DE L’INVENTARI) A FAVOR DE L’IBAVI PER A LA PROMOCIÓ
D’HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA.
Se sol·licita del Tècnic que subscriu que s’emeti informe jurídic sobre l’assumpte de
referència, complint informar el següent:
I.- ANTECEDENTS.
L’Area de Béns demana informe jurídic sobre la possibilitat que l’Ajuntament cedeixi el solar
patrimonial nº 690 de l’Inventari a l’Institut Balear de l’Habitatge per a la promoció
d’habitatges
de
protecció
pública.
Es
tracta
de
la
parcel·la
cadastral
3636322DD7833N0001US i va ser adquirida per l’Ajuntament de Marratxí en concepte de
cessió del 10% d’aprofitament lucratiu a l’escriptura de reparcel·lació atorgada en data 13 de
març de 2003. La finca està inscrita al Registre de la Propietat nº 5 de Palma de Mallorca,
amb el nº 29273, fol 153 del tom 5814 de l’arxiu, llibre 506 de Marratxí.
II.- FONAMENTS DE DRET
D’acord amb la informació aportada a l’expedient de l’Inventari de Béns, l’immoble que ha de
ser objecte cessió és patrimonial i forma part del patrimoni públic de sòl per determinació
legal d’acord amb el que es preveu a l’article 103.b) de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les
Illes Balears. El destí d’aquests béns és, preferentment, el de construcción d’habitatges de
protecció oficial o altres règims de protecció pública (art. 104.1.a Llei 12/2017). La disposició
sobre aquests béns es pot dur a terme segons el que es preveu a l’article 105.b) de la Llei
12/2017 en els següents termes:
“Artículo 105. Disposición sobre los bienes de los patrimonios públicos de suelo.Los
bienes de los patrimonios públicos de suelo podrán ser:
b) Cedidos gratuitamente o por precio que podrá ser inferior al de su valor urbanístico
cuando se destinen a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública
y a los usos que prevé el apartado 1.b) del artículo anterior, directamente o mediante un
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convenio establecido con esta finalidad, a cualquiera de las otras administraciones públicas
territoriales, y a entidades o sociedades de capital íntegramente público”.
Per la seva banda, segons l’article 141 de la Llei 20/2006, la cessió gratuïta dels béns
patrimonials requereix que aquesta es realitzi a favor d’entitats publiques o a institucions
privades sense ànim de lucre declarades d’interès públic, sempre que les finalitats siguin en
benefici de la població del terme municipal. Així mateix, l’article 110 del Reglament de Béns
de les Corporacions Locals, d’aplicació subsidiària, estableix que la cessió gratuïta dels béns
requerirà la instrucció d’expedient amb aquests requisits:
“a) Justificación documental por la propia Entidad o Institución solicitante de su carácter
público y Memoria demostrativa de que los fines que persigue han de redundar de manera
evidente y positiva en beneficio de los habitantes del término municipal .
b) Certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de que los bienes se hallan
debidamente inscritos en concepto de patrimoniales de la Entidad local .
c) Certificación del Secretario de la Corporación en la que conste que los bienes figuran en
el inventario aprobado por la Corporación con la antedicha calificación jurídica .
d) Informe del Interventor de fondos en el que pruebe no haber deuda pendiente de
liquidación con cargo al presupuesto municipal .
e) Dictamen suscrito por técnico que asevere que los bienes no se hallan comprendidos en
ningún plan de ordenación , reforma o adaptación , no son necesarios para la Entidad local
ni es previsible que lo sean en los diez años inmediatos.
f) Información pública por plazo no inferior a quince días”. (El termini actualmente serà
mínim de 20 dies i segons les condicions de l’article 83 de la Llei 39/2015).
Així mateix, i de conformitat amb el que es preveu a l’article 3.3.c) del RD 128/2018, será
precís l’emissió d’informe de la Secretària o nota de conformitat amb el present informe
jurídic.
Per altra part, l’article 141 de la Llei 20/2006 disposa que es fixarà un termini per a dur a
acreditar el compliment de la finalitat de la cessió i que de no complir-se o existir manca d’ús
es produirà la reversió automàtica. En parescuts termes es pronuncia l’article 111 del
Reglament de Béns, indicant que si a l’acord no s’estipula una altra cosa les finalitat s’han
de complir amb un termini de cinc anys, havent-se mantenir durant el termini dels trenta
anys següents.
La competència per a acordar la cessió gratuïta de béns a d’altres administracions li
correspon al Ple per majoria absoluta, segons el que es preveu a l’article 47.2 ñ) de la Llei
7/1985 de Bases de Règim Local. A l’acord es podrà autoritzar la signatura del conveni
corresponent i l’escriptura de cessió per part del Batle.
III.- CONCLUSIONS.
Atesos aquests antecedents, s’informa favorablement l’inici de l’expedient de cessió gratuïta
del solar 690 de l’Inventari a favor de l’Ibavi per a la promoció d’habitatges de protecció
pública. A tal efecte s’hauran d’incorporar a l’expedient els informes assenyalats i dur a
terme els tràmits corresponents, inclòs el d’informació pública. La cessió es podrà formalitzar
per conveni i posterior escriptura de cessió que signarà el Batle i a on s’establiran la resta
d’acords corresponents.
Aquest és l’informe del Tècnic que subscriu, que queda sotmès a qualsevol altre més
fonamentat en Dret.
Marratxí, 24 d’octubre de 2019”
“INFORME JURIDIC RELATIU A LA TRAMITACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE SOLARS
A FAVOR DE L’IBAVI PER A LA PROMOCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA.
Se sol·licita del Tècnic que subscriu que s’emeti informe jurídic sobre l’assumpte de
referència, complint informar el següent:
L’Àrea de Béns va demanar informe jurídic sobre la possibilitat que l’Ajuntament cedeixi el
solar patrimonial nº 690 de l’Inventari a l’Institut Balear de l’Habitatge per a la promoció
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d’habitatges
de
protecció
pública.
Es
tracta
de
la
parcel·la
cadastral
3636322DD7833N0001US i va ser adquirida per l’Ajuntament de Marratxí en concepte de
cessió del 10% d’aprofitament lucratiu a l’escriptura de reparcel·lació atorgada en data 13 de
març de 2003. La finca està inscrita al Registre de la Propietat nº 5 de Palma de Mallorca,
amb el nº 29273, fol 153 del Tom 5814 de l’arxiu, llibre 506 de Marratxí.
Posteriorment, segons converses mantingudes amb l’IBAVI que s’incorporen a proposta de
signatura de conveni, s’ha incorporat la previsió de cessió d’un segon solar amb la mateixa
finalitat. Es tracta del solar 622 de l’Inventari, parcel·la cadastral 3336932DD7833N0001ES,
que va ser adquirida per l’Ajuntament de Marratxí en concepte de cessió del 10% per
escriptura atorgada en data 17 de maig de 2005. La finca està inscrita al Registre de la
Propietat nº 5 de Palma de Mallorca, amb el nº 30851, foli 125 del Tom 5901, Llibre 541 de
Marratxí.
A la cessió d’aquest segon solar li resulten d’aplicació els mateixos fonaments de Dret de
l’anterior informe jurídic emès el 24 d’octubre de 2019 obrant a l’expedient. Per tant,
s’informa favorablement d’igual forma i amb les mateixes condicions exposades al referit
informe jurídic. En el cas que sigui precís signar el conveni pel Batle abans de l’acord plenari
que autoritzi la cessió s’haurà de ratificar posteriorment pel Ple de l’Ajuntament.
Aquest és l’informe del Tècnic que subscriu, que queda sotmès a qualsevol altre més
fonamentat en Dret.
Marratxí, 26 de novembre de 2019”
El 25 de novembre de 2019, l’Arquitecta Coordinadora de l’Àrea d’Urbanisme, senyora
Caridad Umaran Campo, ha emès l’informe que es transcriu:
“ASSUMPTE: cessió de dos solars per a la construcció d’habitatges de l’IBAVI
En relació a la petició d’ informe sobre la cessió de dos solars a l’IBAVI per construir
habitatges de lloguer, s’informa el següent:
DESCRIPCIÓ DELS SOLARS OBJECTE DE L’INFORME:
Solar a)
Número inventari 690
Situació c/Xesc forteza 11 i perllongació carrer juli Ramis;
Referència cadastral 3636322DD7833N0001US
Recepció de la urbanització sector UA1.1( UE 5.6) 29/7/2008

Solar b)
Número inventari 622
Situació C/Juli Ramis nº5 cantonada amb c/ Sebastia Seguí metge nº10
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Referencia cadastral 3336932DD7833N0001ES
Recepció de la urbanització sector UE5.07 5/11/2019

INFORME:
Els dos solars estan situats a SÒL URBÀ i tenen la condició de solar als efectes de l’establer
a la Llei 12/17 d’urbanisme de les Illes Balears(LUIB).
Es tracta de dos solars d’ús principal residencial amb l’edificació alineada a vial, de distinta
intensitat.
Els terrenys no es troben inclosos en cap pla d’ordenació, reforma o adaptació de la
normativa urbanística vigent.
Els dos solars són adequats per l’execució per part de l’IBAVI d’habitatges de lloguer i no es
troba cap
inconvenient per a la seva cessió als efectes de l’article 110.1e) del Reglament de Béns.
Marratxí, 25 de novembre de 2019”
El 23 de gener de 2020, la Secretària Paula Baltasar Cózar ha signat informe de conformitat
amb el contingut dels dos informes del TAG reproduïts.
El 10 de desembre de 2019 i el 24 de gener de 2020, l’Interventor acctal, senyor Bernat
Martorell Coll, ha emès informes als quals exposa que no existeixen deutes pendents de
liquidació amb càrrec al Pressupost Municipal, que tinguin origen en l’adquisició o propietat
dels dos terrenys, ordinals 622 690 de l’Inventari General de Béns.
S’han incorporat a l’expedient certificacions del Registre de la Propietat núm. 5 de Palma de
Mallorca, i de l’Inventari General de Béns d’aquest consistori, així com els topogràfics i
taxacions assenyalats.
Proposta d’Acord
1. Cedir a l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), Conselleria de Mobilitat i Habitatge del
Govern Balear, els terrenys assenyalats a l’Informe de l’Arquitecta Coordinadora de l’Àrea
d’Urbanisme, transcrit a la part expositiva d’aquest acord, per a la construcció de noves
promocions d’habitatge de protecció pública. Aquests terrenys que hi figuren a l’Inventari
General de Béns, són:
Ordinal 690, Urbana: Parcel·la de terreny d’aprofitament lucratiu, d’una superfície de mil
quatre-cents metres quadrats amb seixanta-tres decímetres quadrats, amb forma de L,
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procedents del Projecte de Compensació de la U.A. 5.6, de les NNSS de Pont d’Inca, abans
unitat d’execució 1.1 de les NNSS-87 Pont d’Inca. Llinda: al Nord, amb vial per a vianants el
línia de 82’38 metres de façana; pel sud, parcialment amb façana de quatre metres amb el
carrer Xesc Forteza i parcialment en línia de 78’31 metres amb el solar A1; per l’Est, en línia
de 32’28 metres amb altre solar veïnat i per l’Est, en dos línies de 16’29 metres i 16’15
metres amb solar A1.1, que constitueix la finca registral 29272.
Inscrita al Registre de la Propietat número 5 de Palma de Mallorca al tom: 5814, llibre: 506,
foli: 153, finca: 29273.
Referència cadastral: 3636322 DD7833N 0001US.
Ordinal 622, Urbana: Parcel·la 1.3 d’aprofitament lucratiu de l’Unitat d’Execució 5.07 de Sa
Cabana, de les NNSS de Marratxí, que medeix dos-cents noranta-dos metres quadrats amb
noranta-cinc decímetres quadrats. Llinda: pel front o Sud, en línia de 15’40 metres amb
carrer Juli Ramis; dreta o Est, en línia de 19 metres, amb parcel·la 1.2; esquerra o Oest, en
línia de 18’90 metres, amb carrer Sebastià Seguí Metge; i pel fons o Nord, en línia de 15’50
metres, amb parcel·la 1.2. Zonificació intensiva B. Profunditat edificable: quinze coma
cinquanta metres. Número màxim de vivendes: vuit.
Inscrita al Registre de la Propietat número 5 de Palma de Mallorca al tom: 5901, llibre: 541,
fol; 125, finca: 30851.
Referència cadastral: 3336932 DD7833N 0001ES.
2. La cessió es condiciona a l’execució per part de l’IBAVI, en els terrenys indicats, dins d’un
termini de quatre anys, comptadors des de la data d’elevació a públic del corresponent
conveni, de dues promocions d’habitatges de protecció pública, per a la posterior
adjudicació en règim de lloguer.
3. Conformement amb l’article 141 de la Llei 20/2006, de no complir-se el termini fixat o
existir manca d’ús es produirà la reversió automàtica a l’Ajuntament de Marratxí.
4. Establir un termini d’informació pública de vint dies, amb publicació de l’acord al BOIB, al
tauló d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.
5. De no presentar-se reclamacions, s’entendrà acordada la
definitiva.

