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ACTES I DECRETS (JPG)

Acta de l’Ajuntament Ple
Identificació de la sessió:
Núm. 06/20
Caràcter: Ordinària
Data: 28 de juliol de 2020
Horari: de 18.00 a 22.30 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí/ Compareixença telemàtica
(videoconferencia)
Assistents (de manera presencial):
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Paula Baltasar Cózar, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Mª Magdalena García Gual
- Jose María Amengual Jiménez
- Miguel Angel Estarás Gelabert
- Humberto López Rodríguez
- Neus Serra Cañellas
- Mª Dolores Nchaso Sota
Assistents (de manera telemàtica):
- Cristina Alonso Pujadas
- Irene García Sureda
- Andrés Campuzano García
- Jerònima Sans Amengual
- Pedro Lopez Ruiz
- Aina Amengual Marí
- Josep Ramis Salamanca
- Daniel Mas Martínez
- Jaume Llompart Caldés
- Sebastià Frau Serra
- Carmen Ripoll Torres
- Lidia Antonia Sabater Pérez
- Marcos Aníbal Pinela Sosa
Abans donar lectura de l’ordre del dia el Batle comprova que tots els assistents es troben a
l’Estat Espanyol.
Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
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1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (29-06-2020)
Economia i Especial de Comptes (Contractació):
2. Declaració d’impossibilitat d’execució dels contractes de Concessió d’obra pública i de
gestió dels centres de primer cicle d’Educació infantil a conseqüència de la situació de fet
creada pel Covid-19
Economia i Especial de Comptes (Economia):
3. Reconeixement de crèdits 06/20
4. Reconeixement de crèdits 07/20
Urbanisme (Planejament i NNSS):
5. Compliment de les condicions de recepció del SAU 6.4 Es Mirall establertes a l’acord
plenari de 25-01-11
6. Aprovació inicial de la modificació del subpolígon delimitat el 30-10-8 del PGOU de
Marratxí (actual SAU-RT 2.1 de les NNSS), en execució de sentencia del Jutjat
Contenciós-administratiu nº 3 de Palma de Mallorca, procediment ordinari 118/2013
Interior (Recursos Humans):
7. Consolidació grau personal Exp. 2020/4908Y
8. Consolidació grau personal Exp. 2020/4949R
Drets Socials (Serveis Socials):
9. Modificació del Pla strategic de subvencions i annex I de l’exercici 2019-2022
Drets Socials (Cultura):
10. Designació de dues festes locals per a l’any 2021
Mocions:
11. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí “En defensa del legado histórico de
San Junípero Serra”
12. Moció presentada pel Grup Mixt relativa a “La prohibición temporal de fumar en terrazas
públicas”
13. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí para promover y
mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes de Marratxí
14. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular envers la Plaça de l’Estació del
nucli del Pont d’Inca
15. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular envers el rebuig de la confiscació
per part de l’Estat del superàvit municipal del nostre Ajuntament
Mocions per via d’urgència:
16. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal de
Ciudadanos de Marratxí de mejoras en los parques infantiles de Marratxí
17. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí de mejoras en los
parques infantiles de Marratxí, prèvia declaració d’urgència
18. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal de
Ciudadanos de Marratxí para la celebración de la VIII carrera des Siurell de Manera
Virtual
19. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí para la celebración de
la VIII carrera des Siurell de Manera Virtual, prèvia declaració d’urgència
20. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal de
Ciudadanos de Marratxí por la que se reclaman medidas de garantía para la seguridad y
la convivencia de los ciudadanos frente a la “Okupación” ilegal de viviendas
21. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí por la que se reclaman
medidas de garantía para la seguridad y la convivencia de los ciudadanos frente a la
“Okupación” ilegal de viviendas, prèvia declaració d’urgència
B) PART DE CONTROL:
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- 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 Juliol 2020 (ajudes puntuals serveis socials i
informes objecció 2n trimestre 2020)
Interior:
3. Donar compte dels escrits del Partit Popular d’adscripció de nova regidora i d’adscripció
de regidors a les comissions informatives permanents
- Precs i preguntes
A continuació pren la paraula el Batle:”Vos diré abans de començar el ple com funciona.
Aquí, a la Sala, els portaveus tenim micros. Vosaltres el que sentiu són els micros de la Sala
de Plens, no ens sentiu per l’ordinador i jo vos tenc a tots vosaltres bloquejats i farem com el
Ple. Quan vos hagi de passar la paraula també vos activaré el vostre micro a ca vostra. En
el cas de que qualcú de vosaltres m’hagi demanat paraula i jo no vos hagi vist o el que pugui
passar, vosaltres mateixos vos connactau i me deis Miquel! Que t’has oblidat de jo! Sense
cap problema. Ho farem així, a veure com va. Varen anar bé els telemàtics que varem fer,
ara tenim un altre repte per endavant”
Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior
Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 29-06-2020, que s’aprova i
autoritza per unanimitat.
2. Declaració d'impossibilitat d'execució dels contractes de Concessió d'obra pública
i de gestió dels centres de primer cicle d'Educació Infantil a conseqüència de la
situació de fet creada pel Covid-19
Per Acord del Ple de data 24 de setembre de 2011 va ser adjudicat el contracte de
Concessió d'obra pública i de gestió dels centres de primer cicle d'Educació Infantil a
l'empresa Proyectos Baula, S.L. amb una durada de la concessió de 8 mesos per a
l'execució de les obres, i 25 anys d'explotació.
L’empresa projectes Baula SL ha sol·licitat la declaració d'impossibilitat d'execució d'aquests
contractes per les mesures derivades de l'aprovació de l'estat d'alarma, mitjançant escrit de
data 14 de maig de 2020.
Ates l’informe jurídic de data 20 de juliol de 2020 text del qual s’adjunta a continuació:
“INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El funcionari que subscriu, en relació amb l'expedient de referència, proposa que sigui adoptat acord
del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud de Proyectos Baula, S.L., relativa al fet que es declari la impossibilitat d'execució
dels contractes que és adjudicatària, i atès als següents:
ANTECEDENTS DE FET
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PRIMER. - Per Acord del Ple de data 24 de setembre de 2011 va ser adjudicat el contracte referenciat
a l'empresa Proyectos Baula, S.L., amb CIF B57593071, amb una durada de la concessió de 8 mesos
per a l'execució de les obres, i 25 anys d'explotació. Els contractes van ser formalitzats el dia 4 de
gener de 2010, tenint vigència fins al dia 4 de setembre de 2035.
SEGON. – Aquests contractes tenen com a objecte la concessió d'obra pública, mitjançant
procediment obert, per a dur a terme la construcció, i posterior gestió, dels centres de primer cicle
d'educació infantil de Ses Cases Noves i Cas Miot. La prestació principal vigent d'aquests contractes
consisteix en la gestió indirecta de l'explotació, sota la modalitat de concessió, dels serveis d'atenció a
la primera infància de l’Ajuntament de Marratxí.
TERCER: El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, ha suposat l'adopció de diferents mesures
per a tractar de contenir la propagació de la malaltia.
QUART.- El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front
a l'impacte econòmic i social del COVID-19, s'estableixen una sèrie de mesures per a evitar els
efectes negatius sobre l'ocupació i la viabilitat empresarial derivats de la suspensió de contractes
públics, tractant d'evitar la resolució de contractes públics i que les mesures adoptades per les
diferents administracions tinguin un impacte estructural negatiu sobre aquesta part del teixit productiu.
Entre aquestes mesures s'inclou el reequilibri econòmic dels contractes de concessió d'obres i serveis
en vigor l'execució del qual esdevingui impossible a conseqüència del COVID-19 o les mesures
adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local per a combatre'l, bé mitjançant
l'ampliació de la seva durada inicial fins a un màxim d'un 15 per 100, bé mitjançant la modificació de
les clàusules de contingut econòmic incloses en el contracte (segons sigui procedent en cada cas).
CINQUÈ. – L'adjudicatari del contracte en qüestió ha sol·licitat la declaració d'impossibilitat d'execució
d'aquests contractes per les mesures derivades de l'aprovació de l'estat d'alarma, mitjançant escrit de
data 14 de maig de 2020.
SISÈ. – Davant la petició de l'adjudicatari s'ha constatat la impossibilitat d'execució del contracte, tal
com queda acreditat en l'informe del responsable del contracte de dia 20 de juliol de 2020, en el qual
s'indica que les dates exactes en les quals l'empresa Proyectos Baula, SL ha tingut la impossibilitat de
prestar el servei contractat pels contractes de construcció i posada en funcionament de dos centres
municipals de primer cicle d'educació infantil, a conseqüència de la situació de fet creada pel COVID19 i les mesures adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local han estat de
dia 16 de març a 12 de juliol de 2020.
D'altra banda, cal tenir en compte que mitjançant Ban d’Alcaldia de data 13 de març de 2020, dictat a
conseqüència de la situació generada per l'evolució del coronavirus covid-19, es van aprovar una
sèrie de mesures per als diferents espais i centres municipals i els serveis que presta l'Ajuntament de
Marratxí, declarant-se, entre altres mesures, la suspensió de les activitats el tancament de les
escoletes i CEIP, en horari no lectiu, en existir un risc imminent i extraordinari per als usuaris de les
prestacions contractades.
En concret, s'indica que “les ‘escoletes’ municipals i els centres de dia (Brot de Gínjol i el de Pòrtol)
tancaran a partir del dilluns 16 de març, fins a una altra ordre, seguint les instruccions del Govern
balear”.
SETÈ. – L'adjudicatari d'aquests contractes no ha presentat documentació que acrediti la pèrdua
d'ingressos i, de manera fefaent, la realitat, efectivitat i import de l'increment dels costos suportats
derivats d'aquesta impossibilitat d'execució, respecte als previstos en l'execució ordinària dels
contractes, durant en el període de durada de la situació de fet creada pel COVID-19.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. – Als presents contractes els és aplicable la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP07), que regula en el seu article 241 el manteniment de l'equilibri econòmic
d'aquests contractes, sent un dels motius la “força major o actuacions de l'Administració [que]
determinessin de manera directa la ruptura substancial de l'economia de la concessió” (art. 241.2.b)
LCSP07).
També en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que regeixen els contractes
s'estableix com a dret de l'empresa concessionària (Clàusula DINOVENA): “Mantenir l'equilibri de la
concessió d'acord amb els termes emprats per a adjudicar-la, tenint en compte l'interès general i el de
l'empresa concessionària, sempre en els termes recollits en l'article 241 LCSP”. Aquest equilibri ha de
restablir-se “adoptant les mesures que corresponguin en cada cas”, com pot ser l'ampliació o reducció
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del termini concessional o la modificació de les clàusules de contingut econòmic contingudes en el
contracte.
Aquest règim s'entén substituït, en tot el que el contradigui, per la regulació del reequilibri econòmic
d'aquests contractes establerta en l'art. 34.4 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. La seva preferència
en l'aplicació deriva que és una disposició normativa del mateix rang que la LCSP07, posterior en el
temps i més especial, sent la LCSP07 supletòria mentre no contradigui l'esperit i finalitat de la norma
especial comentada.
SEGON. - L'article 34.4 del citat RDL 8/2020 preveu la possibilitat de reequilibrar els contractes de
concessió d'obres i de concessió de serveis vigents a la seva entrada en vigor, com és el cas dels
quals s'estan examinant. La regulació d'aquest reequilibri és parca (com tota la regulació COVID-19),
limitant-se a indicar que “només procedirà quan l'òrgan de contractació, a instàncies del contractista,
hagués apreciat la impossibilitat d'execució del contracte a conseqüència de la situació descrita en el
seu primer paràgraf i únicament respecte de la part del contracte afectada per aquesta impossibilitat”.
L'esment al “primer paràgraf” remet a “la situació de fet creada pel COVID-19 i les mesures adoptades
per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local per a combatre'l”.
TERCER. – S'ha constatat pel responsable del contracte la impossibilitat real de continuar amb
l'execució del contracte, tal com s'ha recollit en els antecedents d'aquest informe proposta.
A més, ha d'establir-se que la impossibilitat d'execució ha afectat la part del contracte dedicada a “la
gestió indirecta de l'explotació sota la modalitat de concessió dels serveis d'atenció a la primera
infància de l’Ajuntament de Marratxí” que es prestaven en les escoletes de Ses Cases Noves i Cas
Miot.
QUART. - L'article 34.4 del RDL 8/2020, relaciona els conceptes que hauria d'ha de tenir en compte
l’Ajuntament de Marratxí per a reequilibrar el contracte: la pèrdua d'ingressos i l'increment dels
costos suportats respecte als previstos en l'execució ordinària del contracte, prèvia sol·licitud
del contractista.
Respecte a la pèrdua d'ingressos, res s'estableix en la norma. No obstant això, en el Plec de
Prescripcions Tècniques del contracte s'indica que és una obligació de l'empresa presentar un compte
d'explotació definitiva, aprovada per l'òrgan competent de l'empresa. Per tant, es podria prendre com
a punt de partida aquest compte d'explotació per a la seva quantificació, si bé res impedeix que es
facin sobre la mateixa les correccions que s'estimessin adequades.
En favor d'aquesta interpretació està que el concessionari és el que té major facilitat probatòria
d'aquesta mena d'extrems, ja que és qui està en el dia a dia tocant la realitat de l'execució del
contracte.
Entre les despeses s'indica específicament que s'han de tenir en compte “les possibles despeses
addicionals salarials que efectivament haguessin abonat”. També estableix com a requisit que ha
d'acreditar-se fefaentment la seva “realitat, efectivitat i import”.
Per tant, de l'exposat s’han d'extreure les següents conclusions:
a)
El reequilibri econòmic no es tracta d'un supòsit indemnitzatori (el dret a percebre una
quantitat), sinó d'un mecanisme compensatori al contractista per la ruptura temporal de l'economia de
les concessions.
b)
Aquest article no té en compte una possible reducció de les despeses que hagi pogut tenir el
concessionari a conseqüència de la impossibilitat d'execució dels contractes.
Sobre això últim, atès que la norma no ho impedeix expressament, hauria de tenir-se en compte
aquesta reducció a l'hora de conducta al reequilibri. En aquest sentit, les normes jurídiques no han de
ser interpretades de manera que condueixin a solucions que no s'adapten al contingut i filosofia que
inspira el cos legal en el qual estan inserides, o quan les mateixes arribin a ser absurdes i inoperants.