cessió gratuïta de forma

6. Notificar aquesta resolució a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma als efectes
adients.
7. Autoritzar el senyor Batle la signatura dels documents necessaris per formalitzar l’acord
de cessió.
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al Primer Tinent de Batle, senyor J.
F. Canyelles: “Bon vespre a tothom. Dir que aquest és un projecte que és molt important per
Marratxí, que té una necessitat més importants que tenim com a Consistori que és l’accés a
l’habitatge. Uns dels punts que vàrem acordar amb l’IBAVI que crec que és important, és
que aquests habitatges seran en règim de lloguer i que és una reivindicació històrica la qual,
segons la previsió, se començaran a construir a 2021. Això són dos solars que cedim a
l’IBAVI, un de 1.394 m2, l’altre de 292 m2, amb un pressupost aproximat de construcció de 3
milions d’euros i crec que és una fita important. La vàrem començar a treballar a la passada
legislatura i en aquesta legislatura, ara fa uns mesos vàrem acabar de culminar aquest
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acord amb l’IBAVI i crec que Marratxí es mereixia, se mereix tenir habitatges en règim de
lloguer assequibles per la nostra població”
La portaveu del PP, senyora García exposa: “Sí, moltes gràcies, senyor Batle. Referent en
aquest punt tinc una sèrie de dubtes i qüestions que volia plantejar a veure si me les poden
resoldre. Sé que a la comissió informativa en vàrem parlar però no ens queda del tot clar.
Aquests dos terrenys que cedim a l’IBAVI, per construir vivendes en règim de lloguer,
correcte. Molt bé, n’hi ha cap per l’Ajuntament? L’Ajuntament se quedarà en propietat
qualque habitatge d’aquests que es construiran? És la primera pregunta. I la segona,
entenem que si les construeix el Govern tindran les mateixes possibilitats qualsevol ciutadà
de l’illa de Mallorca. Per tant, no tindran prioritat cap dels marratxiners. És correcte? Volia
que em contestàs aquestes dues preguntes per saber un poc el sentit del vot. Gràcies”
Respon el senyor J. F. Canyelles: “Bé, les dues qüestions. Primera de totes, dir que és amb
propietat, totes seran de lloguer i seran gestionades per l’IBAVI. L’Ajuntament, com molt bé
vostès coneixen no té capacitat de gestió de, diguéssim, de 35 habitatges a nivell social. I
després en referència a l’altra, dir que és anticonstitucional pel fet de ser marratxiners, o
sigui que, per ser marratxiners que tinguin preferència, és anticonstitucional. El que sí per
proximitat a l’habitatge, sí que tenen més punts que una altra banda. També hem acordat
amb l’IBAVI tenir determinats habitatges, un cupo d’habitatges, que no el tenim definit, per a
urgències socials. Que això me sembla que és molt important. Perquè aquests sí que seran
de poca durada però és per emergències socials, tan sí hi ha..., podrien tenir un desahuci o
qualsevol imprevist que no se trobessin en el carrer”
Torna intervenir la portaveu del Partit Popular: “Sí, moltes gràcies. Idò així nosaltres doncs
no acabam d’estar del tot d’acord, la veritat. Sí que estam d’acord amb què és una
necessitat urgentíssima en aquest municipi construir habitatges però no d’aquesta manera.
Nosaltres com saben, o molts de vostès saben, teníem una proposta i així la vàrem dur en el
nostre programa electoral, la coneixen molts de marratxiners i era bastant diferent d’aquesta.
Era no cedir els solars a l’IBAVI de tal manera que l’Ajuntament es pogués quedar aquests
habitatges, cedir-ne, utilitzar-ne un parell per substituir les vivendes socials de l’Ajuntament
que estan en greu, en un lamentable estat. I aquesta era la nostra proposta però és que
casualment també era la seva, de proposta. A nosaltres ens ha vingut un poc de nou i per
això li he fet les dues preguntes per no ficar la pata perquè el Partit Popular l’any 2016 va
presentar una moció en aquest plenari sobre la renovació dels habitatges municipals i oferta
d’habitatges en promoció pública pels ciutadans residents d’aquest municipi. Clar, fent-ho tot
l’Ajuntament, no l’IBAVI, no el Govern Balear. Aquesta moció que va presentar el Partit
Popular, els meus companys d’aleshores, ara fa quatre anys, que a més sorprenentment
vostè senyor Canyelles ens va acusar de què nosaltres teníem un topo o una persona de
confiança a Urbanisme, perquè va dir literalment ho puc dir perquè tinc l’acta aquí: “Es
coneix que vostès tenen qualcú que...” ara no ho trob, però ho diu, que teníem bo perquè és
exactament el que nosaltres estem fent i pareix que els hi han passat la informació. Cosa
que no era certa però ara també veig que tampoc era cert el que vostè deia perquè no ha fet
el que nosaltres proposàvem i el que vostès varen votar. Perquè aquella moció, que
nosaltres vàrem estar contentíssims, vostès varen votar a favor, tots, tot l’Equip de Govern.
Va votar a favor exactament de comprometre-se a estudiar un pla per renovar els habitatges
municipals, per promoure, no va fer llevar el punt dos que era promoure un concurs públic
obert que vostè va dir que això no es podia fer i estudiar l’idoneïtat d’incloure els habitatges
socials de Pòrtol i d’es Pont d’Inca dins la mateixa operació. Si vostè el 2016 diu que ja està
fent aquesta feina que el Partit Popular proposa, tarda quatre anys, ens du una proposta
totalment diferent i ens vol fer combregar amb rodes de molí, ara. Ara resulta que ho fa
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l’IBAVI, clar si ho fa l’IBAVI no, evidentment, no tenen preferència, ja ho sé, els habitants, els
ciutadans de Marratxí. Ben igual que no tenen preferència a la Residència de Pòrtol, a pesar
que vostès tinguin un rètol súper gros que digui per a persones depenents de Marratxí, que
no és correcte, per a persones depenents a Marratxí, no de Marratxí. Per tant, ja els hi
anunciï que canviàrem el vot i ens abstindrem en aquesta proposta”
Seguidament el regidor d’Urbanisme, senyor Canyelles diu: “Miri, vostè mateixa s’ha
contestat. Perquè precisament en el punt d’acord hi havia estudiar un pla d’habitatge.
Evidentment després d’haver fet aquest estudi i haver passat aquests tres anys, hem vist
perfectament que no era viable i que l’Ajuntament no té capacitat per poder-ho fer,
senzillament, és una qüestió tant fàcil com aquesta, és una cosa tant fàcil com aquesta i
com que l’Ajuntament veiem que no tenim capacitat per fer-ho, en lloc de passar quatre anys
sense fer res, senzillament, arribam a un acord amb l’IBAVI. Perquè al cap i a la fi quan
tenim dificultats d’habitatge les passam a l’IBAVI, és que això és així. Perquè senzillament,
l’IBAVI és l’Institut Balear de l’Habitatge de les Illes Balears, i si no trobam un lloc a Marratxí,
el trobam a una altra banda, perquè aquella família pugui tenir un habitatge digne. I com que
no, després d’haver estudiat la viabilitat, evidentment no tenim 3 milions d’euros per fer
habitatges socials, preferim fer els habitatges socials amb l’IBAVI i en el moment que
puguem disposar d’aquests doblers perquè li record que la llei Montoro, tenim 36 milions
d’euros en el banc i podríem emprar-los però no ens hi deixen emprar, d’acord. Per tant per
guanyar temps en aquest sentit, d’aquesta urgència social, el que fem és un acord amb
l’IBAVI. No renunciem en cap cas en un futur poder-ho fer a nivell municipal, perquè tenim
més solars. El que senzillament després d’haver estudiat això, senzillament el que fem és
cercar una solució a n’aquesta incapacitat de fer aquests habitatges per compte propi que és
l’Ajuntament. Li recordo que no hi ha ningú assegut en aquesta sala ni en el període de la
democràcia que hagi fet ni un sol habitatge social a Marratxí en règim de lloguer. No n’hi ha
ni un. Per tant, nosaltres li volem donar una solució i per això és que vàrem demanar a
l’IBAVI expressament que consideres Marratxí com a una zona prioritària”
Segueix parlant la Sra. García: “Sí, gràcies senyor Batle. Sr. Canyelles, vostè ens va dir en
aquell moment, l’any 2016, que s’havia reunit amb la Gerent de l’Institut Balear de la
Vivenda, conjuntament amb la Regidora de Serveis Socials i vàrem anar a veure a la
Gerent, va dir vostè, per la possibilitat de cedir uns solars per fer promoció per poder
reubicar els que tenim a Gómez Ulla. Vostè ho va dir. Jo no m’ho he inventat. Jo no hi era en
aquell plenari, jo no era Regidora aleshores d’aquest Ajuntament. Però vostè va dir que fer
promoció per poder reubicar els que tenim a Gómez Ulla, que són els habitatges que tenim
més malament, que són dels anys 30. Això ho va dir vostè, jo no m’ho he inventat, jo no
m’he inventat res. Però bé, ja està, vostè fa aquesta proposta. Per cert, ens podrien fer
arribar una còpia d’aquest estudi?, que té i que diu que una vegada estudiat han arribat en
aquesta conclusió. Gràcies”
El Sr. Canyelles torna a parlar: “Miri, vostè diu... nosaltres en cap moment, vostè diu que a la
moció i que jo ho vaig expressar. I en cap moment en el conveni de l’IBAVI renunciam a
reubicar la gent que tenim a Gómez Ulla. És evident que no. El que passa és que d’ençà
que se comenci a construir, que és previsiblement el 2021, fins que s’acabarà de construir
estarem a final de la legislatura. I també ens donen una solució en aquest precís moment. Jo
només li faig una pregunta, vostè li pareix que ha d’estar en contra de què se facin
habitatges socials a Marratxí? Perquè un estudi i perquè no sé què de Gómez Ulla. A veure,
escolti, és que no sé, vostès faran el que trobin que hagin de fer però ja ho he dit abans,
voldria saber quan vàreu governar 12 anys, quins habitatges socials en règim de lloguer i
quina solució li varen donar en aquest tema. Perquè que jo sàpiga no vàreu fer
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absolutament cap habitatge de lloguer, cap. Per tant, votin en conseqüència però si diuen
que defensen els interessos generals dels marratxiners, també ho vull veure en aquesta
sala”
La senyora García torna agafar la paraula: “Perdoni, senyor Batle. Sí, molt ràpida. És que
vull deixar molt clar que el Partit Popular no s’oposarà ni votarà en contra d’aquesta
proposta. Simplement ens abstendrem precisament per tot el que li he explicat. Simplement
això. Moltes gràcies”
A continuació parla el Batle: “Molt bé. Jo per acabar i fer el darrer incís. Vostès, evidentment,
poden abstenir-se o votar a favor o votar en contra, però jo crec que tots els marratxiners
amb dificultats per llogar avui en dia una casa a Marratxí que són molts, o aquí tots els
marratxiners que estem pagant més de 800 euros per pisos d’una habitació, que també som
molts, agrairem que fiquem més de 40 pisos de lloguer social en aquest mercat immobiliari
de Marratxí. I podríem votar en contra, qualsevol Ajuntament d’altres municipis ens llevaran
tot d’una el de l’IBAVI. Que bé ens ha costat que ens facin els pisos aquí. Un altre, tots els
municipis siguin del color que siguin, estan lluitant per poder fer promocions de l’IBAVI en el
seu municipi. O sigui que cadascú que voti després el que vulgui votar, evidentment. El
podem passar a votació”
La regidora de Vox, senyora Nchaso intervé: “Una cosita. No. Mi voto va a ser a favor
porque hacen falta viviendas y más para los jóvenes. Pero como dice la Regidora
Magdalena, no veo, a no ser de que como no he leído los pliegos de condiciones y eso, no
veo hasta que punto van a estar incluidos los habitantes de aquí de Marratxí. Las
condiciones del pliego de condiciones no las conozco”
Li contesta el Batle: “Bueno. Primero el funcionamiento. Entiendo que es tu primera vez.
Cuando pido si hay intervenciones es cuando las tenéis que pedir porque luego ya una cosa.
Lo digo para que…”
La senyora Nchaso diu: “Estaba tocando, eh?”
El Batle comenta: “No, no tiene que tocar, tiene que levantar la mano. Pero bueno, es el
primer día, se entiende. Solo era para explicárselo. Y ahora puede apagar, por favor, que si
no se mezcla así. El tema es los pliegos, no existen. Esto, nosotros cedimos dos solares,
cedemos hoy, aprobamos ceder dos solares al IBAVI para que los construya. Luego el
régimen de alquiler y las nomas de este alquiler, las lleva el IBAVI. Como ha explicado antes
el señor Canyelles es inconstitucional hacer diferencias entre els marratxiners y los que son
de fuera. Es así. Pero sí que es verdad que luego se dan distintas puntuaciones y una de
ellas es por proximidad. O sea que una persona que viva en el Pont d’Inca va a tener más
puntos que otra que viva en Cala Ratjada. Evidentemente también va a tener más puntos los
que tengan más hijos a su cargo o que tenga más hijos u otros descendientes a su cargo o
ascendientes. Pero esto no lo decidimos nosotros, hoy solo aprobamos la cesión al IBAVI
para la construcción de estas viviendas en régimen de alquiler. Todo lo demás, toda la
normativa para alquilar, las puntuaciones las hace el IBAVI”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Urbanisme de data 20 de febrer 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, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX, del regidor
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d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb les abstencions dels quatre regidors del
PP, aprovar els acords esmentats.
6. Aprovació del conveni amb el Consell de Mallorca per a la cessió de terrenys per a
la creació d’un nou accés al Polígon Industrial de Marratxí
Per Ple de 27 de setembre de 2016 i més tard, per Ple de 30 de juliol de 2019, l’Ajuntament
de Marratxí, acordà la posada a disposició del Consell Insular de Mallorca (CIM), el
terrenys afectats pel projecte de nou accés al polígon de Marratxí, des de la carretera MA13 en sentit creixent, pk 5+500, Clau 17-04.0 ML.
Els terrenys corresponen a part de les finques inscrites al’Inventari General de Béns de
l’Ajuntament, com a ordinal 759 (cadastral 5663403DD7856S) i 764 (cadastral
5663401DD7856S).
El 14 de febrer de 2020, el CIM, ha presentat conveni de col·laboració per a l’execució del
projecte.
El 29 de febrer de 2020, el Tècnic d’Administració General senyor Gabriel Llorens
González, ha emès l’informe jurídic que es transcriu literalment:
“INFORME JURIDIC RELATIU A L’APROVACIÓ DE CONVENI PER A LA CESSIO DE
TERRENYS AL CONSELL DE MALLORCA PER A LA CREACIO D’UN NOU ACCES AL
POLIGON INDUSTRIAL DE MARRATXÍ.
Se sol·licita del Tècnic que subscriu que s’emeti informe jurídic sobre l’assumpte de
referència, complint informar el següent:
I.- ANTECEDENTS.
El 20 de juliol de 2016 es va adreçar ofici municipal dirigit a la Direcció insular
d’Infraestructures i Mobilitat del Consell de Mallorca pel qual es donava trasllat de l’informe
de la Directora de l’Àrea d’Urbanisme que sol·licitava un nou accés al Polígon industrial de
Marratxí des de l’autopista central Ma 13. Posteriorment, i davant la petició realitzada pel
Consell de Mallorca en resposta a la sol·licitud municipal, en data 27 de setembre de 2016
el Ple de l’Ajuntament de Marratxí va adoptar l’acord de posada a disposició dels terrenys
de titularitat municipal afectats per tal de poder realitzar el projecte d’accés, així com la
seva execució.
En data 23 de febrer de 2019 es va publicar al BOIB l’acord d’aprovació definitiva del
projecte de nou accés al polígon de Marratxí des de la carretera Ma-13 en sentit creixent,
pk 5+500. Clau 17-04.0-ML. A la resolució d’aprovació s’assenyala al punt 3:
“3.- Ateses les precisions contingudes a l’informe de supervisió 2018-26 de 25 d’octubre de
2018, en relació als terrenys de l’Ajuntament de Marratxí afectats per l’obra i indicats a
l’annex d’expropiacions del projecte, abans d’iniciar les obres s’ha d’acreditar la
disponibilitat d’aquests terrenys amb l’aportació del conveni de cessió signat per
l’Ajuntament de Marratxí i el Consell Insular de Mallorca”.
El 30 de juliol de 2019 es va dictar nou acord plenari en el que, una vegada conegut el
contingut del projecte, es posaven a disposició del Consell de Mallorca els terrenys afectats
de les finques inscrites a l’Inventari municipal de l’Ajuntament de Marratxí com a ordinals
759 (cadastral 5663403DD7856S) i 764 (cadastral 5663401DD7856S).
En data 14 de febrer de 2020, i als efectes del que es disposa a l’article 153.3 de la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic, s’ha presentat conveni de col·laboració per a
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l’execució del projecte de nou accés al polígon de Marratxí des de la carretera Ma-13, en
sentit creixent, pk 5+500 Clau 17-04.0 ML.
II.- FONAMENTS DE DRET
1.- Cessió de terrenys de domini públic d’ús comú general a un altra Administració per a
destinar-los a accés viari.
Els terrenys afectats formen part de dues parcel·les de domini públic municipal d’ús comú
general degudament inscrites a l’Inventari municipal de béns (759 i 764) com a zona verda.
No consta la inscripció registral d’una d’elles (764), si bé aquests béns de domini públic
d’ús comú general estan expressament exclosos de l’obligació d’inscripció per determinació
de l’art. 133.2 de la Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local. A l’expedient s’ha incorporat la
motivació de l’interès municipal en l’execució de les obres que afecten als terrenys indicats.
La cessió dels terrenys de domini públic al Consell insular de Mallorca perquè aquest els
destini a la construcció d’un accés al polígon de Marratxí suposa que aquests quedin
desafectats del seu ús actual per a la seva afectació simultània a un altre ús o servei públic,
en aquest cas del Consell insular de Mallorca. La referida possibilitat ve recollida, amb
caràcter general, a l’article 130.1 de la Llei 20/2006 com a acte en virtud del qual s’efectua
la desafectació d’un bé amb la seva afectació simultània a un altre ús o servei públic de les
entitats locals o dels organismes que depenen d’elles. A tal efecte resulta precís l’acord de
la Corporació local al que s’acrediti la utilitat pública de l’alteració. Si bé aquest article no fa
exprés esment al fet que aquesta mutació demanial es pugui realitzar per cessió de béns
entre administracions, cal assenyalar que, en matèria de carreteres, aquesta és una
possibilitat contemplada per la normativa sectorial. Així, a més de la cessió de trams de
xarxa viària entre administracions, també es preveu expressament la possibilitat de
subscriure convenis entre distintes administracions per a l’execució d’aquestes
infraestructures. Entre els acords als que es pot arribar es cita que les
administracions publiques podran col·laborar entre elles amb l’aportació dels terrenys que
siguin precisos per a l’execució de les obres (art. 21 de la Llei 5/1990 de Carreteres i arts.
44 i 45 del RD 1812/1994).
En relació a la cessió de terrenys destinats a carreteres, a l’obra “El patrimonio de las
Entidades Locales” Manuel Cebrán Abellán (Editorial Bosch) s’explica al respecte:“A la
vista de dicha legislación especial, bastaría con la decisión adoptada al particular por las
Administraciones Implicadas, sin evacuación de expediente de cambio de calificación
jurídica de tales carreteras o tramos. Estaríamos ante lo que hemos denominado como
mutación demanial subjetiva y objetiva, es decir, ante el cambio de la Administración titular
del bien con modificación, a la vez, del destino público de este”.
Per tant, segons la normativa esmentada, es considera possible que es procedeixi a la
cessió dels terrenys al Consell insular de Mallorca perquè es puguin dur a terme les obres
de construcció del nou accés al Polígon per acord entre administracions que implica la
mutació objectiva (destí) i subjectiva (titularitat) dels béns. En qualsevol cas, s’ha
d’assenyalar que, amb independència d’aquest conveni de col·laboració, consta que el
Consell insular de Mallorca ha aprovat el corresponent projecte d’obres, formant part
aquests terrenys de l’annex d’expropiacions. D’acord amb l’article 129.2.a) i 150 de la Llei
20/2006, l’aprovació definitiva d’un projecte d’obres per part d’una entitat local altera
automàticament l’afectació dels béns de domini públic i implica la declaració d’utilitat
pública i necessitat d’ocupació dels terrenys. Per tant, el destí dels terrenys ja es veu
afectat per l’aprovació d’aquest projecte, essent la decissió corresponent a la cessió
gratuïta una possibilitat contemplada a la normativa vigent i congruent amb els actes
municipals que varen acordar la posada a disposició dels mateixos per a l’execució de les
obres.
2.- Conveni de cessió. Procediment.
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El Conveni presentat regula la col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i
l’Ajuntament de Marratxí pel qual la institució insular realitzarà les obres del projecte del
nou accés del polígon de Marratxí. Una vegada finalitzades les obres, el Consell insular de
Mallorca assumirà el manteniment de la totalitat del nou accés. L’Ajuntament es compromet
a cedir els terrenys una vegada finalitzades les obres i definida exactament la superfície
ocupada per la construcció. Des d’un punt de vista formal, es considera que la subscripció
del conveni ve justificada per la col·laboració indicada i, així mateix, aquest comprèn el
contingut mínim exigible per la normativa assenyalada.
En relació al procediment a seguir, consta que ja s’han adoptat dos acords plenaris
anteriors per a la posada a disposició dels terrenys a favor del Consell de Mallorca. En
qualsevol cas, essent la competència per a la cessió gratuïta del Ple de la Corporació (art.
47.2.ñ de la Llei de Bases de Règim Local) es considera precís que es dicti acord plenari
que aprovi el conveni i habiliti al Batle per a la seva subscripció.
III.- CONCLUSIONS.
Atesos aquests antecedents, s’informa favorablement que s’adopti acord plenari que aprovi
i autoritzi la signatura del conveni, quedant els terrenys desafectats per a ser cedits al
Consell insular de Mallorca amb el destí de nou accés viari assenyalat, tot d’acord amb els
fonaments de Dret i consideracions abans exposats.
Aquest és l’informe del Tècnic que subscriu, que queda sotmès a qualsevol altre més
fonamentat en Dret.
Marratxí, a 19 de febrer de 2020.
EL TECNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL”
De conformitat amb l’exposat anteriorment, el responsable de la tramitació de l’expedient
informa de la següent proposta de resolució:
1. Aprovar el conveni amb el Consell Insular de Mallorca, de cessió dels terrenys afectats i
destinats pel projecte de nou accés viari al polígon de Marratxí, des de la carretera MA-13
en sentit creixent, pk 5+500, Clau 17-04.0 ML, que es reprodueix:
“<< CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE
MARRATXÍ EN MATÈRIA DE CARRETERES
A Palma, XXXX
REUNITS
D’una part, l’Hble. Sr. Ivan Sevillano Miguel, conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures, en
nom i representació d’aquesta Corporació, d’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret
d’organització del Consell de Mallorca de data 9 de desembre de 2019 (BOIB núm.167 de
12/12/2019).
I de l´altra, el Sr. Batle -President de l´Ajuntament de Marratxí, xxxxxxxxxxxx, com a representant
daquest consistori municipal, amb domicili al carrer xxxx i CIF xxxxxxxx
Les parts es reconeixen, per la representació amb que actuen, la capacitat suficient per formalitzar
aquest conveni, per la qual cosa,
EXPOSEN
1.- Que en data 26 de juliol de 2016, amb registre núm. 4810, va tenir entrada al Departament de
Territori i Infraestructures, sol·licitud del Àrea d’Urbanisme del Ajuntament de Marratxí de
construcció d’un nou accés al polígon industrial de Marratxí(can Rubiol) des de l’autopista central
Ma-13, degut a les molèsties que provoca als residents l’actual pas de vehicles de gran tonatge pel
carrer Tafona d’aquest terme.
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Assenyala que l’Ajuntament de Marratxí té la titularitat de part dels terrenys situats entre l’autopista i
el carrer Teixidors i que podrían posar-se a disposició del Consell per executar les obres.
2.- Que en data 8 d’agost de 2016 (registre de sortida 18237), la Direcció Insular d’Infraestructures i
Mobilitat, va interessar la tramesa de plànol on quedin perfectament definits els terrenys de titularitat
municipal, així com Acord del Ajuntament sobre la disponibilitat dels mateixos per part del Consell
per poder realitzar el projecte del nou accés així com per la seva execució.
3.- Que en data 31 d’agost de 2016, amb registre número 5410, va tenir entrada al Departament de
Territori i Infraestructures, escrit de l’Àrea d’Urbanisme del Ajuntament de Marratxí, adjuntant
informe de la directora de l’Àrea d’Urbanisme de data 17 d’agost de 2016, acompanyat de plànol
dels terrenys de titularitat municipal que podrían posar-se a disposició del Consell de Mallorca per a
executar l’obra sol·licitada, i informant que l’Acord sobre la disponibilitat dels terrenys es duria a Ple
del Ajuntament el proper mes de setembre.
4.- Que en data 27 de setembre de 2016, per Acord de l’Ajuntament Ple de Marratxí, en sessió
ordinària, es va aprovar per unanimitat posar a disposició del Consell Insular de Mallorca, la part
dels terrenys de titularitat municipal necessaris assenyalats a l’informe de la Directora de l’Àrea
d’Urbanisme de 17 d’agost de 2016, per tal de poder realitzar el projecte d’accés, així com per a la
seva execució, i que una vegada definides les obres i els terrenys a ocupar, es portarien a terme els
tràmits legals per procedir a la cessió corresponent.
5.- El senyor Carlos Garau Fullana, enginyer de camins, canals i ports, en el mes de setembre de
2018, va realitzar per a la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, la redacció del Projecte de
nou accés al polígon de Marratxí des de la carretera Ma-13 en sentit creixent, pk 5+500. Clau 1704.0-ML.
6.- En data 25 d’octubre de 2018, la senyora Isabel Pividal Silla, enginyera tècnica d’obres
públiques, amb la conformitat del senyor Joan M. Rius Gibert, enginyer de Projectes i Supervisió de
la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, habilitat pel conseller executiu d’Economia i Hisenda
en data 5 de setembre de 2017, va emetre informe de supervisió 2018-26 sobre el projecte esmentat
i en data 30 de gener de 2019, informe de supervisió 2019-04 complementari.
Aquests informes de supervisió indicaven la necessitat de conveni entre ambdues administracions
abans del inici de les obres.
7.- En data 31 de gener de 2019, es va aprovar el projecte de referència, que va ser publicat al BOIB
núm. 24 de 23 de febrer de 2019.
8.- En data 18 de juliol de 2019, el Departament de Territori i Infraestructures va presentar al
Ajuntament de Marratxí el projecte de les obres d’un nou accés al polígon de Marratxí des de la
carretera Ma-13 en sentit creixent, pk 5+500. Clau 17-04.0-ML, que inclou al seu plànol 13 les
superfícies objecte de cessió.
9.- Que, en data 30 de juliol de 2019, l’Ajuntament Ple de Marratxí, va acordar:
1.
Posar a disposició del Consell de Mallorca els terrenys assenyalats als informes de la
directora de l’Àrea d’Urbanisme de 17 d’agost de 2016 i 20 de juliol de 2019, per tal de poder
realitzar el projecte de construcció d’un nou accés al polígon de Marratxí des de la carretera Ma-13
en sentit creixent, pk 5+500. Clau 17-04.0-ML, redactat per l’enginyer Carlos Garau Fullana i que es
concreten al plànol 13 del projecte. Aquests terrenys hi figuren a l’inventari general de bens de
l’Ajuntament de Marratxí, son:
De l’ordinal 759, d’una superfície de 1.793,09 m2, amb referència cadastral 5663403DD7856S
0001PP, queden afectats 441,76 m2 i 90,84 m2 per ocupació temporal
De l’ordinal 764, d’una superfície de 38.593,00 m2, amb referència cadastral 5663401DD7856S
0001GP, queden afectats 2.813,62 m2 per ocupación temporal
2.
Demanar es tinguin en compte les observacions primera i segona de l’informe de la directora
de l’Àrea d’Urbanisme de 20 de juliol de 2019, en relació a estudiar la possibilitat per part del CIM,
de substituir la pantalla acustica metàl·lica prevista, per terra i vegetación, així com la construcción
d’una passarel·la sobre la Ma-13 per connectar la zona residencial de Es Caülls amb al carrer
Tafona.
3.
Finalitzades les obres, el CIM presentarà a l’Ajuntament de Marratxí, plànol “as built”
georeferenciat al qual es reculli exactament la superficie definitivament ocupada per la construcción
del projecte perquè es duguin a terme els tràmits legalment oportuns perquè es pugi procedir a la
formalització de la cessió corresponent
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10.- Que, en data 30 de setembre de 2019, el coordinador en cap de la Direcció Insular
d’Infraestructures (DII) va emetre informe sobre la necessitat de conveni entre l’Ajuntament de
Marratxí i la DII per a l’execució de les obres indicades.
11.- Que, paral·lelament, en data 10 d’abril de 2019, la consellera executiva de Territori i
Infraestructures va resoldre aprovar l’inici de l’expedient de contractació de les obres del projecte
nou accés al polígon de Marratxí des de la Ma-13 en sentit creixent, pk. 5+500. Clau: 17-04.0-ML.,
amb el número d’expedient 2019/30/OBR, que fou aprovat en data 26 de juny de 2019, pel Consell
Executiu, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, amb un import de licitació d’un milió
quatre-cents quaranta vuit mil quatre-cents seixanta- cinc euros amb vint-i-cinc cèntims
(1.448.465,25 €), IVA inclòs i una durada de quatre (4) mesos.
I en data 23 de desembre de 2019, per delegació del Consell Executiu, el conseller executiu de
Mobilitat i Infraestructures, va adjudicar el contracte per a l’execució de les obres necessàries, a
l’empresa MELCHOR MASCARÓ, SAU, per un import d’un milió dos-cents vuitanta-vuit mil sis-cents
norant-nou euros amb cinquanta-quatre cèntims (1.288.699,54 €), IVA inclós, i atès el reajustament
d’anualitats que va devenir necessari, va acordar també la redistribució, l’autorització i la disposició
de la despesa per l’import d’adjudicació i per a l’anualitat 2020.
En data 19 de juny de 2019, la interventora delegada va certificar l’existència de crédit adequat i
suficient (operació comptable núm. RC220190015932), per l’import de 1.448.465,25 €, corresponent
al preu de licitació. En data 30 de desembre de 2019, s’ autoritza la disposició de la despesa
(operació comptable número AD 220190036133) per import de 1.288.699,54 €, corresponent al
preu d’adjudicació.
12.- Que, en data 10 de gener de 2020, el director del projecte i el cap del Servei d’Explotació i
Conservació de la Direcció Insular d’Infraestructures, en relació a la signatura d’un conveni amb
l’Ajuntament per a l’execució de les obres necessàries per executar un futur enllaç al polígon de
Marratxí, varen informar:

Que les dades consignades al Acord del Ple del Ajuntament de Marratxí de data 30 de juliol
de 2019, en relació a les superfícies objecte de cessió al Consell Insular de Mallorca, son correctes
pel què fa a la finca amb referència cadastral 5663403DD785650001PP. En canvi, les dades de la
finca amb referència cadastral 5663401DD785650001GP, no son correctes. Les superfícies
afectades són 712,54 m” d’ocupació temporal i 2.813,62 m2 objecte de cessió.

Que la nova construcció quedarà integrada dins la xarxa de carreteres d’aquesta Direcció
Insular i aquest mateix organisme assumirà les tasques d’explotació, conservació i manteniment.