La filosofia del Reial Decret-Llei 8/2020, tal com es recull en la seva Exposició de Motius, és evitar els
efectes negatius sobre l'ocupació i la viabilitat empresarial que la situació derivada de la COVID-19, i
les mitjanes que s'aprovin per a combatre-la, tinguin sobre els contractistes públics. Tot això, per a
evitar un impacte estructural negatiu sobre aquesta part del teixit productiu.
A més, ha de tenir-se en compte el principi general del Dret que no pot haver-hi enriquiment sense
causa. Això significa que, en una relació contractual com les que s'estan analitzant, cap de les parts
ha d'obtenir un avantatge patrimonial que suposi el correlatiu empobriment de l'altra, sense que
existeixi una causa que justifiqui tal desplaçament patrimonial. Ha d'existir, a més, una relació de
causalitat o connexió perfecta entre l'enriquiment i l'empobriment.
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En aquesta línia argumental ha de tenir-se en compte que els ingressos (la totalitat dels quals es té
en compte per al reequilibri) van correlacionats a un nivell concret de despeses, per la qual cosa
sembla clar deduir que si hi hagués menys despeses els ingressos deurien també haver estat
menors.
En conclusió, la norma ha d'interpretar-se en l'estudi econòmic que es faci per al restabliment de
l'equilibri econòmic del contracte ha de tenir-se en compte, d'una banda, l'augment de les despeses
respecte a l'execució ordinària del contracte i els ingressos deixats de percebre, així com la
disminució de despeses associada a la impossibilitat d'execució del contracte per una altra.
Tot això, sense perjudici que l'adjudicatari no ha aportat encara la documentació que acrediti la
pèrdua d'ingressos, i fefaentment la realitat, efectivitat i quantia de les despeses hagudes
(especialment, aquells per sobre de l'execució ordinària del contracte), per la qual cosa la seva
concreta quantificació queda pendent d'aquesta aportació.
CINQUÈ. – Quant al període de temps que ha de prendre's per a calcular el reequilibri econòmic
d'aquests contractes, la norma indica que és mentre duri “la situació de fet creada pel COVID-19 i
les mesures adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o l'Administració local per a
combatre'l”.
Quant a la data d'inici, sembla pacífic indicar que els dies a quo ha de ser el 16 de març, ja en vigor
l'estat d'alarma. En aquest sentit, hi ha diferents normes que recolzen aquesta interpretació:
a)
El Reial decret llei 7/2020, de 12 de març (en vigor el 13 de març), pel qual s'adopten
mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19, va establir la interrupció de
les activitats lectives presencials en els centres educatius com a mesura de contenció sanitària.
b)
El Consell de Govern balear va adoptar, el 13 de març, l'Acord pel qual s'aprova el Pla de
Mesures Excepcionals per a Limitar la Propagació i Contagi del COVID-19. En relació amb la
comunitat educativa, es va suspendre l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes,
cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament.
c)
El Ban d'Alcaldia de 13 de març ja comentat, que establia concretament la suspensió de
les activitats de les escoletes des del 16 de març.
Respecte al dia de finalització, és el dia en què l'administració va comunicar a l'empresa que podria
reprendre les activitats (i que, segons l'informe tècnic associat, va ser el dia 13 de juliol de 2020).
És cert que en el BOIB núm. 92, de 25 de maig, es publica la Resolució del conseller d'Educació,
Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s'aprova el Protocol per a la fase 2 del
procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i que la mateixa permet que els titulars de les escoletes puguin posarles en funcionament.
No obstant això, no pot considerar-se els dies ad quem tal data mentre que l'apartat 2 de l'Annex I
estableix clarament que “No es reprendran amb caràcter general les activitats educatives
presencials a l'educació infantil, l'educació primària, l'educació especial, l'ESO, el batxillerat, l'FP ni
els ensenyaments de règim especial fins al curs 2020-2021”.
És cert que, més endavant, s'indica que “a partir de l'inici d'aquesta fase, els centres privats o de
titularitat municipal de 0-3 anys, podran reprendre les activitats educatives presencials, per decisió
dels seus titulars”, però tal regulació no obliga a aquests titulars, ja siguin públics o privats, a obrir
aquestes escoletes, atès que la mateixa és una decisió discrecional que ha de basar-se en les
vigents circumstàncies de salut pública a l'hora d'adoptar la decisió.
L'anterior és coherent amb l'esperit i finalitat del Reial decret llei 8/2020, que amb caràcter general
estableix que és necessari que l'administració comuniqui a l'adjudicatari que ja ha finalitzat la causa
que impossibilitava l'execució del contracte (vegeu l'art. 34.1, que podria ser d'aplicació analògica al
present cas, quan diu que “s'entendrà que la prestació pot reprendre's quan, havent cessat les
circumstàncies o mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan de contractació notifiqués al
contractista la fi de la suspensió”).
En conclusió, ha de considerar-se que el dia d'inici de la impossibilitat d'execució dels contractes
esmentats és el dia 16 de març de 2020, i el dia de finalització és el dia 12 de juliol de 2020, per la
qual cosa l'acreditació dels ingressos deixats de percebre, les despeses ordinàries i els realment
haguts ha de fer-se amb referència a aquest període de temps.
SISÈ. – Quant a la forma del reequilibri, ja s'ha indicat que la llei permet triar entre “segons sigui
procedent en cada cas, l'ampliació de la seva durada inicial fins a un màxim d'un 15 per 100 o
mitjançant la modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en el contracte”.
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El Plec de Prescripcions Tècnica (PPT) dels contractes estableix que s'han de revisar les tarifes (en
realitat, els preus públics d'aquest servei) quan “encara que no hi hagi modificacions del servei,
circumstàncies anormals i imprevisibles sobrevingudes determinin, en qualsevol sentit, la ruptura de
l'equilibri financer”.
Per tant, el PPT indica que, de les opcions que estableix l'RDL 8/2020, s'ha d'optar preferentment
per la revisió de tarifes, que ha de fer-se per la Junta de Govern Local, donant compte al Ple, segons
l'art. 8 de l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis de les escoletes
d'educació infantil de 0 a 3 anys de Marratxí.
El procediment exigeix que hi hagi un informe del tècnic de l'àrea (al qual se subjectarà la Junta de
Govern Local preceptivament), que ha de contenir una relació amb els serveis en què es revisa el
preu, i quin es proposa.
El càlcul de la quantia ha de respectar les normes contingudes en l'article 44 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals. Així, el nou preu que s'estableixi ha de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de
l'activitat realitzada, tret que el tècnic de l'àrea apreciï que concorrin al cas raons socials, benèfiques,
culturals o d'interès públic, i en aquest cas podrà ser inferior a aquest cost del servei (sempre que es
consigni en els pressupostos una dotació per a cobrir la diferència resultant).
A més, sembla adequat que, abans d'elevar a definitiu l'informe tècnic, es doni tràmit d'audiència al
contractista, tal com estableix l'art. 195.1 LCSP07, en els termes establerts en la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
SETÈ. – L'òrgan competent per a adoptar l'acord d'impossibilitat d'execució és el Ple, d'acord amb el
que s'estableix en la Disposició addicional 2a de la LCSP07.”

Per tot això, considerats els arguments anteriors, la legalitat de la proposta i deconformitat
amb els antecedents de fet i fonaments de dret examinats, es proposa a la comissió
informativa competent en contractació, l'adopció dels següents:
1. Que des del dia 16 de març de 2020, fins al dia 12 de juliol de 2020 (inclòs), va ser
impossible l'execució dels vigents contractes de Concessió d'obra pública, mitjançant
procediment obert, per a dur a terme la construcció i posterior gestió dels centres de
primer cicle d'Educació Infantil de Ses Cases Noves i Cas Miot, de l’Ajuntament de
Marratxí, l'adjudicatària del qual és l'empresa Proyectos Baula, S. L., per la situació de fet
creada pel COVID-19 i les mesures adoptades per l'Estat, les comunitats autònomes o
l'Administració local per a combatre'l.
2. Notificar la present resolució a tots els interessats.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Com vaig explicar a les
comissions aquest document és un document que se fa per llei i és el primer document que
se fa per reconèixer el dret a indemnització que tenen les empreses, per haver tengut que
tancar, en aquest cas la concessió de les escoletes 0-3, per haver tengut que tancar a
l’època del Covid. I a partir d’aquí ells ens podran reclamar la indemnització que trobin
adient , nosaltres els cridarem i hi ha unes fórmules econòmiques, depèn dels ingressos
reals que han deixat de gastar. I anirem a bé per una indemnització”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia i Especial de Comptes, de data 23 de juliol 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 del Grup Mixt; i amb l’abstenció de la regidora de VOX, aprovar els
acords esmentats.