Que la proposta, inclosa al Acord del Ple del Ajuntament de Marratxí de data 30 de juliol de
2019, de substituir la pantalla acústica prevista per terra i vegetació no està inclosa al projecte licitat i
la construcció d’una passarel·la sobre la Ma-13 ha de ser objecte d’un altre projecte.
13.- Que amb aquest conveni totes dues parts persegueixen pal·liar les molèsties que provoca als
residents l’actual pas de vehicles de gran tonatge pel carrer Tafona d’aquest terme.
CLÁUSULES
PRIMERA.-OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és articular la col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i
l’Ajuntament de Marratxí, pel qual el Consell de Mallorca realitzarà les obres del projecte nou accés
al polígon de Marratxí, des de la carretera Ma-13, en sentit creixent, pk 5+500. Clau 17-04.0-ML.
Actualment el contracte pertinent es troba adjudicat, la formalització del contracte tindrà lloc abans
del 5 de febrer de 2020 i, des de la sigantura, esta prevista la comprovació de replanteig en el
termini màxim d’un mes.
L’Ajuntament de Marratxí, atesos els Acords del Ple de dates 27 de setembre de 2016 i 30 de juliol
de 2019, mitjançant aquest conveni i abans de l’inici de les obres, posa a disposició del Consell de
Mallorca els terrenys que queden afectes per les obres, s’indican al plànol 13 del projecte i que
d’acord amb l’informe del director del projecte i del cap del Servei d’Explotació i Conservació de 10
de gener de 2020, son els següents:
De l’ordinal 759, d’una superfície de 1.793,09 m2, amb referència cadastral
5663403DD7856S 0001PP, queden afectats 441,76 m2 i 90,84 m2 per ocupació temporal
De l’ordinal 764, d’una superfície de 38.593,00 m2, amb referència cadastral
5663401DD7856S 0001GP, queden afectats 712,54 m” d’ocupació temporal i 2.813,62 m2 objecte
de cessió.
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Una vegada finalitzades les obres el Consell Insular de Mallorca assumirà el manteniment de la
totalitat del nou accés que connectarà l’autopista Ma-13 amb el polígon de Marratxí.
La connexió està situada en pk. 5+500 de la Ma-132 marge sentit creixent entre els enllaços de la
Ma-30 i els Caülls.
La col·laboració esmentada s’ajustarà al que preveuen l’article 21 de la Llei 5/1990, de 24 de maig,
de Carreteres de la CAIB, i l’article 44 del Reial Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual
s’aprova el reglament general de carreteres.
SEGONA.- VIGÈNCIA
La vigència d’aquest conveni no és altre que el temps necessari per dur a terme els objectius
anteriorment exposats, iniciant-se a partir de la data de la signatura d’aquest document i, en
conseqüència, obligant a les parts des d’aquell moment.
TERCERA.- DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS
Les parts mitjançant el present conveni acorden, els drets i les obligacions que cada un d’elles
assumeix.
El Consell de Mallorca es compromet a:
a)
Executar i finançar les obres del projecte nou accés al polígon de Marratxí, des de la
carretera Ma-13, en sentit creixent, pk 5+500. Clau 17-04.0-ML, que ja es troben licitades amb el
número d’expedient 2019/30/OBR i adjudicades per resolució de data 23 de desembre de 2019 del
conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures, per delegació del Consell Executiu. El pressupost
de licitació per a coneixement de l’administració d’un milió quatre-cents vuitanta-nou mil noranta
euros amb noranta-nou cèntims (1.489.090,99 €), que inclou, a més del pressupost d’execució de
contracta de un milió quatre-cents quaranta-vuit mil quatre-cents seixanta-cinc euros amb vint-i-cinc
cèntims (1.448.465,25 €), la quantitat de quinze mil vuitanta-nou euros amb vint-i-tres cèntims
(15.089,23 €), corresponent al 1,5% per a foment de Patrimoni Històric, i la quantitat de vint-i-cinc mil
cinc-cents trenta-sis euros amb cinquanta-un cèntims (25.536,51 €) per a tractament de gestió de
residus. El preu d’adjudicació és de 1.288.699,54 €, IVA inclós.
b)
Finalitzades les obres, el CIM presentarà a l’Ajuntament de Marratxí, plànol “as built”
georeferenciat al qual es reculli exactament la superfície definitivament ocupada per la construcció
del projecte perquè es duguin a terme els tràmits legalment oportuns perquè es pugi procedir a la
formalització de la cessió corresponent.
c)
Assumir, una vegada finalitzades les obres, la conservació i manteniment del nou accés que
connectarà l’autopista Ma-13 amb el polígon de Marratxí. La connexió està situada en pk. 5+500 de
la Ma-132 marge sentit creixent entre els enllaços de la Ma-30 i els Caülls.
L’Ajuntament de Marratxí es compromet a:
a) Cedir al Consell Insular de Mallorca, una vegada finalitzades les obres i definida exactament la
superfície ocupada per la construcció del projecte, els terrenys de la seva titularitat.
QUARTA.- GESTIÓ DEL CONVENI
Amb la finalitat de tractar totes les aquelles qüestions que es puguin derivar del present conveni i
proposar, si escau el cas als òrgans competents les mesures a adoptar, es podrà constituir una
comissió de seguiment.
CINQUENA.- EXTINCIÓ
El conveni quedarà extingit una vegada s’hagin dut a terme els objectius d’aquest conveni o per
mutu acord entre les parts.
SISENA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Les parts acorden resoldre de mutu acord les qüestions que puguin sorgir de la interpretació i el
compliment d’aquest conveni o plantejar-les, en el seu cas, davant la Comissió de Gestió del
Conveni que es creï.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per duplicat i a un
sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. >> “

2. Els terrenys corresponen amb part de les finques inscrites a l’Inventari General de Béns
de l’Ajuntament, com a ordinal 759 (cadastral 5663403DD7856S) i 764 (cadastral
5663401DD7856S).
3. Justificar la urgència d’aquest punt, atès que la entrada de la sol·licitud del conveni és de
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data 14 de febrer de 2020.
4. Autoritzar la seva signatura al senyor Batle.
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al regidor d’Urbanisme, senyor
Canyelles: “Avui duim a aprovació aquest conveni. Jo senzillament duc apuntat aquí un
poquet d’història diguéssim del que és aquest nou accés del Polígon. El 2016 l’Ajuntament
va sol·licitar al Consell un nou accés al Polígon per tal de donar facilitat, mobilitat i transport
a les empreses que estan ubicades en el mateix. I un altre objectiu que tenim és eliminar el
trànsit pesat en el carrer Tafona d’es Caülls. El mateix any, el setembre, l’Ajuntament va
posar a disposició del Consell aquestes dues parcel·les per a la construcció de l’accés,
concretament vàrem posar a l’abast del Consell 441 m2 afectats d’una i 2.813 m2 de l’altra; i
90 m2 i 712 m2 de cessió temporal. Actualment, a dia d’avui, el Consell ha adjudicat l’obra i
es preveu que les obres comencin ben aviat. Una vegada acabada l’obra, ho dic per llevar
suspicàcies que a vegades n’hem parlat en aquest plenari, una vegada acabada l’obra el
Consell presentarà a l’Ajuntament un plànol referenciat en el qual se recollirà la superfície
definitivament ocupada per les obres i en aquest sentit poder fer la cessió definitiva i exacta
del terreny que se necessita per fer aquest accés. Aquest accés s’ha lluitat durant molts
d’anys i properament serà una realitat com deia, estan adjudicades les obres a una empresa
d’aquí i se duran a terme de forma immediata”
A continuació intervé el regidor del PP, senyor Jaume Llompart: “Gràcies, senyor Batle. En
primer lloc agrair que ens hagin passat les 701 pàgines del projecte. Fins allà on hem pogut
mirar-ho li volem fer una sèrie de preguntes, a veure si els seus tècnics o els tècnics de la
casa recolleixen això que li demanarem o si no els hi podem presentar en el Consell de
Mallorca. Ens fa falta una pantalla acústica en el tram anterior, en el tram del pont cap
enrere, a totes les vivendes de Son Ramonell. Ja que contempla del pont per endavant, però
no ho contempla per enrere i pensam que a l’hora de fer l’obra s’eliminarà tot el que hi ha
ara i el renou hi farà, causarà molèsties, millor dit. Després, a veure si l’Ajuntament, això sí
que és nostre, té previst un projecte de reorganització del tràfic, ja que el creuament del
carrer Teixidors i camí Muntanya, ja que serà entrada i sortida de Son Ramonell, del camí
Munyana, més tot el tràfic rodat del Polígon, no diré catastròfic però pot ser complicat. A
veure si ho tenen previst, i a veure si el tenen previst si ens poden fer arribar còpia, o si ens
poden fer partícips d’ell. El projecte hem vist que contempla una modificació del túnel, que
ens pareix bastant correcte, que peatonalitza el tram que connecta per davall, però si que és
vera que només el tram. Del tram per endavant i del tram cap enrere no contempla res. A
veure si l’Ajuntament això ho té previst, per tal què, òbviament, l’obra no quedi en res i sí
que donem una continuïtat a la feina feta. I això és tot. Mantindrem el vot de les comissions i
votarem a favor”
La Sra. Nchaso, regidora de VOX comenta: “En redundancia de la parte acústica del
proyecto este, ¿han consultado a los vecinos que tipo de aislamiento les viene mejor? ¿Si la
barrera de hormigón o la vegetal?”
Contesta el Sr. Canyelles: “Sobre els temes que ha plantejat. El tema de pantalles
acústiques no ve posat en el projecte. El primer que hem de dir és que el projecte ho ha fet
el Consell de Mallorca. I no ve posat en el projecte perquè les pantalles les posen a través
del manteniment de la via de l’autopista. Les que hi ha posades, diguéssim a la banda dreta
anant cap a Inca, les vàrem posar a través del manteniment, i per tant en acabar l’obra feim
comptes de reclamar al Consell que posés les pantalles que quedaven. En aquest cas
vàrem posar les pantalles metàl·liques, no eren ni de formigó ni eren vegetals, sinó que
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vàrem posar les metàl·liques perquè senzillament era el que trobàvem que era més adient
perquè hi ha molt poc espai entre les cases i el que és l’autopista. En aquest cas, a la banda
contraria, a Son Ramonell Nou, no les vàrem posar perquè manca espai per poder-les
posar. I volíem tenir clar, a veure si l’efecte de posar les pantalles era més beneficiós o no
ho era per temes acústics, per tema de renous a les cases que hi ha allà just aferrades a
l’autopista. Això és una qüestió. L’altra, evidentment haurem de fer una remodelació del
trànsit, i evidentment, també consensuada amb les empreses, amb els empresaris. S’haurà
de remodelar el trànsit de dins el Polígon, perquè com molt bé deia vostè és entrada i
sortida, per tant és evident. Després en tema d’accés, s’amplia el que és el pont soterrat
davall l’autopista i després queda la banda municipal que és per arribar allà, al pont, i per
sortir de cap a Son Daviu i Es Garrovers. De cap a Son Daviu i Es Garrovers, són diferents
propietats privades, les quals amb algunes ja hi hem estat en contacte perquè ens cedissin
un terreny per poder passar amb un pas peatonal i per bicicletes, per poder millorar aquelles
dues curves tant dolentes que hi ha. S’ha de dir també, que no és una cosa ràpida perquè
se vol fer d’una manera que, diguéssim, que ens ho cedeixin i no haver de fer expropiació
que ens duria molta estona”
El Batle diu: “Per contestar a la senyora Nchaso, dir-li que a distintes reunions amb els
veïnats el que ens han demanat es que posem les que siguin però que siguin efectives”
Torna agafar la paraula el regidor del PP, senyor Llompart: “Sí, gràcies. Volia, que se m’ha
oblidat en el principi. Gràcies per aclarir que després hi haurà un altre punt allà on vegem
quins són els metres que han ocupat i quins són els metres que queden pels marratxiners. I
hi ha una puntualització en el tema de les pantalles acústiques, a veure que siguin les que
diguin els tècnics, que siguin les que estiguin d’acord amb els veïnats però si tenen qualque
cosa de vegetació que tapin i que no facin que tinguem totes les pantalles pintades de
grafitis, art per uns o brutor per uns altres, doncs serà de menor impacte sobretot visual.
Gràcies”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Urbanisme, de data 20 de febrer de 2020, abans transcrit, els senyors assistents acorden
per unanimitat; aprovar els acords esmentats.
7. Aprovació inicial del reglament de funcionament de les colònies felines
autoritzades en via pública i solars de titularitat de l’Ajuntament de Marratxí, i de les
atribucions dels seus responsables/voluntaris
Seguidament agafa la paraula el Batle: “Ara havíem de passar al punt 7. És el punt on se
duia l’aprovació inicial del reglament de les colònies felines. Com bé ja sabeu, ja hem
anunciat distintes vegades que retirarem aquest punt. Encara així hi havia gent, entitats que
havien demanat avui poder parlar i actuar dins aquest plenari. Hi havia tres demandes, no se
si al final vos heu juntat només amb un; però no sé qui és el voluntari que vol intervenir de
vosaltres. Ni ha un, dos, molt bé. Idò més igual qui comenci, qualsevol de les dues. Val.
Vostè és perdoni?”
La Sra. Cati Bel Gracia parla a continuació: “Bé, jo duc la colònia del cementeri. Bé, ho diré
en foraster perquè hi ha molta gent que no em sentirà. Llevo la colonia del cementerio.
Tengo seis gatos, la mayoría adultos porque es una colonia controlada por mí. Hace once
años que la llevo a la colonia. Sin ninguna clase de ayuda de ustedes, por supuesto. Yo me
pregunto ¿qué daño hacen ellos allí? Comen y luego se van a dormir, porque son animales
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ya muy adultos, no son jóvenes, no corren, no destrozan nada. Bueno, se encuentra alguno
nuevo, la causa misma es la gente de los que se quejan. Los que se quejan son los que
vienen a dejarme los gatitos pequeños, los bebes. Los que se quejan, tirándomelos porque
seguro que son bebes de tres meses y ellos no entran por su pie dentro del cementerio. Así
se quitan toda clase de responsabilidades; tener que castrarlos, chip, vacunas, test, etc,
cosa que cae todo en las voluntarias. Entonces, señor Alcalde, Regidora, Regidor, culpable,
¿Quién? ¿Gatos o humanos? Yo simplemente lo digo porque son colonias controladas,
legalizadas por ustedes mismos. Tenemos un carnet que hace once años que lo tengo. Yo
al menos lo tengo, once años. En pocas situaciones nos han ayudado pero yo encuentro
que lo que están haciendo ahora, o lo que querían hacer es inhumano. Son animales,
sienten como nosotros y yo creo que los tenemos que respetar. Y si no hubiera gatos, en
este caso, yo creo que habría cosas peores; ratas, ratones y más principalmente donde los
tengo yo. Porque allí no hay nada, allí simplemente lo que hay de vida son mis gatos. Y
como yo otra gente. Y también hay otra cosa que me han dicho que hay colonias de hace ya
unos cuantos años que los quieren legalizar y ustedes no se lo permiten. A ver el porqué.
Son colonias que están castrados, esterilizados, bueno la mayoría, y ustedes dicen que ya
no hay más colonias. ¿Por qué? Si sigue habiendo gatos, sigue habiendo voluntarios y sigue
habiendo colonias. A ver el porqué de este motivo. Yo simplemente quiero exponer esto”
Seguidament intervé la Sra. Yamila Salmerón: “Buenas tardes. Mi nombre es Yamila
Salmerón y vengo en representación de la Asociación Moixets de Marratxí. Agradecemos al
Alcalde que nos haya escuchado y también a las miles de personas que se han manifestado
de una forma u otra durante estos días, en contra del reglamento que estaba previsto ser
aprobado en este Pleno. También queremos agradecer a todas las personas que nos han
apoyado y han dado visibilidad a un sentir, cada vez más generalizado en la sociedad
actual. Gracias a particulares, a voluntarios, a colonias, asociaciones, prensa, abogados y
veterinarios de dentro y fuera del municipio. Queremos dejar constancia del motivo por el
cual hemos pedido la retirada del citado reglamento. En primer lugar, se ha redactado sin
contar con todos los agentes sociales implicados en el tema y por este motivo refleja la falta
de conocimiento en el funcionamiento, mantenimiento e idiosincrasia de los gatos ferales.
En segundo lugar, no soluciona el problema, ya que no contempla los gatos que no
pertenecen a las colonias. Esto refleja que el Ayuntamiento no tiene un enfoque adecuado y
efectivo a la hora de abordar el tema. En tercer lugar, demuestra que el Ayuntamiento no
asume que la gestión de los gatos sin dueño es su competencia, les pertenecen, ya que
pretende de forma obligatoria que los voluntarios asumamos todos los gastos derivados de
nuestra actividad. Exceptuando ocasiones puntuales que depende de la dotación
presupuestaria. Lo cual, además contraviene la ley del voluntariado. En cuarto lugar,
consideramos inadmisible que se nos quiera aplicar un régimen sancionador. No se conoce
municipio alguno en las islas donde esto suceda, ni en ningún otro tipo de voluntariado. Por
todo lo expuesto hasta ahora, queremos que haya un cambio de actitud en la gestión de
todos los gatos del municipio, caseros con salida al exterior, abandonados, perdidos y
asilvestrados. Y que Marratxí sea coherente con la declaración del municipio libre de tortura
y maltrato animal aprobado en septiembre de 2015 y que implanta el sacrificio cero. Así
pues, creemos necesario que se redacte una ordenanza de bienestar animal y se desarrolle
conjuntamente entre el Ayuntamiento, voluntarios y expertos de ambos lados. Un plan
integral que apueste por el control de la natalidad y que incluya los siguientes puntos clave.
Primero, la obligatoriedad de castrar a los gatos caseros que salen a la calle. La mayoría de
los gatos que actualmente se consideran silvestres son descendientes de los gatos caseros
con dueños irresponsables que no aplican el control de natalidad, y que posteriormente no
se hacen cargo de las camadas. Por tanto, el Ayuntamiento debe regular y actuar también
sobre los propietarios de gatos de particulares con acceso al exterior. Segundo, promover la
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esterilización de los gatos tanto en zonas públicas como en zonas privadas y zonas rústicas,
aplicando el método CER (captura, esterilización y retorno). Por zonas privadas entendemos
los jardines y terrenos de las viviendas donde entran los gatos externos asilvestrados y la
gente quiere cuidar de ellos. Actualmente la única solución que da el Ayuntamiento es llevar
los gatos a Natura Parc. Muchos particulares ante la expectativa de lo que pueda suceder
allí y al ser animales no mansos, no quieren que acaben enjaulados pero necesitan ayuda
para su esterilización. Cabe decir, que el coste que supondría aplicar este método no
superaría el invertido en Natura Parc. En ambos casos, es fundamental que se pongan los
medios necesarios para facilitar su castración como por ejemplo, convenios con ONG’s
dedicadas al bienestar animal y al control de la natalidad y que llevamos reclamando desde
hace cinco años. Supondrían un coste económico inferior para el Ayuntamiento además de
cumplir con las exigencias éticas que demanda la sociedad de hoy en día. Tercero, controlar
y sancionar de forma efectiva los abandonos, obligando a chipar los gatos por parte de su
propietario, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento subvenciona con 12 euros en el caso
de los gatos. Así mismo, deben endurecerse las sanciones y aumentar el control policial.
Cuarto, informar a la población sobre el funcionamiento del método CER, de la importancia
del control de la natalidad y de la gestión de las colonias felinas como único método a
considerar y por tanto el que debe ser aplicado desde el punto de vista científico, eficaz y
ético. El CER mejora la relación con las personas que viven cerca de ellos. Las quejas que
derivan de la presencia de gatos ferales en el vecindario se reducen de manera importante,
una vez que las personas han sido informadas y ven que las colonias están siendo
controladas. Cuando se conoce y se entiende su finalidad la convivencia mejora de forma
notable. También queremos reivindicar y pedimos que se reconozca y se respete la labor de
los voluntarios y cuidadores particulares, que sin ningún tipo de ayuda ni respaldo municipal
realizan un enorme esfuerzo y trabajo desinteresado, de forma altruista y asumiendo los
gastos de las esterilizaciones, los tratamientos, la alimentación y todo lo que conlleva el
cuidado de una colonia felina. La mayoría de estas personas, al igual que los gatos a su
cargo, viven en tierra de nadie. Olvidados y sin respaldo por parte de las administraciones y
en demasiadas ocasiones entre conflictos vecinales, debido a la nula información que se le
da a la ciudadanía en general sobre los proyectos que se llevan a cabo en los municipios y
de los que ellos también son una parte muy importante. Debe abandonarse la idea por parte
del Consistorio de que las voluntarias coleccionamos gatos. Para nosotras supone un gran
esfuerzo humano y económico, y sobre todo un gran desgaste emocional. Por eso
compartimos con el Ayuntamiento y otras entidades el objetivo prioritario de controlar la
población de gatos. Lo que queremos y por lo que trabajamos es por el bienestar de estos
animales, una buena convivencia con la ciudadanía y un control ético integral de la natalidad
en todo el municipio. Finalmente, también quería comentar que mañana nos gustaría
presentar las 10.000 firmas que hemos recogido para este proyecto”
Seguidament una senyora del públic agafa la paraula per dir: “Hola buenas tardes. Yo soy
Patricia”
El Batle li demana: “Patricia que más?
I ella respon: “Patricia Llanqueti”
Segueix parlant el Batle: “Vale. Es que para intervenir en el Pleno hay que hacerlo por
escrito y… lo que puede hacer es al final del Pleno vuelve a haber una intervención del
público y allí sí que puede intervenir, ¿vale? Pero durante el Pleno, que consta en acta son
esas intervenciones que se han hecho por escrito, lo han pedido por escrito antes. Jo
simplement volia afegir, primer de tot dir la meva, i ho digo sincerament, la meva admiració
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pel moviment que duis. Vull dir, me sorprèn i ho digo sincerament aquesta força d’unió de
moviment associacionista que teniu. Vull dir, perquè crec, el principal que crec és que això
ve molt donat també per una ona major, una manera d’actuar errònia, possiblement, però
també moltes vegades per desinformació, no dic de la vostra part sinó de segons quins
mitjans que han donat segons quina informació que no era tampoc veraç en referència en
aquest reglament. Evidentment, nosaltres i entonam el mea culpa de què ho haguéssim
pogut fer d’una altra manera però nosaltres, realment, els nostres tècnics, el que volien fer
era dur-ho, com se duen les coses, com es duen les normatives, com es duen els
reglaments. Volien fer una aprovació inicial i després volien tenir els trenta dies d’al·legació
per recollir les al·legacions de tothom i així consensuar-les. De fet, ja havíem parlat amb
altres entitats i ja s’havien compromès, ens havíem compromès, evidentment, també
m’inclòs amb aquelles entitats que recolliríem les seves al.legacions. Per això digo que ens
hem pogut equivocar en la manera perquè també ho haguéssim pogut fer com fem ara,
primer consensuar-ho amb vosaltres i després dur-ho a aprovació com el que volíem fer
avui, no? Jo crec que ha estat el principal problema. Perquè després aquests dies i he parlat
amb moltes de vosaltres que esteu avui aquí. Crec que ha estat fàcil quan hem començat a
parlar, arribar a acord a molts de punts, no? I evidentment amb altres encara queda que
hem de xerrar quatre cosetes perquè evidentment, hem de mirar pels interessos un poc de
tothom. Però una cosa tenim clara i jo la vull repetir avui aquí, per això digo de la nostra
voluntat des del principi, que és que nosaltres tenim clar que les colònies felines que
vosaltres gestionau, les autoritzades, són importants. També tenim clar que s’han
d’autoritzar d’altres però evidentment, volíem fer el reglament també per autoritzar-les. Vull
dir, també és punt. De fet vosaltres fa molt d’anys que també esperau aquest reglament, per
ventura no aquest que duíem però sí un reglament, i simplement, el nostre objectiu era
aquest. Nosaltres sabem de la feina que feu les voluntàries. Creiem que és una feina bona.
Creiem que és una feina necessària per poder controlar la població dels moixos. Creiem que
és una feina necessària també pel benestar d’aquests animals. I evidentment, la idea és fer
un reglament que també vos pogués cobrir a vosaltres les voluntàries enfront d’aquelles
persones que ho fan sense voluntariat, que ho fan sense autorització i ho fan i donen menjar
per exemple als moixos de manera incontrolada, que a vegades el que ens donen són
problemes a tots. També a vosaltres. Que també és un dels problemes que té de cara a la
ciutadania i també és una cosa que hem parlat, que a vegades tot...Vostè deia que
l’Ajuntament no vos ha de veure com, ara no m’en record de la paraula, com a
“coleccionistas de gatos”. Evidentment, nosaltres crec jo que no vos vegem així. Esper que
ningú de nosaltres, evidentment, no puc parlar per tots els de la casa, no?, però crec que jo
diria que no, posaria la mà al foc perquè ningú vos vegi d’aquesta manera però és vera que
la mala praxis d’alguns d’aquells que no estau autoritzats, d’aquells que no sou voluntaris, fa
que a vegades també és vera que pugueu tenir una mala fama davant la ciutadania. I això
també és una de les coses que ja hem parlat, que no està dins el reglament però que és una
cosa que hem de lluitar. També hem de fer publicitat de la feina que feis. Hem de millorar la
cartelleria de les nostres colònies, etc, etc. I després evidentment, ja punts que jo crec, que
intencionadament o no, s’han mal entès com per exemple que volíem sacrificar moixos. En
cap cas, en cap cas, i ho diré moltes vegades, el nostre reglament diu sacrificar, en cap cas.
Simplement, el del nombre de moixos era reubicar. I per ventura ens equivocam amb això
de reubicar, però la intenció era reubicar o la intenció era que les colònies haguessin de tenir
un límit, que al final és el que volem, que és controlar la reproducció d’aquests moixos. En
cap cas volíem sacrificar aquest moixos, ni tampoc per exemple quan posa que els moixos
malalts tampoc podien estar a les colònies, tampoc dèiem de sacrificar-los. Vull dir que, jo
crec que aquí, estic content al final d’aquest contacte que hem començat a fer perquè és
vera que duis molt de contacte fa molt d’anys amb la Regidoria de Medi Ambient, ara també
em coneixeu a jo, que no es coneixia fins fa un parell de dies. I jo crec que arribarem a un
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bon port. Vull dir, de fet, crec que estau d’acord les que heu parlat amb jo i també les que
heu parlat amb la Regidora de Medi Ambient aquests dies, que arribarem a un acord amb
aquest reglament, que serà bo per tots. Que la idea, torn a repetir, és aquesta. La idea és
dona cobertura també a les voluntàries per la feina que feis. Per exemple també, ha tornat
ha sortir el tema de les sancions. Evidentment, pot ser que en el reglament no estigui ben
estipulat tampoc. La intenció és sancionar a aquelles persones que no són autoritzades i no
ho fan bé. La idea, i també això ho diu el reglament, que en aquelles voluntàries que no
faceu bé el que heu de fer, i jo crec que això també vos defensa a vosaltres com a col·lectiu,
era retirar l’autorització i desprès ja si un cas, ja sancionar. Però bé, com vos digo, crec que
hi ha hagut com un gran malentès des del principi. Que estic content que haguem pogut
reconduir amb vosaltres. Retirar el reglament del punt d’avui d’aquest Plenari és la primera
mostra de la nostra bona intenció des del principi. I la nostra intenció i segona també
intenció de fer-ho de manera consensuada d’aquí en un futur. Ja hem quedat així, ja hem
quedat que ens tornarem a reunir, encara que ens reunirem amb l’Associació de Moixets,
però també amb altres entitats que vosaltres creis que també hi han de ser. Nosaltres també
ja ens hem duit també, ens hem estat assessorant també amb persones de prestigi d’aquest
mon que crec a més sabem que vosaltres també els teniu un gran reconeixement. O sigui,
que la idea és aquesta. Vos torn a dir que me sorprèn aquesta força que teniu de
manifestació. Ojalà molts dels moviments també la tinguessin i ho digo de veres. Encara que
s’han dit coses de nosaltres molt fees aquests dies, també ho he de dir. També ho he de dir
perquè tampoc és agradable moltes coses que s’han dit i sé que no ve de part vostra. Sé
que moltes vegades ve inclús de la Península i de xarxes socials. Però ja sabem el que es
diu de les xarxes socials que són incontrolables. Però dir també aquest reconeixement
perquè és vera que gent d’aquest Consistori, els Regidors, els tècnics tampoc se mereixen
el que s’ha dit d’ells a les xarxes. I torn a repetir que no ve de part vostra. O sigui que
simplement això, qui vulgui parlar no hi ha cap problema, després en el torn de paraula de la
ciutadania tindreu temps de parlar. I queda clar, simplement demostrar aquest bon, crec que
aquesta bona entesa que hem duit aquests dies, aquesta bona intenció retirar aquest punt
de l’ordre del dia. I la meva, bé la meva no, la de tot el Consistori de donar la mà per fer un
reglament que puguem estar tots, que hi capiguem tots, que tots estiguin contents amb ell”
A proposta del senyor President, aquest punt es retira de l’ordre del dia.
8. Reglament d’organització i funcionament de la taula local de coordinació i
prevenció contra la violència masclista de Marratxí
La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere, estableix la coordinació entre les diferents institucions i agents que
actuen contra la violència masclista.
D’altra banda, l’ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, exerceix una
labor fonamental en la prevenció, la sensibilització i l’atenció.
L’Ajuntament de Marratxí pretén fomentar totes aquelles accions que repercuteixin en
benefici de la ciutadania i especialment amb col·lectius de risc, com són les víctimes de
violència masclista.
La Taula Local de Coordinació i Prevenció contra la Violència de Masclista és un
mecanisme que dona compliment al mandat legal de fomentar vies permanents, fixades
d’acord amb un protocol, per prevenir eficaçment la violència masclista.
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Es tracta d’un instrument operatiu de treball en el qual estan representats els diferents
àmbits professionals que, dins el municipi, estan implicats directament o indirectament en la
lluita contra la violència de masclista(des de l’atenció a les dones i/o des de la prevenció),
amb l’objectiu de coordinar i optimitzar totes les actuacions que s’engeguin per a tal fi.
Vist l’informe justificatiu emès per la directora de l’àrea de Serveis Socials.
Atès que la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local (art.4) i l’article 100 de la
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears atribueixen als municipis, entre
d’altres, la potestat reglamentària i d’autoorganització (art. 4).
Atès que l’aprovació del present Reglament requereix l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament i
que es segueixi la tramitació de l’article 49 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i
l’article 102 de la Llei 20/2006, seguint a l’acord d’aprovació inicial la seva publicació i
l’audiència a les associacions directament afectades.
Es proposa al ple, adoptar els següents acords:
1- Aprovar la taula local de coordinació i prevenció contra la violència masclista a Marratxí.
2- Aprovar inicialment el Reglament d’organització i funcionament de la Taula Local de
coordinació i prevenció contra la violència masclista de Marratxí, d’acord amb el següent
text:
“REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA TAULA LOCAL DE COORDINACIÓ I
PREVENCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA DE MARRATXÍ
1. NATURALESA I OBJECTIUS:
La Taula Local deprevenció, intervenció i coordinació de l’atenció a víctimes de violència masclista a
Marratxí està constituïda com un òrgan de treball interdisciplinari i un instrument de coordinació
entre càrrecs polítics i professionals de diferents serveis a favor d'adoptar mesures d'acció positiva
per fer efectius i reals els drets de les dones davant les violències masclistes.
La llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears defineix la violència
masclista, al seu article 65, com la manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les
relacions de poder dels homes sobre les dones que s'exerceix sobre aquestes pel fet de ser dones.
Comprèn qualsevol acte de violència per raó de sexe que tingui com a conseqüència un prejudici o
sofriment en la salut física, sexual o psicològica, i inclou les amenaces d'aquests actes, la coerció i
les privacions de la seva llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la privada.
Així, la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere, estableix la coordinació entre les diferents institucions i agents que actuen
contra la violència de gènere.
D’altra banda, l’ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, exerceix una labor
fonamental en la prevenció, la sensibilització i l’atenció.
L'objectiu principal de la creació de la Mesa és la promoció, a l'àmbit municipal, de polítiques i
actuacions per a l'eradicació de la violència masclista a través de:
 La millora de la detecció precoç de casos.
 El foment de la coordinació entre recursos i entitats especialitzats i no especialitzats en violències
masclistes.
 L'atenció àgil i individualitzada per a cada dona i menors al seu càrrec.
 La millora de les accions de sensibilització i prevenció dirigides a professionals i a la ciutadania.
2. FUNCIONS
 Donar a conèixer les línies concretes d'actuació de cada àmbit representat.
 Determinar criteris per a la detecció precoç de casos de violència masclista a cada un dels
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àmbits.
Acordar criteris comuns per a la detecció i atenció.
Analitzar i realitzar el seguiment de casos.
Analitzar estratègies de coordinació entre els distints àmbits i realitzar propostes de millora
Posar en comú i analitzar les dades sobre violència masclista de cada àmbit d'actuació.
Impulsar la posada en marxa d'estratègies/actuacions de sensibilització i prevenció dirigides a la
ciutadania i/o a col·lectius específics.
 Analitzar el funcionament de les campanyes de sensibilització i prevenció realitzades.
 Impulsar actuacions formatives dirigides a professionals.
3. COMPOSICIÓ:
 Presidència: La presidència efectiva serà exercida per la persona que ocupa la Regidoria a la
qual pertany Igualtat, o suplent en qui delegui.
 Secretaria: Les funcions de secretaria seran desenvolupades per el/la tècnic/a que en cada
moment s’ocupi de coordinar el programa municipal d’atenció a la violència masclista, o suplent
en qui delegui.
 Vocals:
o Una persona representant de l’Institut Balear de la Dona.
o Una persona representant de la Delegació de Govern
o Una persona representant del Consell de Mallorca.
o Una persona representant de l’Ajuntament de Marratxí de cada una de les següents àrees:
 Serveis Socials.
 Igualtat
 Cultura i Esports.
 Sanitat
 Participació Ciutadana.
 Seguretat Ciutadana (Policia Local).
 Joventut
o Una persona representant de la Guàrdia Civil.
o Una persona representantde cada un dels Centres de Salut del municipi de Marratxí.
o Una persona representant de cada un dels centres educatius de primària, secundària i
formació professional del municipi de Marratxí.
o Una persona representantde cada una de les Entitats del Tercer Sector d’Acció Social que
actuïn amb seu al municipi de Marratxí.
o Una persona representant de cada una de les entitats de Marratxí que treballin en el foment
de la Igualtat i la prevenció de la violència masclista.
Cada vocal serà anomenat representant de la respectiva àrea o entitat. En el mateix escrit l’entitat
designarà una persona suplent per substituir el/la vocal en el cas de no poder assistir a alguna de
les convocatòries. En cas d’haver modificacions en els/les vocals representants s’haurà de
comunicar per escrit.
4. RÈGIM DE SESSIONS, CONVOCATÒRIES I FUNCIONAMENT
4.1. Taula de prevenció, intervenció i coordinació de l’atenció a víctimes de violència masclista
Correspondrà a la Secretaria, per ordre de la Presidència, la convocatòria de la Taula amb una
antelació mínima de quinze dies. Les convocatòries, que s'enviaran a membres de la Taula per
mitjans electrònics, han de contenir l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc on es durà a terme la sessió
i, si escau, s'acompanyarà de l'acta de la sessió anterior i la documentació necessària per conèixer
els temes a tractar.
Correspon a la Secretaria dirigir les actuacions de la Taula, moderar el desenvolupament dels
debats i elevar, amb la seva signatura juntament, les propostes pertinents a l'òrgan o òrgans
competents per a la seva tramitació i/o aprovació.
Cada reunió de la Taula s’ha d’iniciar amb la lectura de l’acta de la sessió anterior a càrrec de la
secretària, que n’ha de sol·licitar l’aprovació a totes les persones assistents. A continuació s’han de
tractar els altres punts de l’ordre del dia. En cas d’haver esmenes es faran les corresponents
modificacions i es duran a la pròxima taula per a aprovació.
Amb un mes d’antelació a la data prevista per reunir a la Taula, s’obrirà el termini perquè els
representants puguin proposar a la Mesa punts per incloure a l’ordre del dia. La Mesa serà l’òrgan
que decidirà quins punts s’inclouen i quins no.
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Per a la constitució de la Taula, a efectes de celebració de les sessions, deliberacions i presa de
decisions, es requerirà l'assistència presencial de la Presidència i la Secretaria o dels seus suplents,
així com la meitat, al manco, dels seus membres.
Prèvia convocatòria de la Presidència, es podrà proposar l'assistència a les sessions de la Taula
d'altres membres com personal de l'Ajuntament de Marratxí, persones assessores externes i
associacions, organitzacions, institucions o fundacions que treballin en la prevenció de les violències
masclistes i en l'atenció a víctimes de violència masclista. Aquesta participació extraordinària es
durà a terme quan ho requereixi l'assumpte a tractar, per motius tècnics o d'incidència en les
competències de determinades unitats organitzatives i assistiran en qualitat de persones expertes o
agents implicats.
Els membres hauran d'aportar informació o documents sol·licitats en el termini de set dies posteriors
a la sessió en la qual se'ls sol·liciti.
La Taula es reunirà, com a mínim, de manera ordinària dues vegades a l'any, i de manera
extraordinària, a petició motivada de qualsevol membre, i la Presidència quan ho consideri
necessari.
La Taula pot posar en marxa comissions de treball per dur a terme projectes concrets. En aquestes
comissions s’hi poden integrar els representants permanents que es designin en cada cas.
4.2. La Mesa
La Mesa és l’òrgan responsable de la gestió ordinària de la Taula i de vetllar per al bon
funcionament de la mateixa així com de l’acompliment dels objectius que li són propis
Correspon a la Mesa les següents funcions:
- Proposar i acordar l’ordre del dia de la pròxima convocatòria de la Taula.
- Proporcionar la documentació corresponent als punts de l’ordre del dia.
- Informar sobre la interpretació del present Reglament, així com vetllar pel compliment d’aquest.
- Informar sobre les sol·licituds d’admissions i sobre la tramitació d’expedients de pèrdua de la
condició de membre de la Taula.
- Impulsar i coordinar les tasques de les comissions.
La Mesa estarà composada per:
 Presidència: La presidència efectiva serà exercida per la persona que ocupa la Regidoria a la
qual pertany Igualtat, o suplent en qui delegui.
 Secretaria:Les funcions de secretaria seran desenvolupades per el/la tècnic/a que en cada
moment s’ocupi de coordinar el programa municipal d’atenció a la violència masclista, o suplent
en qui delegui.
 Una persona representant de l’Institut Balear de la Dona.
 Una persona representant de les Entitats del Tercer Sector d’Acció Social que actuïn amb seu al
municipi de Marratxí.
Per a la vàlida constitució de la Mesa es requereix la presència de les persones que ocupen la
Presidència i la Secretaria, o les que les substitueixin; i la de la meitat, almenys, de les seves
persones membres. Si no existeix quòrum en segona convocatòria, es constituirà sempre que s’hi
registri l’assistència d’una tercera part de les persones membres, incloses les persones que ocupen
la Presidència i la Secretaria.
La Mesa també quedarà vàlidament constituïda, encara que no es compleixin els requisits de
convocatòria, si totes les persones membres es reuneixen i així ho acorden per unanimitat.
A proposta de la Presidència o d’un terç de les persones membres de la Mesa, poden assistir a una
reunió determinada amb veu i sense vot altres persones que no siguin de la Mesa i que sigui
necessària la seva presència per tractar un tema determinat.
Els acords són adoptats per majoria simple de les persones assistents amb dret a vot i són
immediatament executius. El vot de la Presidència decideix els empats.
La persona que ocupi la Secretaria ha de realitzar acta de cada reunió on han de figurar els acords
adoptats i totes les circumstàncies que siguin procedents per al fidel reflex de les reunions. Les
actes amb el vist i plau de la Presidència són aprovades a la mateixa reunió o a la posterior.
4.3. Les Comissions
4.3.1. Comissió de prevenció de violències masclistes
Es crearà una comissió tècnica constituïda per professionals de les entitats i institucions que formin
part de la Taula per elaborar propostes en relació a la prevenció de la violència masclista en
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diferents àmbits al municipi de Marratxí. La coordinació d'aquesta comissió serà assumida per la
representant de l’àrea d’igualtat.
Aquesta comissió estarà constituïda pels següents membres:
o Una persona representant de Institut Balear de la Dona.
o Una persona representant del Consell de Mallorca.
o Una persona representant de l’Àrea de Serveis Socials.
o Una persona representant de l’Àrea d’Igualtat.
o Una persona representant l’Àrea de Joventut.
o Una persona representant de cada un dels Centres de Salut del municipi de Marratxí.
o Una persona representant de cada un dels centres educatius de primària, secundària i Formació
Professional del municipi de Marratxí.
o Una persona representant de cada una de les Entitats del Tercer Sector d’Acció Social que actuïn
amb seu al municipi de Marratxí.
Els tècnics i les tècniques que en formen part es reuniran tres vegades a l’any, com a mínim, per
coordinar la prevenció de les violències masclistes al municipi de Marratxí i elaborar, si escau, plans
de formació i sensibilització, catàlegs de serveis, campanyes de prevenció, protocols, memòries
anuals i altra documentació que requereixi la planificació d'accions i altres propostes en referència a
les funcions i objectius plantejats en aquest reglament.
4.3.2. Comissió d’intervenció en violències masclistes
Es crearà una comissió tècnica constituïda per professionals que formin part de la Mesa amb
l'objectiu de compartir dades sobre incidències, procediments, prestacions i diferents iniciatives dels
recursos i serveis membres; afavorir l'actuació coordinada sobre les víctimes de violència de gènere
i persones al seu càrrec i generar intervencions conjuntes. La coordinació d'aquesta comissió serà
assumida per el/la tècnic/a de l’àrea d’igualtat.
Aquesta subcomissió estarà constituïda pels següents membres:
o
Una persona representant de Institut Balear de la Dona.
o
Una persona representant del Consell de Mallorca.
o
Una persona representant l’Àrea de Serveis Socials.
o
Una persona representant de l’Àrea d’Igualtat
o
Una persona representant de cada un dels Centres de Salut del municipi de Marratxí.
o
Una persona representant de Policia Local.
o
Una persona representant de la Guàrdia Civil.
Els tècnics i les tècniques que en formen part es reuniran tres vegades a l’any, com a mínim, per
elaborar les propostes en referència a les funcions i objectius plantejats en aquest reglament.
A les sessions d'ambdues comissions podrà assistir qualsevol membre de la Taula, si així ho sol·licita.
Igualment, es podrà proposar l'assistència a les comissions de persones alienes a la Taula que
treballin en el foment de la igualtat, la prevenció de les violències masclistes i la intervenció amb
víctimes de violència de gènere. Aquesta participació extraordinària es durà a terme quan ho
requereixi l'assumpte a tractar, per motius tècnics o d'incidència en les competències de
determinades unitats organitzatives i assistiran en qualitat de persones expertes o agents implicats.
Els i les membres hauran d'aportar informació o documents sol·licitats en el termini de set dies
posteriors , comptadors a partir del moment que se’ls sol·liciti.
Correspondrà a Secretaria, per ordre de la Presidència, la convocatòria de les comissions amb una
antelació mínima de quinze dies. Les convocatòries, s'enviaran a membres de la comissió per
mitjans electrònics, han de contenir l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc on es durà a terme la sessió
i, si escau, s'acompanyarà de l'acta de la sessió anterior i la documentació necessària per conèixer
els temes a tractar.
4.4.
Pèrdua de la condició de de persona representant:
a)
Renuncia expressa, comunicada per escrit per l’entitat membre i dirigida al titular de la
Presidència de la Taula de Coordinació i Prevenció contra la Violència Masclista de Marratxí.
b)
Abstenció del representant o de la persona en qui delegui, a tres sessions consecutives en
les quals s’ha convocat”

3-

Sotmetre l’expedient complet a informació pública per publicació al BOIB i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i concedir audiència a les associacions veïnals inscrites al
Registre municipal i les finalitats de les quals tenguin relació directe amb l’objecte de la
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disposició, tot per un termini de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments.
4-

La resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins el termini
d’exposició pública i l’aprovació definitiva seran a càrrec de l’Ajuntament Ple. D'acord
amb l'apartat c), paràgraf final de l'article 49, de la Llei 7/1985, cas que no es presenti
cap reclamació o suggeriment s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors
provisional. De conformitat amb l'establert a l’article 70.2 de la Llei 7/1985 i la regulació
continguda a la llei 39/2015, s’haurà de publicar el text íntegre del Reglament al BOIB.

5-

Donar compte als interessats i concretament als departaments d’igualtat, cultura i
esports, sanitat, participació ciutadana, seguretat ciutadana i joventut.

Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula a la Regidora d’Igualtat, senyora
Aina Amengual: “Bon vespre a tothom. Bé, simplement explicar un poquet de on surt el fet
d’aquesta aprovació d’aquest reglament de la taula de coordinació. Explicar que aquesta
taula de coordinació contra les violències masclistes va néixer durant la legislatura passada i
ara simplement el que volem fer és donar-li estabilitat. Es fet de què vengui estipulat en
aquest reglament, tant la periodicitat com la composició de la taula, fa que això li doni la
rellevància que realment té. Pels que no sàpiguen en realitat quina funció té aquesta taula,
explicar que és una taula de treball entre les diferents Entitats i Administracions que fan
feina per lluitar contra la violència masclista. Arrel d’aquestes diferents reunions, que en
principi hem establert en aquest reglament, es farà, cada any ens reunirem dues vegades a
l’any, en sessions ordinàries. Se tracta d’anar-se’n coordinant les diferents Entitats amb uns
mateixos protocols i amb unes accions que vagin en concordança amb el tema de la
prevenció i de la coordinació a l’hora d’actuar en contra d’aquestes violències masclistes.
Gràcies.”
El regidor d’Unides Podem, Sr. López comenta: “Gràcies, senyor Batle. A les comissions
informatives vàrem demanar a veure si se convocaria també als grups municipals de
l’oposició a n’aquestes reunions i me vareu dir que sí. I era per això, per posar-ho damunt la
taula”
A continuació parla la regidora de Ciudadanos, senyora Lidia A. Sabater: “Hola. Bon vespre
a tots. Sí, com bé ha dit el senyor Humberto, varen dir a la comissió a veure si se tindria en
compte qualque portaveu dels grups municipals perquè seria interessant poder intervenir en
aquestes taules. Moltes gràcies”
La regidora de Vox, Sra. Nchaso agafa la paraula: “Creo que traducido dice violencia
masclista que es masculina, ¿no es así?, ¿maclista es masculina?. Machista, vale. Mi grupo
Vox en su punto setenta de los cien que tenemos, habla de la derogación de la ley de
violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar
promulgar una ley de violencia intrafamiliar, que protege por igual a ancianos, hombres,
mujeres y niños; supresión de organismos feministas radicales subvencionados;
persecución efectiva de denuncias falsas; y protección del menor en los procesos de
divorcio. Por eso a la hora de votar nosotros votaremos en contra”
I el senyor Llompart, regidor del Partit Popular diu: “Gràcies, senyor Batle. Nosaltres
mantindrem el vot d’abstenció sempre i quan la senyora Regidora i l’Equip de Govern se
comprometin a donar-nos veu, sobre tot en aquestes dues taules de treball de ple dret. Es a
dir, la bona voluntat sabem que hi és però volem que consti en acta perquè ens hem fet amb
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certs documents de la Conselleria de IB-DONA, on posa que hi ha d’haver, ho diré bé,
representants dels grups municipals. Nosaltres en formam un. I també sabem que a
Campos, governat per un partit, s’ha convidat a tots els grups municipals. I a Felanitx
governat per un pacte, s’ha convidat per ple dret, no per bona voluntat. Sabem que hi és,
però les paraules “se las lleva el viento” i ens agradaria que de ple dret ser-hi. Sí és així, hi
ha aquest compromís ferma de que consti a dins la taula o al menys que hi hagi un
representant del Grup Popular, nosaltres hi votarem a favor”
Intervé a continuació la Sra. Amengual: “Simplement dir que, com han vist vostès mateixos,
hi ha gent que no val la pena que pertany en aquesta taula. Per tant el que sí vos demanaria
és que a cada grup que li interessi forma part d’aquesta taula que ho demani expressament
fent una al.legació. Les persones a les que no interessi doncs, no importarà. Les
al.legacions, o sigui, ara començam el període d’al.legacions que tenim trenta dies i jo els hi
deman que per favor, tenint en compte l’exposició que s’ha fet abans, doncs que cadascun
si vol pertany en aquesta taula que ho demani expressament per escrit. Gràcies”
El Batle comenta: “Idò queda cobert aquest compromís del que parlàvem”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Drets Socials de data 20 de febrer 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, dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos i del
regidor d’Unides Podem; amb el vot en contra de la regidora de VOX; i amb l’abstenció i del
regidor del Grup Mixt, aprovar els acords esmentats.
9. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí relativa a “Señalización de paso
de cebra en la salida aparcamiento Mercadona Son Macià-Nova Cabana”
A continuació el Batle agafa la paraula dient: “Aquí tenim un, bé, un problema, no sé sí
administratiu o com dir-ho. Aquesta moció, hi ha una moció i un prec, també presentat a
nom de Vox pel senyor Miquel Àngel Estaràs. Resulta que avui hem aprovat que el senyor
Miquel Àngel Estaràs passa al Grup Mixt, i així doncs, la portaveu o la representant del Grup
Vox és la senyora Nchaso. O sigui, que en el cas que vostè senyora Nchaso no vulgui
defensa aquestes mocions, nosaltres les retiraríem. Sí és aquest el cas, senyor Estaràs,
vostè el que pot fer és presentar-les en el següent ple al vostre nom. Que voleu fer, senyora
Nchaso?”
Li respon la Sra. Nchaso: “Pues, la quiero retirar porque nosotros por ahora no, puede que a
lo mejor más adelante, pero ya que lo presentó el señor Estaràs, que la defienda él”
El Batle, senyor Cabot diu: “Perfecte. Cap problema. Idò queda retirat aquest punt”
A proposta del senyor President aquest punt es retira de l’ordre del dia.
10. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel PSOE, MÉS i IDMA-El
Pi relativa a “Moció per via d’urgència de rebuig a l’ampliació de l’Aeroport de Son
Sant Joan”
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De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia de
l’assumpte: Moció presentada pel PSOE, MÉS i IDMA-El Pi relativa a “Moció per via
d’urgència de rebuig a l’ampliació de l’Aeroport de Son Sant Joan”
11. Moció presentada pel PSOE, MÉS i IDMA-El Pi relativa a “Moció per via d’urgència
de rebuig a l’ampliació de l’Aeroport de Son Sant Joan”
A continuació es dona compte i lectura per part del Primer Tinent de Batle, senyor Joan
Francesc Canyelles Garau, de la Moció presentada PSOE, MÉS i IDMA-El Pi, relativa
“Moció per via d’urgència de rebuig a l’ampliació de l’Aeroport de Son Sant Joan”, que diu
textualment:
“Actualment, tot un seguit de projectes d’obra a l’Aeroport de Son Sant Joan, estan en tràmit
ambiental davant la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB). Aquests
projectes estan previstos en el DORA (Document de Regulació Aeroportuària DORA 20172021 aprovat pel Consell de Ministres) i que estan en el marc del Pla Director de l’Aeroport
de Palma. Durant les darreres setmanes ha sortit a la llum que aquestes obres estan en
licitació des de fa mesos, quan encara, a dia d’avui (en el moment de redacció de la present
iniciativa) i des del passat 20 de gener de 2020, l’informe d’impacte ambiental està en
exposició pública. Un fet que lamentam perquè, malgrat sigui un fet previst a la llei de
contractació, com a mínim, impliquen una falta de coordinació i de consideració per a les
Illes per part d’una entitat empresarial que, encara avui, malgrat la privatització duita a terme
pel govern de Mariano Rajoy, compta amb una participació pública majoritària (51%).
Aquestes obres estan generant una resposta civil i institucional, i l’obscurantisme d’AENA no
contribueix a que la societat i la ciutadania puguin articular una exposició argumental
adequada quan les obres ja estan en licitació i, a l’hora, en exposició pública pel preceptiu
informe ambiental. Sent AENA una empresa amb una participació pública majoritària hauria
de ser coherent amb les polítiques públiques que s’impulsen des de les institucions com
pugui ser la declaració d’emergència climàtica, i no atendre sols a criteris estratègics de
l’empresa que puguin ser aliens a la resta d’administracions públiques, especialment les
encaminades a un consum del territori o les d’ampliació de les zones comercials.
La societat civil mobilitzada de Mallorca, representada entre d’altres per les entitats
ecologistes i els sindicats, ja ha manifestat el seu rebuig a aquesta obra innecessària,
desproporcionada i no ajustada a les necessitats de l’illa, la seva economia i el benestar dels
que hi vivim. La suma de les obres actuals –obres adjudicades i d’altres pendents d’informe
ambiental- té un cost de 260 milions d’euros. Un pressupost d’obra que exclou, una vegada
més, mesures de compensació per les zones afectades per l’Aeroport, especialment el Pla
de Sant Jordi. Aquestes obres –la majoria qüestionades en conjunt o parcialment per les
diferents entitats i plataformes ecologistes, partits polítics i el propi Govern de les Illes
Balears- impliquen una inversió en infraestructures a les Illes que no és prioritària, ni tan sols
reclamada per cap agent social. Amb aquesta xifra es podrien fer, per exemple, inversions
tan importants i urgents com la depuradora de Palma, el Tren de Llevant, mesures
compensatòries al Pla de Sant Jordi (protecció de zones humides, entorn naturalitzat,
integració paisatgística de les instal·lacions, reducció de renous i altres molèsties als veïns,
etc.) i encara quedarien fons disponibles per altres projectes de mobilitat o del cicle de
l’aigua: abastiment, sanejament i depuració. Un altre exemple seria invertir en el Tramvia de
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Palma i en mesures compensatòries, totes elles infraestructures molt prioritàries per a les
Illes i reclamades per diferents institucions i la ciutadania.
AENA, com a empresa de titularitat majoritàriament pública, i el govern de l’Estat Espanyol
no poden seguir girant l’esquena a les Illes ni a la declaració d’emergència climàtica, i han
d’implicar-se directament en el canvi cap a un model de mobilitat sostenible. En lloc
d’apostar per l’ampliació d’aparcament, AENA podria estudiar participar la creació d’un
tramvia que arribi a l’aeroport així com col·laborar amb els operadors de transport públic de
Mallorca –el TIB i l’EMT- per fer més accessibles les instal·lacions al marge del vehicle
privat. Diferents institucions de les Illes han declarat la situació d’emergència climàtica. A
l’hora l’Estat Espanyol i la Unió Europea estan valorant distintes mesures per tal de reduir el
número de vols existents a causa de la contaminació que generen i així reduir la seva
petjada ecològica. Aquest nou escenari planteja en el mitjà termini mesures de
decreixement, per tant, entenem que aquesta declaració és incompatible amb els projectes
de l’aeroport i la intenció d’atreure més turistes, especialment durant la temporada alta.
La llei 10/2019 de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears també estableix
que “s’han d’impulsar mesures de col·laboració amb les autoritats estatals per aconseguir la
reducció d’emissions i la reducció de la vulnerabilitat al canvi climàtic en l’àmbit del transport
marítim i el transport aeri” i menciona explícitament “la definició de plans de sostenibilitat en
matèria d’emissions lligades al transport aeri”.
Ara que la nostra comunitat està fent passos en la direcció correcta, com la iniciativa de
l’impost de turisme sostenible, la Llei de Canvi Climàtic i de Transició Energètica o la Llei de
Residus, la principal infraestructura d’aquesta terra no pot caminar en solitari en la direcció
contrària. De fet, l’Estatut d’Autonomia ja apunta que tota persona té el “dret a gaudir d’una
vida i un medi ambient segur i sa” i exigeix a les administracions competents “impulsar un
model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible” (article 23.1). És
especialment significatiu, a més, la part del redactat que diu que “la comunitat autònoma ha
de cooperar amb les instàncies nacionals i internacionals en l’avaluació i en les iniciatives
relacionades amb el medi ambient i el clima” (article 23.2).”
Les Illes som, també, un territori limitat i l’aeroport és la principal porta d’entrada a les illes.
Els darrers anys hem regulat el lloguer turístic i ara s’està plantejant regular l’arribada
creuers. L’activitat aèria no en pot ser una excepció per impulsar un model responsable
socialment i ambientalment. En aquesta línia és imprescindible un estudi de càrrega per a
les Illes Balears i hauria de ser l’Estat (AENA) que l’hauria de dur a terme ja que és qui té,
encara avui, la gestió de les nostres portes d’entrada.
L’actual PDS (pla director sectorial) de l’Aeroport de Son Sant Joan és del 2001, sense
avaluacions d’impacte ambiental. S’hauria de plantejar fer un nou pla director que s’ajusti a
les necessitats de mobilitat dels residents insulars i consideri els impactes a l’entorn. És
evident que el context social, ambiental i econòmic ha canviat radicalment. Per això,
consideram que, tot i la vigència legal, és necessària una nova avaluació ambiental per
desenvolupar els projectes.
A més, més enllà de la qüestió climàtica, cal recordar que l’aeroport de Palma genera uns
beneficis anuals de més de 200 milions d’euros, mentre que la reinversió és pràcticament
nul.la i, quan es preveu, es fa sense pensar en les necessitats reals de l’illa i sense escoltar
la seva ciutadania i institucions pròpies, tot això ens porta, una vegada més, a veure la
necessitat de la cogestió dels aeroports de les Illes. En aquest sentit són moltes les veus
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que aposten per la descentralització i individualització del sistema de gestió aeroportuària:
així es podrien desenvolupar estratègies aeroportuàries pròpies més adients a les
necessitats i particularitats de cada aeroport i realitat insular. Un model de cogestió on el
Govern i els agents socials i econòmics de les Illes Balears haurien de participar en els
òrgans de gestió aeroportuària. Les decisions operatives, la planificació, les inversions, la
política tarifària i les decisions comercials tenen una incidència clau en la nostra economia.
Que AENA i l’Estat assumissin aquests tipus de reptes seria molt més adequat per a les
Illes, per a les demandes majoritàries de la seva gent i de les seves institucions i per a
l’interès del planeta que no l’ampliació innecessària de l’aeroport en un territori limitat i
amenaçat per la saturació, la sobreexplotació turística i el canvi climàtic. Per la qual cosa, i a
la vista de l’exposat, l’equip de govern de l’Ajuntament de Marratxí presenta per via
d’urgència la següent moció:
1.- L’Ajuntament de Marratxí rebutja l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan i les obres de
reordenació encaminades a un increment de la capacitat actual.
2.- L’Ajuntament de Marratxí reclama a AENA més responsabilitat amb l’entorn econòmic,
humà i natural en què opera.
3.- L’Ajuntament de Marratxí insta el Govern de l’Estat Espanyol a impulsar, amb AENA i la
participació de les institucions de les Illes, un nou Pla Director Sectorial per l’Aeroport de
Son Sant Joan, adequat a la realitat actual.
4.- L’Ajuntament de Marratxí reclama al Govern de l’Estat Espanyol la cogestió aeroportuària
per part de les autoritats de les Illes Balears a fi de poder influir en la regulació dels
fluxos turístics, entre d’altres.
5.- L’Ajuntament de Marratxí considera que és imprescindible i prioritari un estudi de
capacitat de càrrega de les Illes Balears al ser un territori insular –i per tant molt
vulnerable- i disposar d’uns recursos i infraestructures limitades. És per això que es
reclama a AENA que elabori aquest estudi de forma prioritària abans de seguir amb
projectes d’obra.
6.- Vist l’anunci, per part del Director de l’Aeroport de Son Sant Joan (AENA), de reformular
el projecte d’ampliació, s’insta a AENA a obrir un espai de diàleg amb les institucions i
entitats de les Illes Balears afectades per aquestes obres, entre d’elles l’Ajuntament de
Marratxí.
7.- L’Ajuntament de Marratxí insta a AENA a millorar, conjuntament amb els sindicats, les
condicions laborals dels empleats que presten els seus serveis a les instal·lacions dels
aeroports de les Illes Balears”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, Sr. Amengual:
“Bon vespre a tots, bon vespre. Gràcies, senyor Batle. Nosaltres des de Ciutadans rebutjam,
la nostra informació és que no hi ha cap ampliació prevista en breu. Ara s’està parlant d’una
inversió de dinou milions d’euros per fer-li una rehabilitació i una reforma a l’aeroport que sí
que ho ha de menester perquè fa molts d’anys que no se fa cap inversió allà. Benvinguts
tots els doblers que siguin per millorar les nostres infraestructures perquè les mereixem i
perquè crec que fa falta. Evidentment, la depuradora que ha dit el senyor Canyelles, sí que
fa falta. Però tampoc hem de fer, deixar-ho passar, que nosaltres vivim a una illa i el viure a
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una illa suposa que tenim l’aeroport com a punt més important de transport cap a l’exterior.
No podem tenir qualsevol aeroport. No només mirant cap al turisme sinó cap a nosaltres. És
important tenir present això. I respecte a què pugui haver-hi ara més vols, amb el que s’està
preveient, no. Hi haurà, no significa que vinguin més turistes perquè també sortiran més, i
les estades cada vegada seran més curtes. Estem a favor de la cogestió com a dit el senyor
Canyelles entre el Govern i AENA. Però realment, ara, en aquests moments no hi ha cap
projecte que digui que s’ha de començar una ampliació de l’aeroport. Dit això, nosaltres
votarem en contra d’aquesta moció”
El portaveu d’Unides Podem diu: “Gràcies, senyor Batle. El nostre grup municipal, bé, estem
d’acord amb els punts de la proposta. Sabem que s’ha realitzat una proposició no de llei de
rebuig a l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan per part de MÉS, Podemos i PSOE. En
aquesta proposició no de llei es fa referència a l’impacte sobretot en el Pla de Sant Jordi, se
concreta. I bé, en aquest grup municipal, idò, trobam a faltar que se faci referència a un dels
projectes que se pretén posar en marxa, que s’ha anunciat a IB3 i que consisteix en fer una
instal·lació fotovoltaica a l’aeroport de Son Bonet per alimentar el 40% de la demanda
elèctrica de tensió de l’aeroport de Son Sant Joan. Aquesta instal·lació fotovoltaica es troba
a més de 5 km d’un lloc a l’altre. Seria com si volguéssim alimentar el quarter de la Policia
Local posant les plaques aquí al costat, quan se podrien posar en el mateix quarter de la
Policia Local perquè hi ha lloc, perquè hi ha aparcaments, que necessiten ombra, doncs, se
podrien posar les plaques solars, de manera que facin ombra als aparcaments. És una
proposta. Però bé, trobam a faltar això, perquè també hi ha inquietuds des de què se va
anunciar a IB3 aquest projecte. Hi ha bastants d’inquietuds per part dels ciutadans, dels
veïns del Pla de na Tesa, que viuen just davant. Bastants perjudicis que pensen que poden
tenir perquè és un impacte visual bastant important i vaja, que és un lloc on ells podien
gaudir fins ara d’aquest entorn natural, que inclús se’ls va rebutjar que es fes una zona
verda perquè era zona amb plantes endèmiques, etc. Era una zona protegida. Llavors que
ara posin tota una instal.lació de plaques fotovoltaiques, és un impacte molt important que
se produeix en el nostre municipi i que el benefici que produeix en el nostre municipi, només
és quan, el benefici de tenir un aeroport però que no seria, encara que hi hagi informes
d’impacte ambiental que per ventura poden ser favorables, no trobam aquesta lògica.
Trobam que la lògica seria que no hi haguessin d’instal.lar un transport d’energia tan llarg.
Llavors, propondríem una petita transacció en el punt dos, d’afegir aquesta concreció, que
volem concretar: “Especialment el projecte d’instal.lació fotovoltaica a Son Bonet que
produeix un greu impacte a una zona verda, protegida, just davant d’una zona urbana i que
no justifica el seu emplaçament a més de 5 km de l’aeroport”
I el Batle li demana: “Però que...com, on ho vol posar? Perdona que no t’he entès”
El Sr. López respon: “En el punt dos, que posa: “L’Ajuntament de Marratxí reclama a AENA
més responsabilitat amb l’entorn econòmic, humà i natural en què opera” I després
afegiríem: “Especialment el projecte d’instal.lació fotovoltaica a Son Bonet”
Segueix parlant el Batle: “Jo posaria, si te pareix millor: “Que especialment consensuí tots
els projectes que hagin de veure també amb Son Bonet” Ho digo perquè per ventura avui
serà aquest i demà serà un altre, saps? Idò: “Especialment en qualsevol projecte sigui del
tipus que sigui que afecti Son Bonet.” Li sembla bé?”
El Sr. López demana: “I tenim constància d’altres projectes?”
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El Batle, senyor M. Cabot contesta: “No, no, no. Després t’explicaré el que sé d’aquest tema.
Però no, no tenim. És perquè quedi més...Son Bonet i el seu entorn, correcte”
La regidora de Vox, Sra. Nchaso agafa la paraula: “Quiero que tengan presente que
estamos hablando de una entidad que tiene autonomía de gestión propia. Sus presupuestos
los gana mayoritariamente de la Bolsa. O sea que económicamente no depende de
nosotros. Es un punto de entrada de nuestra industria turística, vamos a tratarla con un poco
más de cariño. Porque la obra que están presentando, o que quieren presentar para
nosotros es una modernización, no una ampliación. Modernización porque buscan un
aeropuerto más seguro, económico y sostenible. Por ejemplo, esta remodelación tiene unos
cambios, los fingers que van a aumentar, que son las escaleras que conectan el avión a la
parte del edificio y eso conlleva la disminución de queroseno, ¿vale? Al disminuir el
queroseno por parte de ese acercamiento del avión, se dejará de usar las lanzaderas, que
son los pequeños autobuses que llevan a los pasajeros hasta el avión. Tiene el visto bueno
del Ministerio, para la transición, ¿por qué? Porque lo entienden así. Entienden que es una
moderación, una mejora de calidad de todos sus servicios. AENA no se financia con
nuestros presupuestos. En el 2018 aportó al Estado unos mil millones. Si moderan ese
aeropuerto, a nosotros nos quedará en base al IBI que dejará aquí unos cuantos millones a
favor”
El regidor del Partit Popular, Sr. Llompart: “Gràcies, senyor Batle. L’altre dia quan vàrem
modificar el punt de l’ordre del dia del plenari, em pensava que havíem canviat qui
presentava la moció perquè ens sorprenia que el PSOE participés d’aquesta moció quan és
el seu Govern el que gestiona el 51% de...”
I el Batle diu: “Només dir-li que aquesta moció està aprovada per tots els partits que hi ha al
Parlament”
Segueix parlant el Sr. Llompart: “Bé, però me sorprenia. Per això ho he dit. Abans de res i
per no crear confusió, ens abstendrem en aquesta moció. Ens abstendrem per una cosa que
acaben d’aprovar, i que vull que consti en acta. Que volem ser totalment partícips i ens
preocupa molt de veres tot el que passi a Son Bonet i al seu entorn. I així fem que consti en
acta, que qualsevol cosa que sàpiguen o que tinguin coneixement del què passi a Son
Bonet, en volem ser partícips perquè ens preocupa, molt i ben en serio. Jo diria que, jo no
he vist enlloc, ens hem mirat un poc aquest projecte d’ampliació que d’una forma tan
catastrofista i alarmista s’ha volgut crear, perquè jo el que he vist i en faré un petit recull. Són
unes modificacions, unes ampliacions del que ja hi ha, sense quasi, quasi tomar una paret
més, que és crear una passarel·la que connecti les dues terminals noves, que he de dir per
experiència personal que la que hi havia era super perillosa. La que han fet ara és bastant
millor. Que se crea una cantina per als treballadors. Que se fa un mòdul oest i est, que ve
provocat pel tema del Brexit, que és única i exclusivament la terminal B de tota la vida. Que
és el que hi ha. Que ara si anéssim és un niu de brutor, li puc ben assegurar. I l’ampliació
del hall d’arribades que sí que diu ampliació. L’únic que es fa és que els mostradors que
estan dins l’aeroport surten al carrer. Això és tot el que amplien. Per tant aquest alarmisme i
aquest voler crear tant de rebumbori social, crec que ho haguessin pogut estalviar. També
l’haguessin pogut estalviar sí la Presidenta del Govern, socialista, la senyora Armengol,
hagués parlat amb el seu col·lega el Ministre Ábalos i el President Sánchez, alhora que com
bé comentau, AENA és un 51% públic. Per tant nosaltres, he dit que votaríem abstenció pel
que he dit, perquè no creiem òbviament amb l’alarmisme que els interessa a vostès, que és
col·lapsar infraestructures, fer que la gent passi pena d’anar a segons quins llocs. I si
l’aeroport donat, a causa del creixement demogràfic i social dels balears, provocat pels
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residents de les illes, necessita que certes zones de pas se millorin, qui som nosaltres per
estar-hi en contra. De fet, crec que estem centrats amb l’aeroport com una màquina de fer
venir turistes i AENA ja ha dit que no vol fer venir ni un més. I crec que cap de nosaltres, ni
dels que ens escolten vegi l’aeroport com bé ha comentat el company de Ciutadans, que és
l’única, una de les dues portes de sortida que tenim els residents mallorquins, de sortir
d’aquesta illa. I per acabar, li diria que sí que és vera que hem de mirar la necessitat de
mobilitat dels residents insulars però també li hem de donar força al principal motor
econòmic d’aquestes illes, que ben bé ens ajuda a tots. Moltes gràcies”
Torna parlar el Sr. Canyelles: “Contestant a la intervenció que ha fet el senyor Amengual. Dir
que, de totes maneres, que aquesta inversió de 19 milions d’euros, no sé d’on s’ho ha tret
quan en realitat, les obres que estan a licitació són de 260. Però no sé d’on s’ha tret els 19
milions d’euros. El que sí que coincidim és que és una porta d’entrada i sortida, de la
principal, de les nostres illes. En cap cas, aquesta moció parla de què estiguem en contra
d’una remodelació i una modernització de la terminal. En cap cas, o de les terminals, més
ben parlat, en cap cas. Senzillament amb el que estem en contra és de l’ampliació de
l’aeroport de Son Sant Joan. I també, aprofito per contestar al senyor Humberto López, en el
sentit que no té cap informe d’impacte ambiental, perquè senzillament no hi és, perquè el
principal informe que s’hauria d’haver emès era per la Comissió Balear de Medi Ambient. En
el qual qualsevol cosa que facem dins el municipi va a la Comissió, i l’aeroport que és una
macro infraestructura amb una ampliació enorme, no hi va. Amb zones que són molt
properes i que estan, diguéssim, en perill. I després també fer-li una puntualització. A Son
Bonet, aquella zona verda que hi ha al Pla de na Tesa, no és una zona protegida. És un
espai que se va arribar a un acord amb l’aeroport de Son Bonet per poder utilitzar els
veïnats. Una altra cosa és que tingui la classificació de protegit. Protegit no hi està perquè
no està classificat com a protegit. Ho digo per puntualitzar, perquè crec que està bé saberho. I després també, una cosa important. No sé d’on es treuen el tema de què no hi ha un
projecte d’ampliació quan ho ha reconegut el director de Son Sant Joan i també,
evidentment, si està a licitació, també s’ha reconegut perquè se treu a licitació amb aquest
import de 260 milions d’euros. I després també, contestant també a la portaveu de Vox, dir-li
que AENA la pagam tots. Perquè en realitat el 51% és de titularitat pública, el 51% i el 49%
és privat i actua a Borsa però el 51% és evident que és de titularitat pública. I després per
aclarir xifres. Dir que l’aeroport de Son Bonet, a 2018, va tenir 29 milions de passatgers.
Perdonau, Son Sant Joan, parlant dels dos aeroports tinc més pròxim el de Son Bonet. 29
milions de passatgers que evidentment, els prioritaris haurien de ser els residents a les Illes
Balears. Però el problema que se té amb un aeroport de molta més capacitat és que vinguin
molts més turistes. Per tant, tenim una altra vegada la saturació turística que no només ens
passa a nosaltres, sinó que passa a moltes altres bandes del món, com pugui ser el cas que
més me ve al cap és Venècia, per exemple, que han hagut de posar un límit, perquè
senzillament hi ha un moment que a nivell mediambiental tampoc no s’aguanta i no
s’aguanta per cap banda ni una. A part de que també té, diguéssim, una petjada ecològica
enorme. Per tant, AENA no tindrà cap dificultat ni una, en mantenir l’aeroport com està,
modernitzat. Cap ni una, perquè senzillament té uns beneficis anuals de 200 milions d’euros.
Crec sincerament que en cap cas se reclama reduir l’aeroport de Son Sant Joan, sinó, no a
l’ampliació i sí a la modernització”