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067227270610567025 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

3. Reconeixement de crèdits 06/20
Vist l’expedient 06/20 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 06//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

Nº FRA

DATA FRA

NOM

IMPORT

2019
43.087.906-M

21/08/2019

SANDRA ALBA CUENCA. XIP CANS

12,00 €

2

2019

43.089.353-A

02/08/2019

YOLANDA TORRES BONMATI. XIP CANS 12,00 €

3

2019

2020002615

24/12/2019

FARMACIA PICORNELL CIURANA

70,58 €

4

2019

2020002656

26/09/2019

MIQUEL TORRENS MARQUES

161,77 €

TOTAL

256,35 €

Segon. Acordar la corresponent imputació dels crèdits al pressupost actualment en vigor.
Tercer. Que prossegueixi l’expedient la tramitació reglamentària corresponent, es prengui nota
per la Intervenció municipal i es notifiqui als interessats.
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia i Especial de Comptes, de data 23 de juliol 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 de la regidora de VOX; i amb les abstencions
dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos i del regidor del Grup Mixt,
aprovar els acords esmentats.

4. Reconeixement de crèdits 07/20
Vist l’expedient 07/20 relatiu al reconeixement de crèdits corresponents als exercicis
pressupostaris anteriors.
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Atès que s’han realitzat, durant els passats exercicis, despeses que excedeixen a l’ import
compromès i d’altres on aquest no s’ha compromès en la seva totalitat i que es descriuen a
l’Annex I.
Vist l’informe del Sr. Interventor acctal incorporat a l’expedient.
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23 1.e) del TRRL i 60.2 del RD
500/90, correspon al Ple el Reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi
dotació pressupostària.
Aquesta Regidoria es complau en elevar, per urgència, a la Comissió d’Economia, Hisenda
i Especial de Comptes la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit 07/2020 corresponent a les despeses de l’ICOM
que després es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura
en l’expedient.
NUM ANY

Nº FRA

DATA FRA

NOM

IMPORT

1

2014

2015000006

30/12/2014

VIRTUAL THINK COMUNICACIÓN, S.L.U.

-399,30 €

2

2015

2015000037

29/05/2015

VIRTUAL THINK COMUNICACIÓN, S.L.U.

1.161,60 €

3

2016

2016000006

29/01/2016

VIRTUAL THINK COMUNICACIÓN, S.L.U.

653,40 €

4

2016

2016000007

29/01/2016

VIRTUAL THINK COMUNICACIÓN, S.L.U.

907,50 €

5

2016

2016000019

31/03/2016

VIRTUAL THINK COMUNICACIÓN, S.L.U.

907,50 €

TOTAL

3.230,70 €

Segon. Acordar la corresponent imputació dels crèdits al pressupost actualment en vigor.
Tercer. Que prossegueixi l’expedient la tramitació reglamentària corresponent, es prengui nota
per la Intervenció municipal i es notifiqui als interessats.
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia i Especial de Comptes, de data 23 de juliol 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 del Grup Mixt i amb l’abstenció de la regidora de VOX; aprovar els
acords esmentats.
5. Compliment de les condicions de recepció del SAU 6.4 Es Mirall establertes a
l’acord plenari de 25-01-11
Atès que en data 25 de gener de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Marratxí va acordar la
ratificació de l’acta de recepció de les obres d’urbanització del SAU 6.4 de les NNSS, tot
segons el procediment aleshores d’aplicació previst al Decret 38/1997 sobre recepció
d’urbanitzacions.
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Atès que la recepció es va condicionar al compliment d’una sèrie de condicions relatives a
les obres rebudes i el seu manteniment fins a la consolidació del 50% de la mateixa.
Atès que en data 22 de maig de 2018 Festival Park Mallorca SLU va presentar sol·licitud i
documentació als efectes que es tinguessin per complides les condicions imposades a la
recepció, fent una proposta per a continuar amb el manteniment de la urbanització de forma
parcial:
“4.1 SUMINISTRO DE AGUA
(…)
La propuesta pasa por seguir con el funcionamiento actual; FESTIVAL PARK asume el
mantenimiento de depósitos, bombas, redes de distribución asi como el coste del suministro
tasas etc…
4.2. INSTALACION ELECTRICA
(…)
PROPUESTA:
La propuesta pasa por seguir con el mantenimiento y abono de los gastos y consumo de las
instalaciones eléctricas del Lado norte; alumbrado del aparcamiento municipal frente a MFO,
y instalación grupo bombeo. Así mismo se propone también la sustitución de dicho
alumbrado por una instalación del tipo LED más eficiente que la actual.
Se adjunta planos con la propuesta.”
Atès que, prèvia la realització dels tràmits oportuns, en data 11 de maig de 2020, l’Enginyer
municipal ha emès el següent informe:
“Vist l’encàrrec rebut en data de 09/03/2020, així com la documentació presentada amb RE
2020003379, el tècnic que subscriu informa el següent:
Documentació presentada
- Sol·licitud.
- Tractament de desinfecció realitzat.
- Proves de compactació realitzades.
- Determinació dels límits plàstics dels replens.
- Anàlisis granulomètrics.
- Certificat Aenor de compliment de la norma UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014.
- Fotografies de la instal·lació de la tuberia.
- Plànols as built de la instal·lació.