El Sr. Llompart torna intervenir: “Gràcies. El projecte, aquest que vostè diu senyor Canyelles,
contempla tot el que jo li he dit. És a dir, entre altres coses, que també són 700 i moltes de
pàgines. Jo fer-hi una passarel·la, una cantina pels empleats, a modificar una zona de
l’aeroport antiga, donada per un fet social o geogràfic que acaba d’ocórrer a Europa, no hi
veig tampoc un gran impacte i alarmisme. Però ja digo que vostès eren com un poc
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especialistes, en fer-ho, vostès o les persones. Dir-li que em sorprendria que la Presidenta
Armengol no fos la primera vegada que renuncia a inversions de Madrid, perquè ja ho ha fet
vàries vegades. I ara aquí a vostè li diem que ens han d’ajudar amb les mesures
compensatòries del tren de Llevant, del Pla de Sant Jordi, la depuradora de Palma, quan ja
ella s’ha preocupat d’haver de renunciar al que li deia el seu President que tampoc no ens
dur ara a fer, el parlar-ne. Vostès també diuen que hi ha una falta de coordinació i
consideració, PSOE, MÉS i Pi, hi ha bastants de partits que estan en el Govern de les Illes
Balears i a l’Estat Espanyol, per tant coordinin amb ells, són vostès que estan, no som
nosaltres. I després acabaré i em resulta molt graciós, perquè aquests 29 milions de
passatgers els hi tractam com a, no sé no diré terroristes perquè em pareix un poc greu,
però com a persones maleïdes. I nosaltres també som passatgers i turistes quan viatjam. I
no crec que cap d’aquí no sortiguem de les illes. Jo crec que podem regular i podem arribar
a un acord de què és vera que per ventura en certs moments i certs llocs no són segurs per
ningú. Vostè parlava de Venècia i aquí a Palma per ventura tenim altres llocs Però no anam
a crear aquest terrorisme, aquesta turismofòbia, perquè ja que som tan socials, jo crec que
no hi ha res més enriquidor socialment parlant que conèixer gent de fora i poder visitar llocs
que per ventura si no fos per un avió i un aeroport no arribaríem. Per això reafirm, el vot és
d’abstenció i que quedi constància que és un vot d’abstenció perquè volem conèixer de
primera mà tot el que passi a Son Bonet, i ser-hi participes de tot el que passi. Gràcies”
Li respon el Sr. Canyelles: “Senyor Llompart, vostè posa en boca meva coses que jo no he
dit. En cap cas, no he dit que...primera que els 29 milions de passatgers siguin turistes. No
ho he dit en cap moment. I segona, senzillament, els 29 milions de passatgers és una xifra
que ha de ser un límit perquè, senzillament, a Mallorca no hi cap més gent, i té una petjada
molt negativa pel nostre territori. Senzillament, però no perquè tinguem turismofòbia ni res
parescut. Senzillament és una qüestió de dades, 29 milions de turistes i passatgers. En
aquest cas parlam de passatgers a l’aeroport de Son Sant Joan, crec que, no sé, ens ho
hem de fer mirar una mica si volem créixer amb més passatgers. La prioritat ja ho he dit
abans, han de ser els residents de les Illes Balears i no precisament una altra cosa, i no els
interessos econòmics i empresarials com se veu clarament amb aquest projecte d’AENA”
El Batle, senyor M. Cabot continua amb la paraula: “En definitiva dir que, encara que el
senyor Llompart ha mesclat molt de temes i moltes persones per aquí, la Presidenta i el
President i no sé quines històries. El final el que veig escoltant a uns i als altres és que cap
punt d’aquests que duim és incompatible amb el que defensàveu, que és la remodelació i la
modernització, i tot això. O sigui, que jo crec que tot cap allà mateix. El tema de Son Bonet,
més que res per tema informatiu, perquè ho sapigueu. Evidentment, jo vaig ser el primer que
me vaig alarmar quan va sortir la notícia. Seguidament vaig estar cridant al Director de Son
Bonet. El Director de Son Bonet no entenia per què havia sortit aquesta notícia. Encara que
sí que me va reconèixer, que estaven mirant de fer qualque tipus de projecte mediambiental.
Tampoc sabien si era fotovoltaic o d’un altre tipus. I tampoc sabien sí seria en aquella zona
de Son Bonet o seria dins el mateix recinte de Son Bonet. Dins el projecte aquest
d’ampliació, dins el projecte de modernització, que és del que estem parlant, no sortia
aquest projecte. O sigui, no hi era. Perquè també vaig cridar a Conselleria, al Conseller
perquè m’informés. M’ha dit que no hi era i que tampoc sabia res. I tant el Director de Son
Bonet com jo mateix, vàrem creure que era també una sortida cap endavant un poc per la
crisi aquesta comunicativa que havia tingut el projecte aquest de Son Sant Joan.
Evidentment, com li repeteixo, jo el que li vaig fer entendre al Director de Son Bonet, que
més crec que ho entén, és que aquest solar on ara els ciutadans del Pla de na Tesa, els
habitants del Pla de na Tesa, Pont d’Inca, Sant Llatzet passegen és el que dóna l’equilibri
entre la vida, entre l’aeroport i la població. Jo crec que és el que dóna una pau social entre
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l’aeròdrom i els planetesers, pondinquers i bé, tota la gent que pot passejar per allà mateix. I
li vaig fer veure la importància que tenia mantenir aquesta pau social envolt a l’aeròdrom. El
també ho entén. I jo també li vaig fer entendre que si havien de posar plaques tenen un
camp de futbol abandonat per posar plaques si volen. Vull dir, que no tot és el solar aquest,
que jo crec que l’han de deixar tocar. De totes maneres, amb AENA hem d’anar un poc amb
bones perquè si demà volen tancar aquest solar, tanquen i ja podrem dir misa, no? Però
evidentment, ens trobaran en contra sempre. També dir.., simplement això, li vaig fer arribar
la nostra preocupació i em va dir que no teníem per què preocupar-nos. Estarem vigilants
amb el tema, d’acord? No hi ha cap projecte ni res en marxa sobre aquest tema. Ja ho
veurem.
Sotmès l’assumpte a votació, i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden 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; amb els vots en contra dels
tres regidors de Ciudadanos i de la regidora de VOX i amb les abstencions dels quatre
regidors del PP i del regidor del Grup Mixt, aprovar la moció en la forma següent:
1.- L’Ajuntament de Marratxí rebutja l’ampliació de l’aeroport de Son Sant Joan i les obres de
reordenació encaminades a un increment de la capacitat actual.
2.- L’Ajuntament de Marratxí reclama a AENA més responsabilitat amb l’entorn econòmic,
humà i natural en què opera i que especialment consensuí qualsevol projecte sigui del tipus
que sigui que afecti a Son Bonet i el seu entorn.
3.- L’Ajuntament de Marratxí insta el Govern de l’Estat Espanyol a impulsar, amb AENA i la
participació de les institucions de les Illes, un nou Pla Director Sectorial per l’Aeroport de
Son Sant Joan, adequat a la realitat actual.
4.- L’Ajuntament de Marratxí reclama al Govern de l’Estat Espanyol la cogestió aeroportuària
per part de les autoritats de les Illes Balears a fi de poder influir en la regulació dels fluxos
turístics, entre d’altres.
5.- L’Ajuntament de Marratxí considera que és imprescindible i prioritari un estudi de
capacitat de càrrega de les Illes Balears al ser un territori insular –i per tant molt vulnerable- i
disposar d’uns recursos i infraestructures limitades. És per això que es reclama a AENA que
elabori aquest estudi de forma prioritària abans de seguir amb projectes d’obra.
6.- Vist l’anunci, per part del Director de l’Aeroport de Son Sant Joan (AENA), de reformular
el projecte d’ampliació, s’insta a AENA a obrir un espai de diàleg amb les institucions i
entitats de les Illes Balears afectades per aquestes obres, entre d’elles l’Ajuntament de
Marratxí.
7.- L’Ajuntament de Marratxí insta a AENA a millorar, conjuntament amb els sindicats, les
condicions laborals dels empleats que presten els seus serveis a les instal·lacions dels
aeroports de les Illes Balears
A continuació agafa la paraula el Batle: “També des de aquí agrair el comportament del
Director nou de Son Bonet. Gràcies a ell també hem fet distintes actuacions com posar
il·luminació en el passeig, etc., etc. Vull dir, també agrair la part positiva que estan tenint de
cara a nosaltres. Jo crec que és de dret dir-ho”
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12. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal del
Partit Popular de Marratxí relativa a les retallades en educació
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 relativa a les
retallades en educació”
13. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Marratxí relativa a les
retallades en educació
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 20 de febrer de 2020,
relativa a les retallades en educació, que diu textualment:
“El passat dia 7 de setembre l’actual Govern de les Illes Balears va assegurar que en cap
cas es durien a terme retallades en els serveis públics autonòmics, ja que s’estava treballant
amb el Ministeri d’Hisenda en l’elaboració d’un Pla Econòmic i Financer per a la Comunitat
Autònoma, en el qual es plantejava una major eficiència dels actuals recursos públics, però
sense retallar-los...
La realitat és que el forat dels comptes del Govern de les Illes Balears ronda els 500 milions
d’euros segons dades del Ministeri d’Hisenda, inclosos els 177 milions per a la millora del
finançament i liquidació de l’IVA que el govern central no ha pagat a Balears. Així doncs el
Govern estaria incomplint el límit de dèficit.
Tota aquesta situació econòmica, ha provocat que des del dia 8 de gener 2020, els directors
dels centres d’infantil, primària i secundària, es trobin amb els fons econòmics del seus
centres congelats, creant malestar i preocupació entre tots ells.
L’explicació és de el tot injustificada, ja que la Conselleria d’Educació, transmet que s’ha
realitzat l’aplicació de la llei de pressupostos de la nostra comunitat i que en tot cas poden
utilitzar el romanent que tenen en els seus comptes corresponents a l’any passat, el 2019;
és a dir, l’esforç realitzat per cada centre i equip directiu en la seva gestió i activitat diària i
que a més ja estava destinat a la millora d’instal·lacions o infraestructures. Amb aquest
discurs, després el mateix Govern de les Illes Balears, s’atreveix a presentar un
avantprojecte on parla d’autonomia de Centre, Lideratge dels directors, o defensa de
l’Escola pública.
En definitiva el pressupost queda retingut fins a en un 90%, amb quantitats que oscil·len
entre els 6000 i els 14000 € en els millors dels casos, ja que hi ha quantitats molt més
elevades en aquells centres on s’imparteixen més diversitat d’estudis.
És un despropòsit desmesurat tenir el control absolut de la gestió econòmica dels Centres
Escolars i fer-los subsistir amb la partida romanent de l’any anterior, quan les assignacions
ja tenien caràcter finalista i són imprescindibles per al bon funcionament dels centres.
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Per tot això, el Grup municipal del Partit Popular, proposa a Ple de l’Ajuntament l’aprovació
dels següents:
ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de Marratxí es solidaritza i dóna suport als centres educatius en la
seva lluita per aconseguir una plena autonomia pedagògica i financera per al correcte
desenvolupament dels seus projectes educatius i de centre que redunden en una major
eficàcia i eficiència educativa, adaptades en tot moment a les necessitats particulars de
l’alumnat i de l’entorn social i cultural de referència.
SEGON.- L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern de les Illes Balears a la devolució
immediata de les partides bloquejades, pagant puntualment l’assignació per a despeses de
funcionament de centre, sense importar el romanent de què disposin cada un d’ells”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu del grup Ciudadanos, senyor
Amengual: “Moltes gràcies, senyor Batle. Ens alegra molt que se tregui a la llum aquest
tema perquè des del nostre grup parlamentari vàrem ser els primers a reclamar al Conseller
aquesta mala praxis, pel qual el nostre vot serà favorable a aquesta moció”
La portaveu de Vox, Sra. Nchaso intervé. “El grupo de Vox hemos solicitado unos informes y
hasta que no los tengamos pues tendremos que abstenernos”
I el Batle diu: “¿Informes? No a nosotros, ¿verdad? Porque no me consta. ¿A nosotros no
informes?
Li respon la Sra. Nchaso: “No, el grupo parlamentario nuestro”
A continuació parla la Sra. Amengual, regidora d’Educació: “Bé, bon vespre una altra
vegada. Primer de tot hem de dir que aquesta moció ha quedat un poc antiquada ja que el
conflicte en principi està solucionat, val? La Conselleria ha admès l’error i ha arribat a un
acord amb les associacions de directors i també s’han anat fent diferents reunions amb els
directors de cada un dels centres per explicar quin seria el procediment a seguir amb les
assignacions dels centres i ha anat estudiant cas per cas. És cert que la Conselleria no ha
actuat correctament. El diàleg amb els centres per aquest tema ha estat inexistent. I una
qüestió tan sensible com el finançament dels centres no es pot tractar unilateralment des de
la Conselleria. A les diferents reunions mantingudes amb els directors i directores la
Conselleria ha explicat que aquestes retallades responien al fet que Hisenda havia detectat
un romanent total dels centres de 20 milions d’euros. És cert que no hi va haver comunicació
prèvia ni que aquestes actuacions se fecin en consens. Però també hem d’admetre que hi
ha centres que realment tenien molt de romanent sense gastar, evidentment, i que aquest
romanent superava el 110%. Però d’altres casos el romanent no era real, ja que molts dels
centres el que havien fet era anar acumulant per exemple romanents per després invertir en
material pedagògic, com puguin ser chromebooks o pugui ser per exemple el viatge
d’estudis o material informàtic divers. Per això la Conselleria el que ha fet és tornar enrere i
mirar d’estudiar cada cas en concret per veure quins eren realment aquests centres que
tenien un superàvit en el seu romanent i d’altres que no era així. Després també la
Conselleria ha passat a informar de què modificarà el decret que regula la gestió econòmica
dels centres. Ja que el que hi ha actualment data del 2002 i durant aquest temps en què se
faci la modificació del decret el que faran serà redactar unes instruccions. Més que res se
tracta d’establir unes normes, normes clares en relació amb romanents. Ja que el decret que
hi havia fins ara, no estipulava el que podia passar amb aquests romanents dels centres.
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Després també, crec que cal recordar que patim un finançament del tot injust i que cap
govern espanyol ho ha afrontat. És a dir, tant educació com sanitat són les més perjudicades
en aquest cas, perquè patim un mal finançament per part de l’Estat. I després també,
explicar que a la moció que vostès han presentat parlen de què els centres tenen les seves
assignacions congelades quan en realitat els centres han deixat de rebre les assignacions.
No és que estiguin congelades, és que han deixat de rebre...vull dir, no s’ha dit en cap
moment que això persistesqui en el temps. Però la veritat és que el que no acabam
d’entendre és com ara el PP mostra tanta preocupació per la situació dels centres i per la
seva autonomia quan durant la legislatura del 2011-2015, cap Regidor del seu partit polític
va mostrar cap sensibilitat envers la comunitat educativa. Hem de recordar també, que el PP
mai ha estat a favor de l’autonomia de centre sinó tot el contrari. Que ha fet cada vegada
que ha governat, que ha legislat ho ha fet en contra de l’autonomia de centre. El Partit
Popular encapçalat per en Wert, pel exministre, i pel senyor Bauzà, no varen amagar gens el
seu afan per destruir l’escola pública. I crec que els primers sorpresos ara som nosaltres de
què siguin vostès que ara estiguin tan preocupats simplement per l’autonomia quan vostès
no n’han donada cap ni una d’autonomia als centres”
La portaveu del Partit Popular comenta: “Sí. Gràcies, senyor Batle. Segons la senyora
Amengual sempre fem tard. Sempre fem tard. Li record que al novembre li vaig presentar
una moció d’un tema també d’educació, que ja veig que no li agrada gens. I me va dir, vostè
fa tard perquè això ja està arreglat. Li faig saber per si no ho sap que en aquest moment
s’està licitant el projecte i estem a 28 de febrer. O sigui, que jo a novembre no feia tard, jo a
novembre no feia tard. I avui tampoc faig tard. Ojalà fes tard i ojalà estigués arreglat. Vostè
em diu que en principi s’ha començat a arreglar. Estic molt contenta, contentíssima. Ojalà
voti a favor d’aquesta moció i així ho acabarem de resoldre i tots contents. Ja que vostè
reconeix que aquí hi ha hagut un fallo important, un fallo important per part de la Conselleria.
No m’ha dit quins comptes fa, si fa comptes votar a favor, si s’absté o si fa comptes de votar
en contra. No sé, no ha manifestat el sentit del vot d’aquest Equip de Govern. Jo entenc que
solidaritzar-se i donar suport als centres educatius hauria de formar part de la seva
conciència. Ja que el senyor Canyelles apel·lava abans que anés jo amb compte amb el que
votava el meu grup. Jo he votat amb conciència i m’he abstés. Li record que el mes de
novembre vostès varen votar en contra de solidaritzar-se amb una escola d’aquest municipi i
ara no sé quins comptes fan però si votan en contra tornaran a votar en contra de
solidaritzar-se i donar suport als centres, d’aquest municipi. Perquè a jo el que me preocupa
és el municipi de Marratxí, no la resta de la Comunitat Autònoma. Li diré més senyora
Amengual, al Partit Popular no li preocupa l’educació ara, li ha preocupat sempre. Ha
governat dotze anys en aquest municipi, jo li parlo de l’Ajuntament de Marratxí, ha governat
del 2003 al 2015, per tant són dotze anys, 3 legislatures i ha fet més per l’educació que
qualsevol govern d’aquest municipi. Sí, sí, sí li puc dir, miri, vàrem inaugurar el
desdoblament de l’escola del Pla de na Tesa, Gabriel Janer Manila; vàrem fer una escola a
la Nova Cabana; vàrem fer una altra escola a Ses Cases Noves. Una escola que un govern,
no del Partit Popular, en el govern va tenir com a escola fantasma durant molts d’anys a
l’escoleta vella d’es Pont d’Inca, que no sé si vostè la coneix però allà hi havia escrit en el
mapa escolar de la Conselleria, que no era del Partit Popular, Escola Ses Cases Noves. Va
ser un govern del Partit Popular el que ho va d’haver de resoldre. A jo m’agradaria que vostè
parlàs amb els centres educatius d’aquest municipi i els hi demani si estan contents o no
amb la gestió que ha fet el Partit Popular en aquest municipi durant aquests dotze anys. No
crec que tingui moltes queixes. I m’encanta que vostè ara digui que ens preocupam molt per
l’educació. Li preocupa que ens preocupem per l’educació? És vostè que s’hauria de
preocupar per l’educació. És vostè la Regidora d’Educació, jo no. Jo som portaveu d’un
partit de l’oposició. I el meu deure és lluitar pels interessos dels marratxiners i crec que la
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quantitat d’alumnes que hi ha en aquest municipi que van a escoles públiques, Blanquerna,
Ses Cases Noves, SA Nova Cabana, Costa i Llobera, l’escola del Pla de Na Tesa, Gabriel
Janer Manila, l’Institut de Marratxí i l’Institut de Sant Marçal, que per cert, oohhh! el va fer un
govern del Partit Popular; un partit que no se preocupa de l’educació. Que es pensa que ha
hagut d’arribar vostè perquè ens preocupen per l’educació en aquest municipi. Hi ha hagut
escoles i educació i molta preocupació pels alumnes abans què vostè arribés aquí, senyora
Amengual. Gràcies a Déu, gràcies a Déu! I el Partit Popular, per molt que vostè el vegi com
un dimoni o com una cosa terrorista o no sé quina paraula han empleat ara, no ho és. Jo sé
que a vostè no li agrada però hi ha molts de ciutadans que sí. I ha fet molta més feina per
l’educació de Marratxí i d’altres llocs. I ja li dic que a jo no m’interessa. També me deia vostè
el mes de novembre que jo li presentava aquella moció per sentir-me realitzada. Doncs miri,
no li vaig dir aleshores però li dic avui. Jo me sent molt realitzada personalment,
professionalment i políticament. No necessit presentar ni aquella moció del novembre ni la
d’avui però si és necessari li presentaré cada ple. Si és necessari lluitarem per defensar els
interessos de l’educació d’aquest municipi. Si és necessari sí per molt que a vostè no li
paresqui bé. Perquè vostè es pensa que el patrimoni de l’educació i els valors de l’educació
només són del partit d’esquerra. I no és vera, i no és vera i no és vera, i està demostrat. El
que passa és que a vostè no li agrada. Perquè vostès se pensen que l’educació, l’ecologia,
els serveis socials i aquests valors només són dels partits d’esquerra, no. I amb això li vull
demostrar que el Partit Popular també se preocupa per l’educació. Moltes gràcies”
Segueix parlant la regidora d’Educació, senyora Amengual: “Bé, vostè dirà el que voldrà,
evidentment, és lliure de fer-ho però jo també li puc contestar, que per molt que me prediqui
damunt una trona, no em convencerà del contrari. Miri, jo simplement faré un poc de relat
perquè se veu que vostès tenen problemes de memòria i a nivell de l’Estat les polítiques del
PP amb relació a educació ha estat un exemple molt clar, la LOMCE, que ha estat sinònim
de greus retallades a l’escola pública. Les retallades educatives han suposat una pèrdua de
62.000 llocs de treball, d’ençà del 2009 a nivell estatal; 62.000 llocs de treball se diu molt
aviat però després a l'hora d'haver-ho de recuperar, Deu n’hi do! Ho hem vist també a nivell
de les Illes, ja vaig fer el meu argumentari a nivell de les Illes amb la moció que ja vàrem
presentar vostès fa dos plenaris i amb totes aquestes retallades s’ha de dir que han
desaparegut moltes hores de desdoblament, de reforç, d’atenció a la diversitat, d’activitats
extraescolars i complementàries. I tot això té unes conseqüències gravíssimes. Vostè me
pot dir el que vulgui. Però qualsevol persona a la qual li exposi aquest argumentari i bé, i de
fet vostès han tingut la prova més que evident que vàrem mobilitzar a nivell d’Estat una
quantitat terrible de persones. I no just a nivell de l’Estat, després ho vàrem veure aquí. A
nivell d’Estat va agafar el nom de “Marea Verde” i aquí va ser la “Plataforma Crida”. Que mai
s’havia vist, mai a l’història, torn a repetir mai. O sigui, això se va qualificar de moviment
social i vostè em pot dir el que vulgui. A jo no em convencerà mai de què el Partit Popular
miri per l’educació, ni d’aquest país ni d’aquestes illes. I encara així i tot puc seguir. La
LOMCE ha estat una llei sense suport ni participació de la comunitat educativa. La LOMCE
ha aconseguit el rebuig de la gran majoria de la comunitat educativa i no ha tingut ni el
suport de la comunitat científica ni dels agents socials ni de la gran majoria de les forces
polítiques. La LOMCE ha suposat un fort atac a la democràcia participativa i real de la
comunitat educativa amb la gestió i el control de l’educació. Va eliminar la capacitat de
decisió dels consells escolars i el relegà a òrgans purament consultius. A nivell de les Illes
Balears el govern Bauzà es va dedicar, per una banda a fer les pitjors retallades de la
història de les Illes. I per altra, una imposició d’un decret, d’un decret llei de tractament
integral de llegües conegut com el TIL. Vostè no se’n recorda però jo li record. Que ara a jo,
em sap molt de greu, però per vostès era el guru. El senyor Bauzà era un guru per vostès.
Jo, me sap molt de greu, que ara hagi agafat els trastos i s’hagi anat i els hi hagi deixat a
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més d’un amb un pam de nas. Però hem de seguir recordant el que això va suposar. Tot i
que l’exposició de motius afirmava que se valorava i respectava les decisions adoptades
pels consells escolars del centre, ja que em parlen d’autonomia de centre, recordar que en
aquests moments aquesta normativa se’ls va fer acatar-la, la normativa i es va anul.lar la
llibertat de cada centre, com va ser també de compliment obligat per tots els centres
educatius. I també convé recordar que se va aprovar la llei de símbols, totalment repressiva
per combatre les mobilitzacions contra el TIL, val? Vostès evidentment són lliures de dir el
que vulguin. Després tot això se va traduir en uns vots que en el 2015, mirin, vostès valorin a
veure com els hi va anar. O sigui, que...”
La Sra. García torna parlar: “Sí. Gràcies. És que no sé per on he de començar perquè la
senyora Amengual em parla de la LOMCE, de l’Estat, del ministre Wert. Jo tot això no li he
esmentat, ni a la moció ni quan he intervingut. No sé per què també me parla del TIL, sap
que li encanta, l’altra vegada ja m’ho va treure. Que si guru, que si guru, podem parlar de
gurus d’aquests que vostès han contractat per venir a resoldre un cas impressionant i
escarrufant del Consell de Mallorca de l’IMAS. Podem parlar de gurus si vol, tot el que
vulgui. Ja li vaig dir l’altra vegada, vostè vol parlar del TIL i de llengua i de “Marea Verde”,
faci una moció i en parlarem però ara no me’n parli, ara per favor me digui si dóna suport als
centres d’aquest municipi. Per favor, per favor, m’ho expliqui. I em digui, bé ara ja no sé si
tornarà a intervenir o no perquè ho duu tot escrit i me pareix que ja ho ha acabat. Però
m’expliqui si fer quatre centres escolars en el municipi de Marratxí és preocupar-se per
l’educació o no perquè jo crec que sí. Quan el Partit Popular, l’any 2003, va arribar en
aquest Ajuntament no bastaven els centres educatius i els va haver de planejar i parlar amb
el Govern i fer-los, i inaugurar-los, i cuidar-nos. Això no és preocupar-se per l’educació? No,
vostè tot ho resol amb les camisetes verdes, que si tal, que si ens va anar malament, que si
no sé què, que si no sé cuantos. Doncs, no sé què té a veure una cosa amb l’altra. La
veritat, m’hagués agradat que em parlàs dels centres del seu municipi. Que vostè s’hauria
de preocupar i li hauria de saber greu que tinguéssim els comptes congelat o ha dit una altra
cosa que no era congelat, sinó que no ho han rebut. Bé, en qualsevol cas no tenen els
doblers. I pel que veig a vostè ni li sap greu ni està ni se l’espera en els centres. Perquè a
vostè només li preocupa en Bauzà, el TIL, les camisetes verdes i el ministre Wert. O sigui,
que amb això entenc que votaran en contra una vegada més de donar suport en els centres
de Marratxí. La qual cosa me sap moltíssim, moltíssim de greu. Gràcies”
A continuació parla la regidora de Ciudadanos, Sra. Sabater: “Moltes gràcies. Seré breu.
Simplement mirar objectivament aquesta moció, en lloc d’anar cap al passat, de tu has fet, jo
he fet, tu has fet, jo he fet. Crec que això és positiu per aquest municipi i crec que...jo de fet
donarem suport en aquesta moció perquè trobam que és molt important aquesta partida
pressupostària que s’ha perdut pel camí, sense consens i crec que hauríem de mirar això i
no el passat en aquest moment”
El Batle diu: “Molt bé. Per tancar i simplement donar la raó de per què votam en contra
d’aquesta moció i no és per anar en contra. Res més faltaria, heu fet moltes escoles i està
molt bé però el model urbanístic que dúieu, tanta sort que vàreu fer escoles perquè si havien
de doblar la ciutadania i no crear escoles haguéssim tingut un problema greu. Tanta sort que
les vàreu fer. Però bé, és vera que hem estat parlant tot el temps de les coses que s’han fet
bé, un i altre, i jo crec que no hem parlat tampoc de reconèixer quan ho fem malament.
Reconèixer quan ho fem malament. I aquí és vera que hi va haver aquella legislatura que va
anar malament i que mai se va reconèixer que va anar malament i hi havia 100.000
persones en el carrer. I ara que se reconeix que s’ha fet malament, que el Conseller
reconeix que s’ha fet malament i rectifica, i canvia el que ha fet malament, doncs resulta que
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dureu una moció cada mes quan les coses ja estan rectificades, per què? Per crear
crispació. O sigui, que no estam votam en contra del que diu la moció evidentment, votam
en contra de què vulgueu crear crispació amb aquesta moció. I així de clar ho digo per
tancar perquè crec que és bastant simple. Les coses quan s’han arreglat, s’han arreglat i
s’ha acabat. És com si jo ara tornàs presentar una moció aquí contra la guerra d’Irak Crec
que ja està també bastant arreglat el tema. Perfecte, o no, no sé”
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, dels tres
regidors de Ciudadanos i del regidor del Grup Mixt; amb els vots en contra dels sis regidors del
PSOE, dels quatre regidors de MÉS i de la regidora d’IDMA-El Pi i amb les abstencions de la
regidora de VOX i del regidor d’Unides Podem, rebutjar la moció abans transcrita.