Informe
A la vista de la documentació presentada, el tècnic que subscriu informa que s’han complot
les condicions de la resolució 2019/2174 de 07/05/2019 i que, salvo vicis ocults, la
instal·lació és apte per donar servei públic.
En relació al compliment de les condicions de l’Acta de Recepció de la SAU 6.4 “Es Mirall”,
s’informa el següent:
1. S’han realitzat en sentit favorable les proves d’estanqueïtat i pressió de la xarxa municipal
d’aigua de la urbanització.
2. En data d’11 d’abril de 2011, es va obtenir informe sanitari favorable per part de la
Conselleria de Salut i Consum, per a la posada en funcionament del “Dipòsit regulador i
xarxa a zona 1 del sector NC 4-2 de les NNSS del TM de Marratxí (Festival Park)”.
3. En data de 24/02/2020 es va realitzar visita d’inspecció a les zones verdes i es va
comprovar que s’havien revisat, anul·lant les boques de reg que presentaven pèrdues i
deixant una boca de rec al final de cada ramal i dues boques entre mig.
Per tant, el tècnic que subscriu considera que les condicions referents a l’informe
dels enginyer municipals de l’acta de recepció de 20/01/2011 s’han complit.
S’haurà d’informar la documentació presentada per part d’arquitecte municipal, en relació al
compliment de la resta de condicions de l’acta de recepció.
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Pel que fa a la proposta de manteniment de diferents zones i instal·lacions de la urbanització
per part de Festival Park Mallorca SL, el tècnic que subscriu considera que aquest
manteniment s’hauria de formalitzar. Per la qual cosa es sol·licita que es tramiti el
corresponent conveni o acord que procedeixi jurídicament.
El que s’informa per al vostre coneixement i efectes oportuns,
Marratxi 11 de maig del 2020
L’Enginyer municipal,
Mateu Carrió Grau”
Atès que en data 17 de juny del 2020 l’Arquitecta municipal ha emès informe tècnic que
indica:
“ASSUMPTE: COMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE 2011
SITUACIÓ: SECTOR SAU-RT 6.4, ES MIRALL (FESTIVAL PARK)
ANTECEDENTS:
- Sector 4.2 de les Normes Subsidiàries de Marratxí de 1987.
- Pla Parcial aprovat definitivament per la Comissió de Urbanisme de Baleares el 7/10/1988.
- Projecte de Compensació aprovat definitivament el 11/4/89.
- Projecte de Urbanització de la obra principal aprovat el 14/3/89.
- Projectes de obra complementaris:
o Projecte d’accessos des de PM-204 y C-713. (expt. 394/98)
o Projecte de canalització del Torrente de Coa Negra
o Projecte de canalització de vessant de Pòrtol
o Projecte de zones verdes públiques.
o Projecte de passarel·la sobre el torrent Coa Negra
o Projecte de proveïment d’aigua potable en alta.
- Acta de recepció de la urbanització amb condicions signada el dia 20/1/2011 i ratificada el
25/1/2011.
INFORME TÈCNIC
En relació a les condicions de l’acta de recepció de la urbanització del sector SAU(RT 6.3 ,
ratificada en Ple de 25/1/2011, l’enginyer municipal ha informat en data 11 de maig de 2020
que s’han complit amb les condicions posades pels enginyers municipals a l’any 2011.
Respecte de la resta de condicions s’informa el següent:
- Consta a l’expedient la senyalització de la balsa de la zona verda.
- En els darrers anys s’han retirat les estructures publicitàries de grans dimensions
executades sense regulació en terrenys de titularitat pública i visibles des de la carretera de
Inca i des de l’autopista.
- Respecte al manteniment de la urbanització, segons informe jurídic de 10 de desembre de
2010, li correspon als promotors de la urbanització o a l’entitat de conservació fins arribar al
50% de consolidació dels solars de la urbanització. Al llarg dels darrers anys s’han edificat
els solar situats al costat sud de l’autopista pel que la urbanització esta consolidada a
efectes del seu manteniment. No consta la creació de entitat de Conservació.
En data 22 de maig de 2018 FESTIVAL PARK SL va presentar amb registre de entrada
2018007437, documentació redactada per PROTEC sol·licitant la recepció sense condicions
amb la següent proposta de manteniment : “la propuesta pasa por seguir con el
mantenimiento y abono de los gastos y consumo de las instalaciones eléctricas del lado
norte; alumbrado del aparcamiento municipal frente a MFO, y instalación grupo de bombeo.
Así mismo se propone también la sustitución de dicho alumbrado por una instalación del tipo
LED más eficiente que la actual”
La zona nord del sector, l’àmbit gestionat per MFO, manté uns estàndards de enjardinament
superiors a la mitjana municipal i ha estat mantinguda per Festival Park durant els darrers 18

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067227270610567025 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

anys, pel que es considera que la proposta presentada de manteniment de tota la zona nord
amb totes les seves instal·lacions es pot informar favorablement.
La zona sud està delimitada per l’autopista, la carretera d’Inca, el torrent de Coa Negra i el
límit est de Es Figueral. Compte amb un sol carrer (c/ Antoni Planas Juan) que dona servei a
5 equipaments comercials que s’han edificat en els darrer 7 anys amb posterioritat a l’acta
de recepció. En la zona verda situada entre l’autopista i el tren s’ubica el Parc Ferroviari a
escala.
S’adjunta fotografia aèria d’aquesta zona que correspondria mantenir a l’Ajuntament
(excepte l’impulsió de fecals).
S’haurà d’informar a les àrees de manteniment de la via pública, de Medi Ambient i a
Marratxí XXI.