En aquest moment de la sessió plenària abandona la Sala la portaveu del Partit
Popular, senyora Mª Magdalena García Gual.
14. Declaració institucional en suport als pagesos de les Illes Balears
Seguidament el Batle diu: “Molt bé, ara el següent punt és una moció presentada pel Partit
Popular en suport dels pagesos de les Illes Balears, com que estam d’acord tots, en principi,
bé, encara ho hem d’assegurar. Hem volgut, transforma-la en una declaració institucional.
Per això han d’estar tots els grups a favor i voldria saber, sé que el Partit Popular i l’Equip de
Govern està a favor. Voldria saber si els altres grups també estau a favor per si la duim com
a declaració o ho duim com a moció. No sé. Idò agraesc també aquest acord i ho presentam
com a declaració institucional a favor dels nostres pagesos. Llegirà el senyor Llompart
aquesta declaració institucional”
A continuació parla el senyor Jaume Llompart: “Sí. Gràcies, senyor Batle. La senyora García
ja s’ha excusat amb vostè per un motiu més que evident. Gràcies a tots els grups per,
òbviament, senyor Batle per acceptar o per dur bé aquesta proposta de moció nostra i
transformar-la en declaració institucional, i així, quedar clar el suport a tot el sector primari
de les Illes i dels que hi ha en el nostre municipi. Pass a llegir la declaració”
A continuació es dona compte i lectura per part del regidor del Partit Popular, senyor Jaume
Llompart Caldés, de la “Declaració institucional en suport als pagesos de les Illes Balears”,
que diu textualment:
“Fa anys que el sector primari espanyol arrossega múltiples problemes estructurals que de
forma contínua han estat denunciats per part dels seus professionals. Com ara la pujada
dels costos de producció i de les assegurances agràries, la reducció dels preus i/o la manca
del relleu generacional.
La situació de crisi ha esdevingut insostenible. Agricultors i ramaders han arribat en el seu
límit i es manifesten per tota Espanya per fer visible la precària situació que es viu al camp i
reivindicar les solucions efectives que facin possible la seva continuïtat i viabilitat a les Illes
Balears, i a també a tot l’Estat espanyol.
La greu crisi de rendibilitat és un dels principals cavalls de batalla del sector. Agricultors i
ramaders han de rebre un preu just pels seus productes i així aturar la pèrdua de poder
adquisitiu, que any rere any s’agreuja debut també als costos de producció.
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Només el darrer any el poder adquisitiu dels productors ha caigut un 9%. Per aquest motiu
exigeixen un major control de la cadena de distribució per tal d’equilibrar els seus preus que
reben enfront dels distribuïdors i el preu final que pagam tots els consumidors.
Una altra de les reivindicacions del sector va en línia de la negociació i consensuació,
consecució, perdó, d’una reforma política agrària comú, la coneguda com la PAC Europea
2021-2027, més justa i que tingui més en consideració els professionals del camp. Es
manifesta també el rebuig a la retallada d’ajuds procedents de la Unió Europea. Així com els
obstacles a les exportacions i aranzels comercials. La feina d’agricultors i ramaders és molt
valuosa per la seva importància a l’àmbit econòmic i social, territorial i ambiental. En aquest
sentit és necessari una major conscienciació de la ciutadania, respecte a l’enorme paper que
juga la pagesia. Com també ho és reconstruir un imprescindible pacte social camp-ciutats.
La ciutadania a més, juga un paper destacat en tant que a l’hora de comprar pot contribuir a
la creació de riquesa en el medi rural, cada vegada més avançat, mitjançant l’adquisició de
productes de la terra, tot garantint la seguretat alimentaria.
L’Ajuntament de Marratxí vol recollir la preocupació manifestada per part dels agricultors i
ramaders de les Illes Balears i de tota Espanya en general. I donar suport a les seves justes
reivindicacions. Per tant considera urgent la posada en marxa de les mesures que resolguin
la greu situació que pateix el camp.
Per tot això i atesa la magnitud de la problemàtica que sofreix el sector primari a les Illes
Balears i a la resta d’Espanya, l’Ajuntament de Marratxí:
1.- Manifesta el seu suport a les reivindicacions i protestes dels pagesos i ramaders de les
Balears en la seva denúncia de l’augment continuat dels costos de producció i la
reclamació d’uns preus dignes per als productes del sector primari de les nostres Illes. I
fitxar uns preus mínims en funció dels costos de producció.
2.- Instar al Govern de les Illes Balears i donar suport efectiu, i dotar pressupostàriament al
producte local, amb mesures efectives per als pagesos i ramaders, i campanyes de
promoció i difusió del producte local de Balears, diferenciat amb un segell “quilòmetre
zero”.
3.- Instar al Govern de les Illes Balears a gestionar acords amb les associacions
empresarials dels sectors d’hoteleria i restauració per fomentar el consum dels
productes locals als hotels i restaurants, i amb campanyes informatives adreçades als
visitants.
4.- Instar al Govern de les Illes Balears a establir noves línies de col·laboració amb les
cooperatives agràries i les societats agràries de transformació per afavorir la
comercialització del producte local i de proximitat.
5.- Instar al Govern de les Illes Balears a aplicar, amb caràcter immediat, el Pla Estratègic
per al Sector Ramader de les Balears, per evitar la seva desaparició i donar viabilitat a
les explotacions ramaderes de l’arxipèlag.
6.- Instar al Govern de les Illes Balears a definir i consensuar amb el Consell Agrari de
Balears, els Consells Insulars i les organitzacions professionals agràries les mesures,
estímuls i ajudes específiques adreçades a donar valor al producte local de les Illes
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Balears i de suport als pagesos de les Illes, amb l’execució d’aquestes mesures i
actuacions.
7.- L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern espanyol a dur a terme les negociacions
pertinents per tal que a la PAC del nou període, s’estableixin les mesures compensatòries
dels costos de la insularitat que patim a les Illes Balears.
8.- L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern espanyol a abordar i si fa falta bonificar la
seguretat social o baixar el tipus de cotització derivats de l’augment d’SMI (salari mínim
interprofessional).
9.- L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern espanyol a modificar la llei de la cadena valor,
per tal que el productor vegi reconeguda la seva tasca”
Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar la
declaració institucional abans transcrita.
15. Declaració d’urgència de l’assumpte: Declaració institucional per commemorar el
Dia Internacional de la Dona-#8M
A continuació el Batle agafa la paraula: “Seguidament tenim un punt igual d’una declaració
institucional, “Declaració institucional per commemorar el Dia Internacional de la Dona-#8M”
I també, bé, m’agradaria saber si tenim el beneplàcit de tots els grups o també, ho hem de
dur com a moció. Partit Popular sí, Podemos també, Ciutadans en aquest cas també”
La regidora de Vox comenta: “Nosotros en contra porque consideramos que la mujer es
mujer todos los días. No tiene que necesitar un solo día para que se le recuerde que es
mujer”
El Batle respon: “Los padres también son padres todos los días y hay el día del padre pero
no pasa nada”
Segueix la Sra. Nchaso: “También estoy en contra. Son fechas de etiqueta”
El Batle diu: “Por eso. No pasa res. Idò ho duim a votació, no hi cap problema”
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 per commemorar el Dia Internacional de la Dona-#8M”
16. Moció per commemorar el Dia Internacional de la Dona-#8M
A continuació la regidora Aina Amengual dona compte i lectura de la Moció per commemorar
el Dia Internacional de la Dona-#8M, que diu textualment:
“L’ONU va declarar el 8 de març el Dia Internacional de la Dona. Els orígens d’aquesta data
es remunten a l’any 1857, a la vaga de les obreres tèxtils nord-americanes i a l’incendi de la
fàbrica Cotton o al de la Triangle Shirtwaist Company de Nova York el 25 de març de 1911,
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una indústria tèxtil on treballaven 500 persones, la gran majoria dones immigrants joves. En
aquest darrer incident, varen morir 142 obreres que l’any anterior havien fet una vaga
important per demanar millors condicions laborals.
Avui en dia, el moviment feminista d’arreu del món ens convida a denunciar la construcció
sexista de la nostra societat, a reivindicar i a comprometre’ns des de les institucions a
implementar mesures per erradicar la violència contra les dones i les desigualtats en tots els
àmbits de la vida.
Els dos darrers anys a Mallorca, com a tots els indrets de l’estat espanyol, hem viscut
vagues del 8M i manifestacions massives. Milers de dones i també homes han omplit els
carrers de la ciutat.
Diferents col·lectius de dones, de diferents àmbits socials, culturals i professionals han fet
vaga i han manifestat les seves demandes col·lectives i específiques per fer visible la
diversitat.
Les vagues del 2018 i del 2019 han tenyit les places i carrers de dones que feien vaga
laboral, de cures, d’estudis i de consum. Són vindicacions que denuncien el sostre de vidre i
la precarietat laboral, els biaixos en els salaris, les jornades parcials no desitjades i la manca
de possibilitats de conciliar, i l’assetjament sexual. Per això, la vaga laboral.
Vaga de cures perquè les dones són les principals sostenidores de la vida, són les que
tenen cura dels infants i de la gent gran o malalta. I perquè la cura de les persones està
invisibilitzada i poc reconeguda.
Vaga estudiantil perquè les dones són les més formades, les que treuen més bones notes i
les feines més bones són per als homes.
Vaga de consum, perquè les dones només compten si consumim, perquè el consumisme
desaforat ens mena a posar en perill el planeta.
Vagues i manifestacions per denunciar la violència que s’exerceix dia a dia contra les dones
i nines.
Vagues i manifestacions que reclamen mesures, eines i instruments per erradicar el
masclisme de la nostra societat, dels carrers, de les cases, de les escoles, dels llocs de
treball, de les institucions.
Vagues laborals per vindicar els mateixos drets laborals que els homes, per denunciar la
bretxa salarial, l’assetjament en l’àmbit laboral, per reclamar les mesures de conciliació tan
necessàries, per denunciar els sostres de vidre i la precarietat laboral.
Vagues i manifestacions que denuncien que encara avui les dones són les que es fan càrrec
de la cura dels infants i de les persones depenents.
Vagues i manifestacions que denuncien que mentre les estudiants tenen currículums millors,
es topen amb sostres de vidre.
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Vagues i manifestacions que denuncien que, a més de les desigualtats de gènere, sovint hi
ha dones que pel color de la pell, l’orientació sexual, el lloc d’origen o la classe social, veuen
multiplicada la discriminació.
Vagues i manifestacions que es fan ressò de l’emergència climàtica i apunten a la
construcció ecofeminista de la nostra societat.
Aquestes vagues, aquestes manifestacions i aquestes denúncies ens reclamen un
compromís ferm a totes les institucions. Són denúncies que fa el poble. I com a
representants que en som, ens demanen un compromís ferm.
Per a aquest ajuntament, les polítiques públiques d’igualtat són l’instrument per millorar la
vida de la ciutadania en general i de les dones en particular; si avancen les dones, avancen
la democràcia i la societat. Per tant, com a institució pública més propera als ciutadans,
l’Ajuntament ha d’actuar per vertebrar una veritable igualtat, rompent sostres de vidre, i
vertebrant les seves accions baix els eixos del feminisme, la seva visibilització i la igualtat
d’oportunitats.
Punt d’acord
Per això, aquest 8 de març de 2020, com a ajuntament, refermam el nostre compromís per
avançar en polítiques feministes. Ens comprometem a:
 Impulsar i implementar plans i estratègies d’igualtat.
 Integrar plenament la perspectiva de gènere en totes les polítiques municipals.
 Potenciar la participació de les dones en tots els àmbits: polític, econòmic i social.
 Construir un poble coeducatiu, que afavoreixi la corresponsabilitat en l’educació i les
tasques quotidianes.
 Impulsar la corresponsabilitat en les tasques de cura i donar-hi suport.
 Posar en el centre de les polítiques municipals tasques molt feminitzades, com ara la cura
de les persones.
 Potenciar polítiques respectuoses amb el medi ambient des d’una visió transversal
d’igualtat de gènere i d’oportunitats.
 Fer xarxa amb altres ajuntaments i amb altres administracions per construir una Mallorca
lliure de violències masclistes.
 Aportat els mitjans necessaris per promoure la inclusió al municipi de totes les persones
amb respecte per la diversitat i la pluralitat.
 Promoure el benestar de les dones més grans del poble.
És important que les institucions, al costat d’organitzacions feministes del nostre poble i
d’arreu del món, seguim avançant per aconseguir la igualtat de dones i homes, que facem
passes per vèncer les discriminacions que pateixen les dones i nines només pel fet de ser
dones, perquè cal que qualsevol nina tingui els mateixos drets i oportunitats que qualsevol
nin”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Sr. Llompart, regidor del PP:
“Simplement. Volia deixar clar que, evidentment, estam a favor i havíem presentat una
moció i unes línies generals avui dematí. Volia agrair públicament a l’Equip de Govern i a
l’equip que el coordina de la bona predisposició de consensuar la moció. Crec que això és
un problema que hi ha avui en dia dins la nostra societat i nosaltres no serem manco per no
estar-hi òbviament d’acord. Així que demanarem que tots els actes que s’organitzin amb
motiu d’aquest dia, ens hi tinguin presents i allà hi serem. Gràcies”
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Continua parlant el Batle: “Ja com varem fer a la darrera moció d’aquest tipus que vàrem
presentar, o a la darrera declaració que també se va convertir en moció, lamentar que això
ja no sigui un consens com era abans sinó que n’hi ha que es despengen. I simplement, dir
que per jo intentar tapar aquest problema dient que també hi ha més problemes. Que no
només existeix la violència de gènere sinó que també existeix violència domèstica, etc, etc,
no sé què més se diu. No sé, si a vegades me fa més ganes plorar o riure, la veritat. Perquè
avui tenim un exemple molt clar. Avui tenim aquí uns voluntaris que es cuiden de moixos i no
significa que no cuidin també als cans o que no estimin també als cans i als animals. Però
cuiden els moixos perquè tenen un problema en concret, que no tenen els cans ni els altres
animals. I passa el mateix, no significa que no existeixi fills que peguen als pares, ni dones
que peguen als homes, ni denúncies falses que també existeixen. Però és evident que
existeix un problema greu amb les dones, envers les dones. I per això avui estem aquí,
perquè no ens tapam els ulls davant els altres problemes que hi ha i els altres tipus de
violència, no ens tapam els ulls. És que fan el contrari, el que fan és tapar la realitat. I és que
hi ha un problema amb la violència de gènere. I així és. Simplement, volia dir això per
acabar abans de passar a votació”
Sotmès l’assumpte a votació, i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de
MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de
Ciudadanos, del regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb el vot en contra de
la regidora de VOX, aprovar la moció abans transcrita.
B) PART DE CONTROL
1. Donar compte dels decrets del període entre sessions
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia del període comprès entre sessions
(gener 2020 – febrer 2020).
Els senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia abans
esmentats.
2. Dació de compte al plenari de la Corporació febrer 2020
Atès que, al llarg del 4rt trimestre de 2019 s’han tramitat entre d’altres les següents
plataformes:
 EXECUCIO TRIMESTRAL 4 TRIMESTRE 2019
 DADES PMP I MOROSITAT 4 TRIMESTRE 2019
Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Donar compte dels tràmits abans esmentats.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la proposta abans transcrita.