En cas de que les empreses situades en aquesta zona sud: Bauhaus, Aldi, etc demanin un
increment dels estàndards de manteniment de les zones verdes, s’hauria de arribar a un
acord per que participin en el mateix.
A la vista de l’informe de l’enginyer i de tot l’anterior, es considera que s’han complit amb les
condicions de la recepció de 2011.
Marratxí, 17 de juny del 2020
L’Arquitecta, Coordinadora de l’Àrea d’Urbanisme,
Caridad Umaran Campo”
Aquesta Regidoria d’Urbanisme, en ús de les seves facultats, eleva a Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
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PRIMER.- Declarar complides les condicions imposades a l’acord plenari de 25 de gener de
2011 de recepció de la urbanització del SAU 6.4 de les NNSS.
SEGON.- Acceptar la proposta realitzada per Festival Park Mallorca SLU de continuar amb
el manteniment de la zona nord de la urbanització i totes les seves instal·lacions, amb
inclusió de la impulsió de fecals de la zona sud, d’acord amb els informes emesos i en els
seus termes. El manteniment assumit correspondrà de forma indefinida a Festival Park
Mallorca SLU, estant obligat a inscriure aquest compromís al Registre de la Propietat amb
caràcter previ a qualsevol transmissió, per tal que quedi subrogat el nou adquirent en els
termes de l’art. 27 del RDLeg 7/2015 que aprova el text refús de la Llei del Sòl i Rehabilitació
Urbana.
TERCER.- L’Ajuntament iniciarà el manteniment de la zona sud en els termes assenyalats
als informes dels Serveis Tècnics Municipal abans reproduïts, havent-se de comunicar
aquest acord a les àrees de Manteniment de la Via Pública i Medi Ambient i a l’empresa
pública Marratxí XXI.
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Urbanisme, de data 23 de juliol de 2020, abans transcrit, els senyors assistents acorden
per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