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067227510054660447 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

3. Donar compte del Decret núm. 177/2019 del Jutjat Contenciós-administratiu núm.3
de Palma de Mallorca, de data 26 de novembre de 2019
Escrit del Lletrat de l´Administració de Justícia, de data 12 de desembre de 2019, adjuntant
còpia de la Resolució de data 26 de novembre de 2019, per la que es declara la finalització
del procediment abreujat 294/2018 del recurs contenciós-administratiu interposat pel Sr.
José Ruiz Prados contra la liquidació núm 969877-0/2017, expedient 438/17 de data
16/03/2018 e import 13.592,22€ de l´IIVTNU, per desistiment de la part recurrent.
Aquesta Regidoria, elevar a la Comissió Informativa d´Economía, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
Donar-se per assabentats de la Resolució de data 26 de novembre de 2019, del Jutjat
Contenciós-administratiu núm.3 de Palma de Mallorca, per la que es declara la finalització
del procediment abreujat 294/2018, del recurs contenciós-administratiu interposat pel Sr.
José Ruiz Prados contra la liquidació núm. 969877-0/2017, expedient 438/17 de data
16/03/2018 i import 13.592,22€ de l´IIVTNU, per desistiment de la part recurrent.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la proposta abans transcrita
Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor de Ciudadanos, senyor
Marcos Aníbal Pinela dient: “Buenas noches a todos. Bueno, como siempre ha sido desde
Ciudadanos tener iniciativas en positivo, una vez más hacemos una iniciativa. Esta tiene que
ver con la separación de residuos en el mercado de Marratxí. Es una problemática que la
vivimos y me permito leerlo y después haré una instancia y le pasaré unas fotos. En los
últimos meses en el mercado de Marratxí se han realizado cambios en positivo, que eso hay
que reconocerlo. Tanto en su reestructuración como en su acondicionamiento. Situación que
ha sido muy valorada por los pequeños comerciantes, porque he conversado con ellos. Y
con ello también ha provocado que muchos comerciantes quieran venir a vender sus
productos en el mercado de Marratxí. Esta situación también ha provocado que se haya
producido un incremento también de los residuos, en ciertos aspectos. Y a día de hoy estos
residuos, de alguna forma se vierten en un solo contenedor. Estamos hablando a nivel textil,
estamos hablando a nivel electrónico, a nivel de residuos orgánicos. Por lo tanto, es una
situación que creo que nosotros en Marratxí estamos por el reciclaje, no? Por lo tanto, desde
Ciudadanos Marratxí hacemos una recomendación, que propondremos en instancia, que se
habiliten como mínimo dos tipos de contenedores de residuos, ante todo orgánicos y los que
tengan que ver con lo que es textil y electrónico. Para que así se pueda, de alguna forma,
clasificar lo inorgánico de lo orgánico, con la finalidad que se pueda destinar lo que valga
para alguna fundación. Porque me he constatado que existen muchos géneros a nivel textil
que valen la pena y que se podría separar y que se podría donar a alguna ONG, que
seguramente existe en Marratxí. Preferimos una aportación en positivo, que si se puede
llevar a cabo sería estupendo porque también es una reclamación de la gente que está en el
mercado”
El Batle li respon: "Abans de passar, aquesta pregunta la contestarem per escrit. Esperarem
que ens la faci per escrit i l’estudiarem millor, és una bona proposta, sí perfecte, perfecte.
Gràcies"
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Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor d’Unides Podem, senyor
López: “Gràcies. Tinc dos precs. Un és que he rebut, una queixa d'un ciutadà que quan surt
de l'estació de Marratxí, que hi ha allà, en Es Figueral. Surt caminant i baixa cap a les
escales, cap al passadís que ve des dels Caülls fins Es Figueral, pels vianants, perquè no
hagin de passar per davall del túnel. El que passa és que hi ha molt de vehicles, de
bicicletes i patins elèctrics que també passen per aquest pas per vianants. Això, s'entén
perquè clar, per molts de nins que van amb bicicleta per ventura els hi fa un poc d'assumpte
baixar tot el túnel perquè després no saben si podran pujar-ho, no? I el millor doncs, van
més per aquest passadís que és per peatons. Això és una realitat. No sé si s'ha de prohibir o
no s'ha de prohibir però és una realitat. Llavors, el prec és si se podria senyalitzar de
qualque manera o posar un mirall, perquè la gent quan baixa les escales no es trobi de
sobte sense poder veure aquests vehicles que passen pel pas de vianants. A veure si se pot
fer un estudi sobre això. I després també sobre el que ha succeït avui sobre el tema de les
reivindicacions de les voluntàries de les colònies també tenim un prec, introduiré un poc,
dient que l'equip de govern heu duit tres anys, també durant l'anterior legislatura, sense
legalitzar colònies perquè estàveu realitzant un reglament per controlar aquestes colònies.
Una vegada darrera l'altra, heu intentat dur endavant una normativa que se considera
restrictiva amb les colònies. No va ser aquesta la primera vegada, ja hi va haver una altra
proposta anterior que tampoc se va poder dur endavant. Però això no és el que més
preocupa. El que més preocupa és que aquesta normativa no aporta cap solució envers el
control demogràfic dels moixos de tot Marratxí. Només dels que estan a les colònies. I no du
cap solució envers la sobrepoblació de moixos de carrer. El nostre grup sempre ha estat al
costat de les voluntàries i voluntaris de les colònies de moixos i sempre, vull dir que les
queixes que he rebut d’elles i d’ells no han estat relacionades amb les característiques de la
pròpia, del funcionament de la pròpia colònia sinó sobre, el que ens han expressat sempre
és un esgotament, envers la sobrepoblació que hi ha de moixos en tot Marratxí. No només
de la seva colònia pròpia perquè també se dedicaven a sanar moixos que trobaven al
Polígon, en un lloc, o en un altre i sempre ens han mostrat aquest esgotament i aquesta
preocupació no només de la seva colònia sinó de la realitat en tot el municipi. També a
l’escrit que han llegit avui la representant de Moixets de Marratxí, no ha estat un escrit en
què tampoc no ha concretat característiques del que són les colònies, sinó que també ha
intentat fer una proposta del que podria ser un pla de control de la natalitat dels moixos a tot
el municipi. El té vostè damunt la taula i per això, clar, dic segons contestació al que ha
manifestat de què s’ha d’asseure amb elles o amb altres entitats per trobar un consens
damunt les colònies concretament. Això només seria una petita part del que elles intenten
reclamar. No són quatre cosetes les que s’han de parlar en aquestes reunions, que és el
que vostè ha dit. Llavors, envers aquest tema nosaltres sí que volem realitzar o realitzar una
proposta del que podria ser un pla de control de la natalitat dels moixos de Marratxí, fer-ho
de manera consensuada amb les entitats, amb les que el nostre grup té contacte continu i
les entitats que fan feina en benestar dels animals, dels moixos ferals de Marratxí; que és el
que entenem, que és el que estan demanant les voluntàries avui. També pretenem que
aquesta proposta de pla que farem sigui més econòmica que el cost del conveni que té
Marratxí amb Natura Parc. No se tracta tampoc de llevar el conveni amb Natura Parc,
perquè pot tenir una funció d’ençà aquest pla, però sí que pensam que altres alternatives
poden ser més econòmiques de manera complementària amb aquest conveni. I per això
necessitam per poder fer aquest pla, necessitam poder disposar i poder fer públiques les
dades resultants del conveni amb Natura Parc, que és un dels elements importants en
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aquest pla. Són les dades econòmiques i demogràfiques. De l’any passat, per exemple, del
2019, quin ha estat el resultat d’aquesta gestió. I això ens podria ajudar o podria ajudar
també a les entitats a poder fer, encara que no el facem nosaltres, però les entitats sí que
podrien fer una proposta més entenedora i més útil també. Tenint en compte que ja hem fet
una proposta de pla de control de les plagues que és la que té vostè damunt la taula i la que
consta en acta. La raó també que pogués constar en acta aquesta proposta és per això,
perquè realment és una proposta, no és només una reclamació. I això és tot el nostre prec.
Gràcies”
Contesta el Batle: “Molt bé. Amb el prec que ha fet l’agafam per veure que se pot fer en el
pont. Evidentment jo crec que si se pot fer qualque cosa serà qualque cosa de senyalística,
evidentment. Amb el tema del punt del reglament com heu dit. Jo crec que ha quedat
bastant clar la postura d’aquest consistori d’estendre la mà i fer feina conjuntament cap allà.
Però és vera que no hem de..., vostè ho ha dit, no tot és el reglament. Ara ells han posat
també altres coses damunt la taula i com vós heu dit també hi ha altre tipus de coses que
també s’han d’incloure a l’ordenança. No en el reglament perquè no és el lloc, no? Avui
parlàvem, hem estat parlant també aquests dies del tema de la importància, sobretot amb
els moixos que deis que no són de les colònies, amb el tema de la importància que els
particulars xipin i sanin els seus moixos particulars, no? Això és una cosa que ha de sortir a
l’ordenança i no ha de sortir en el reglament. Però bé, com he dit abans, i crec que he estat
bastant clar, vull dir, començarem a parlar d’aquests temes que hem de parlar. El que passa
és que crec que si primer posam, que crec que no serà molt complicat de veres ho dic, el
reglament en marxa, consensuat per començar a fer feina i després podem començar a fer
feina cap a altres sentits. Cap problema. I el de Natura Parc, com a Regidor podeu demanar
aquestes dades sense cap problema, se li aportaran. Ara heu de pensar també que Natura
Parc no només tracta el tema dels moixos, també tracta altres temes que tenim, doncs com
cans abandonats i..., etc. Haurem de desgranar un poc a què dedica tota la seva feina, però
cap problema, li repeteixo, totes aquestes dades com a Regidor les té disponibles. O sigui,
basta que les demani.”
El Sr. López diu: “D’acord. Gràcies”

Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la Sra. Nchaso, regidora del grup VOX:
“Tengo cuatro preguntas. La primera sería en el conjunto de edificación que hay en la salida
del tren del Pont d’Inca, donde está el Club de la Tercera Edad, hay un edificio que está en
un estado deplorablelísimo, en un estado lamentable. Quisiera saber, ¿es propiedad del
Ayuntamiento?, ¿es patrimonio del Ayuntamiento?, ¿se va a demoler? Porque es que tiene
las tejas en bastante mal estado, húmedas. Y lo peligroso es que está al lado del Obrador
de Música donde transitan una gran cantidad de niños y de personas. ¿Qué es lo que se
piensa hacer con esto?”
El Batle li respon: “Pues mira, le contesto ya. Se piensa derribar, desde hace bastante
tiempo. Estamos pendientes, dentro hay un cuadro importante de GESA, de electricidad. Ya
hemos, incluso, ya hemos pagado a GESA para que venga a retirarlo que es lo primero que
tiene que hacer para luego poder demoler el edificio. Y estamos a la espera, como muchas
otras cosas, que venga GESA a retirar el cuadro, a cambiar de sitio el cuadro para que
nosotros podamos derruir esta caseta. Justo así está. Nosotros también lo deseamos. Hace
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un año y medio, dice el Regidor, que pedimos, sí. Con GESA tenemos varios puntos
conflictivos. No, pues hace un año y medio que está la solicitud hecha”
Segueix parlant la Sra. Nchaso: “El siguiente punto trata del safareig, ¿vale? En el 2012
estaba en estas condiciones, ¿vale? Yo fui la semana pasada. Aquí se ha de adivinar que
hay un safareig. ¿Es patrimonio histórico? Si es patrimonio histórico, ¿nos toca al
Ayuntamiento instar a la Consellería para que se mantenga? Porque es que la verdad, el
antes y el después”
I el Batle diu: “Contestaremos por escrito porque desconocemos el tema”
La Sra. Nchaso contesta: “Desconoce el tema, vale”
El Batle li comenta: “Las preguntas, también para explicarle como va, se pueden contestar
por escrito o se pueden contestar aquí inmediatamente. Las que a veces desconocemos
porque evidentemente nos podéis pedir cosas que no sabremos se contestan por escrito en
el plazo de 1 mes, si no me equivoco”
La Sra. Nchaso segueix parlant: “La siguiente. La siguiente se trata del antiguo Punto Verde,
como dice su nombre paradójico, tendría que ser punto verde, y a fecha de hoy de verde
tiene poco. Y está muy visible, porque está tránsito hacia el mercado donde vamos todos los
domingos. ¿Por qué se ha llegado a juntar todo eso? Es un solar al que se lleva material del
Ayuntamiento, ¿por qué? Porque hay farolas, hay luminarias, hay restos de gravilla de obra.
O sea que por el material que hay es municipal. Yo creo que tendríamos que
ejemplarizarnos y limpiar la zona. ¿Qué es lo que se tiene pensado hacer en esta zona?”
A continuació li respon la regidora de Medi Ambient, senyora Alonso: “Buenas noches.
Bueno, este solar se utiliza de acopio como usted bien ha dicho para diferentes tipos de
material que se utilizan para las dos brigadas del Ayuntamiento, tanto la de Vías y Obras
como la de Medio Ambiente. De hecho allí, incluso se guarda leña, en ocasiones, y otro tipo
de cosas. Contenedores para tirar, etc. Entonces cada cierto tiempo se hace una limpieza
pero tenemos, últimamente, tenemos problemas con los vehículos y ahora mismo no hemos
hecho limpieza pero está previsto hacerla en breve. Y eso es lo que está ocurriendo en este
momento”
Segueix amb la paraula la Sra. Nchaso: “¿Usted cree que puede convencer a un particular,
que le obligamos a limpiar las hierbas de su solar, mientras que nosotros permitimos, que de
acopio tiene poco, este desorden de solar?”
I el Batle explica: “Bueno, para empezar son preguntas, no son debates. No podemos hablar
todo lo que usted quiera.”
La Sra. Nchaso diu : “Es otra pregunta”
I el Batle segueix parlant: “No, no es otra pregunta esto. Pero bueno, primero de todo decir
que es un solar cerrado. Que así como usted lo ha explicado parece que la gente pasa por
en medio, no. Es un solar cerrado, evidentemente. Y tenemos planes para este solar. Y
evidentemente que los propietarios de los solares privados tienen que cumplir con su
obligación, evidentemente. Y nosotros con la nuestra, y si está en mal estado lo
arreglaremos. Ya está. No hi ha res més a dir”
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La Sra. Nchaso demana: “¿La última pregunta?”
Respon el Batle: “Las que usted quiera, claro”
Segueix amb la paraula, la regidora de VOX: “Vale. Esto también está de paso cuando voy
al PAC del Pont d’Inca. Es un solar que está en la calle Cabana, ¿vale? ¿Que se hizo? Se
levantó ese cartel para la construcción de aparcamiento puesto que se hizo la obra y se
quitó bastante aparcamiento, y se prometió que se iba a hacer aparcamiento. ¿Cuánto
tiempo tienen que esperar los vecinos de al lado que están faltos de aparcamiento?”
El Batle, senyor M. Cabot contesta: “Pues mire, ningún problema. Primero, no se quitó
aparcamiento, se creó, se creó porque es así. Porque se hizo dirección única la calle
Francesc Salvà Valcaneras y se creó aparcamiento. O sea, las cosas primero por su
nombre. Compramos este solar con la intención, porque se compró, municipal, con la
intención de hacer el aparcamiento. Evidentemente, se puso el cartel porque esa es la
intención. Cuando tengamos presupuestariamente dinero para hacerlo, lo haremos. La
intención es poderlo hacer este año, pero si este año presupuestariamente tampoco
podemos, pues tampoco podremos. Evidentemente, esa es la sensación, esa es la idea.
Pero hay que decir las cosas como son, no se destruyó aparcamiento en la Cabana con las
obras. Si no que se hizo una obra de mejora muy buena para todos los vecinos, que yo creo
que todos los vecinos están muy contentos. Se ampliaron las aceras, se mejoró la
iluminación y se compró ese solar para hacer aparcamientos, sobre todo para los comercios.
Para mejorar también el aparcamiento en zona azul para los comercios de allí. Y
evidentemente, cuando se pueda hacer se hará. Muchas veces en el Ayuntamiento
queremos hacer muchas cosas, yo quiero hacer una piscina cubierta, quiero hacer más
colegios, más institutos pero a veces tenemos unas limitaciones económicas que hay que
cumplir”
Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor
Frau: “Gràcies, senyor Batle. Bon vespre a tots. És respecte al punt que s’ha retirat de
l’ordre del dia, del reglament de funcionament de les colònies. Vostè està obert en el
consens, com ha dit. I negociarà amb les associacions i ens agradaria que ens convidés a
participar en la negociació aquesta del reglament. I si després se fa una ordenança, doncs
igualment. Gràcies”
A continuació agafa la paraula el regidor senyor Llompart: “Gràcies. Volia agrair que
tanquessin l’obra d’es Pont d’Inca que vàrem comentar en el passat plenari. Ja ha quedat
molt delimitat que és molt segura, el que passa ara és que els passos de peatons, queden
just enfront del que és el tancat i els peatons no poden accedir-hi d’una forma segura.
Sabem, òbviament perquè basta veure-ho, que són carrers complicats, que són carrers molt
antics i no tenen molt de marge de maniobra, però sí que els hi demanam que estudiïn per
ventura, crear o delimitar una zona perquè es pugui passar, perquè és el cap de cantó i ara
és impossible passar-hi. Ens ha dit una veïnada d’es Pont d’Inca que en el carrer Francesc
Salvà anant cap a Es Pinaret hi ha un fanal que fa un temps hi va haver un accident i està
un poc tocada. A veure si la poden mirar. I després, fa uns mesos un veïnat ens va comentar
una cosa i avui n’he vist una i arrel del que me varen dir, i és que hi ha unes plaques de
senyalització per delimitar espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i n’hi ha
unes com molt antigues, i tenen unes paraules un poc fees, minusvàlids i coses d’ aquestes,
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a veure si es poden mirar i amb la mesura de què no sigui una cosa molt complicada, si es
poden canviar per altres paraules que ja bé saben quines han de fer. Gràcies”
A continuació agafa la paraula la regidora de Medi Ambient, senyora Alonso: “Bon vespre.
Volia fer una petita intervenció també arrel de la presència avui aquí de les voluntàries de les
colònies de moixos que volien dir la seva. Després d’haver llegit i haver escoltat la seva
intervenció, només volia puntualitzar que mai m’he negat ni jo ni ningú, ni de l’Àrea de Medi
Ambient, ni d’aquest Consistori a reunir-nos amb ningú de vosaltres. De fet, ens coneixem
varis dels que estem aquí. I per tant, si ens coneixem és perquè hem estat parlant qualque
vegada junts. I que sí, que se va fer una reunió prèvia amb dues representants de
l’Associació de Moixets, amb la qual vàrem estar parlant d’alguns dels punts conflictius que
podrien sortir en el reglament, sempre quedant d’acord que nosaltres seguíem una
tramitació i que en el temps d’al·legacions en tornaríem a parlar. De totes maneres, res dir
que tornam a començar, tornarem a fer aquestes reunions i si s’han de fer més, se’n faran
més i no hi ha cap problema. El segon punt que volia aclarir és que dins el reglament en el
punt núm. 8, si qualcú ho ha llegit complet, veurà que el que s’explica expressament és que
nosaltres demanam que se faci el mètode CES (captura, esterilización y suelta). Està
explícitament indicat en el reglament i aquí és una de les coses que estau reclamant. Per
tant aquesta crec que podria quedar anul·lada ja. Després també me dol una mica que me
digueu que no heu rebut subvencions en tot aquest temps, donat que avui mateix a Junta de
Govern hem aprovat 2.300 i pico d’euros per pinso a Associació de Moixets, més el que s’ha
donat als voluntaris no associats. I bé, i el que ha recalcat el senyor Batle, que nosaltres
acompanyàvem aquest reglament amb el canvi de l’ordenança de xipar obligatòriament als
moixos dels particulars i que siguin castrats. I agrair la vostra presència per poder-me
explicar també”

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

La secretària,

Marratxí, 19 de març del 2020
El Batle,

Paula Baltasar Cózar

Miquel Cabot Rodríguez

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067227510054660447 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