6. Aprovació inicial de la modificació del subpolígon delimitat el 30-10-81 del PGOU
de Marratxí (actual SAU-RT 2.1 de les NNSS), en execució de sentencia del Jutjat
Contenciós-administratiu nº 3 de Palma de Mallorca, procediment ordinari 118/2013
Atès que en data 12 de setembre de 2016 el jutjat Contenciós-Administratiu de Palma de
Mallorca nº 3 va estimar el recurs contenciós-administratiu interposat per Aguas Término de
Marratxí SA i Golf Son Verí, SA, anul·lant l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de
Marratxí qie va aprovar definitivament el projecte d’urbanització del SAU 2.1. La sentència
considerava que les condicions imposades per a l’aprovació del projecte d’urbanització
suposaven que, de forma prèvia, s’hauria d’haver modificat el pla que s’executava. El recurs
d’apel·lació presentat contra aquesta resolució va ser desestimat per sentència dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 28 de març de 2017, no admetent-se
tampoc el recurs de cassació presentat davant el Tribunal Suprem.
Atès que el 20 de juliol de 2018 es va emetre informe jurídic en relació a la forma de procedir
per a executar la sentència dictada. A les conclusions es considerava que el pertinent era
requerir al promotor la presentació del pla parcial del referit àmbit modificat als efectes de la
seva posterior tramitació.
Atès que en data 17 de setembre de 2019 el promotor va presentar per a la seva tramitació
la modificació del Pla Parcial 17 del PGOU en allò que afecta al subpolígon delimitat per
acord de 30/10/1981 (actual SAU 2.1 de les NNSS). D’aquest projecte es va donar trasllat al
Jutjat Contenciós-Administratiu nº 3 de Palma de Mallorca en relació a l’execució de la
sentència dictada.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han emès l’informe tècnic següent:
“En relación con la solicitud de informe de 12/06/2020 sobre la documentación presentada
por JACEAM SL consistente en la justificación de prescripciones de informe técnico de 28
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de abril 2020, en relación a la modificación de Plan Parcial en lo referente a la ejecución de
sentencia, se informa lo siguiente:
Documentación presentada
Con RE 2020005623, el 12/06/2020 se presenta:
- Documentación técnica: Ejecución de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo
nº 3 de Palma, procedimiento ordinario 118/2013. Modificación del plan parcial del polígono
17 del Plan General de Marratxí de 1975, en lo que respecta al mbito del subpolígono
delimitado por acuerdo de 30/10/1981 (actual SAU-RT 2.1 de las NNSS de Marratxí de
1999). Cumplimentación de prescripciones de informe técnico municipal. Redactado por el
arquitecto Gregorio de Vicente Cuadrado con fecha junio de 2020.
Con posterioridad, el 15/07/2020 con RE 2020007317, se presenta Innecesariedad de
sujetar la modificación propuesta del Plan Parcial a Evaluación Ambiental Estratégica por la
Comisión Balear de Medio Ambiente, subscrito digitalmente por el letrado Miguel Coca
Payeras el 15/07/2020.
Antecedentes
- 24/03/1981 Aprobación con prescripciones del Plan Parcial del polígono 17 del Plan
general de Marratxí de 1975.
- 30/10/1981 Acuerdo de la Comisión Municipal permanente del Ayuntamiento de Marratxí
de la delimitación del subpolígono denominado “SON VERÍ”.
- 5/11/1981 Aprobación definitiva del Plan Parcial del polígono 17 del Plan general de
Marratxí de 1975.
- 23/12/1985 Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización del subpolígono, actual
SAU-RT 2.1 (BOIB de 6/2/1986).
- 27/05/1987 Aprobación definitiva NNSS de Marratxí, en las que se clasifica el subpolígono
“SON VERÍ” como suelo urbanizable en régimen transitorio RT-PP 7.1.
- 12/11/1999 Aprobación definitiva por la comisión Insular de Urbanismo de la REVISIÓN de
las NNSS en la que el sector sigue clasificado como urbanizable en régimen transitorio y
pasa a denominarse SAU-RT-2.1. Se incluyen en suelo urbano los terrenos ya urbanizados
del antiguo Plan Parcial 17 (UE 2.07, UE 2.03) y se desclasifican los no desarrollados (SAUNC 7.2).
- 28/05/2002 Aprobación definitiva del P. de Compensación del sector SAU-RT 2.1.
- 7/09/2010 Informe desfavorable de la D.G. de Recursos Hídricos a la red de pluviales del
proyecto de urbanización, recomendando pozos y balsas de laminación.
- 14/03/2012 Informe favorable de D.G. de Recursos Hídricos a la red de pluviales del sector
SAU-RT 2.1.
- 22/11/2012 Escrito de D. Fernando Dameto Fortuny en el que solicita la no aprobación del
proyecto de actualización de la urbanización anteriormente tramitado por él.
- 28/05/2013 Aprobación definitiva de la Actualización del Proyecto de Urbanización del
SAU-RT 2.1 (BOIB de 18/6/2013)
- 12/09/2016 Sentencia 336/2016 que declara nula el acuerdo de 28/05/2013.
- 28/03/2017 Sentencia 127/2017 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJIB que
confirma la nulidad del acuerdo de 28/05/2013.
En enero de 2001, los Servicios Técnicos Municipales exigieron al promotor del SAU-RT2.1
que respecto a las obras ejecutadas y las pendientes se presentara la siguiente
documentación:
- Plano del sector en el que se grafíen los enlaces con el entorno urbano, ajustado a las
previsiones de la Revisión de NNSS.
- Medición topográfica de los espacios de cesión obligatoria y de los correspondientes al
10% de aprovechamiento.
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- Planos actualizados, firmados por el técnico responsable de las obras, en el que se grafíen
las infraestructuras ejecutadas( acometidas, secciones y etc.), así como las pendientes de
ejecutar.
- Proyecto técnico de zonas verdes y garantía de la ejecución de las mismas.
- Documentación relativa a la Dirección técnica de las obras, empresa constructora y demás
documentación legalmente exigible.
Se detectó entonces que el proyecto de obras en ejecución era obsoleto técnicamente, de
que únicamente se había urbanizado la zona del sector donde se situaban las fincas
lucrativas, dejando sin urbanizar las zonas verdes públicas, de que faltaba documentación
de cómo se conectaba con los viales del entorno urbanizado en los años transcurridos y del
incumplimiento de la normativa técnica de las redes de servicios, por lo que se pidió un
proyecto de urbanización actualizado que finalmente se aprobó definitivamente el 28/5/2013.
En los antecedentes se ha expuesto el recorrido de este proyecto que recoge los ajustes,
consecuencia de informes de los Servicios Técnicos Municipales, de la normativa técnica
sobrevenida, de cambios en la titularidad del promotor, de los requerimientos de la D.G. de
Recursos Hídricos y la adaptación del sector al entorno urbanizado en los 20 años
transcurridos.
Finalmente, la sentencia citada declara nula la aprobación y remite a la modificación del plan
parcial.
Informe
La documentación presentada se refiere únicamente al ámbito del sector SAU-RT 2.1
(subpolígono del plan parcial del polígono 17) delimitado hace 39 años y parcialmente
urbanizado.
Desde el año 1981 hasta ahora el resto de los terrenos del antiguo plan parcial se han
urbanizado o han sido desclasificados en la Revisión de las NNSS vigentes.
Según lo establecido en la sentencia, se modifican la red de agua potable, la red de
alcantarillado y la red de drenaje para dar cobertura a las actualizaciones del proyecto de
urbanización que se aprobó en 2013.
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La documentación técnica presentada justifica las prescripciones del informe técnico
municipal de 28/04/2020, por lo que se considera que se pueden continuar los trámites
administrativos oportunos para la aprobación inicial del complimiento de la sentencia.
Lo que se informa para su conocimiento y efectos oportunos,
Marratxi 16 de juliol de 2020,
L’Enginyer municipal,
L’Arquitecta Coordinadora de l’Àrea d’Urbanisme
Mateu Carrió Grau.
Caridad Umaran Campo.”
Atès que s’ha emès el següent informe jurídic per part del Tècnic d’Administració General:
INFORME JURIDIC RELATIU A L’APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIO DEL
SUBPOLIGON DELIMITAT EL 30/10/81 DEL POLIGON 17 DEL PGOU DE MARRATXI
(ACTUAL SAU-RT 2.1 DE LES NNSS), EN EXECUCIO DE SENTENCIA DEL JUTJAT
CONTENCIOS-ADMINISTRATIU Nº 3 DE PALMA DE MALLORCA, PROCEDIMENT
ORDINARI 118/2013.
Se sol·licita del Tècnic que subscriu que s’emeti informe jurídic sobre l’assumpte de
referència, informant-se el següent:
I. ANTECEDENTS.
En data 12 de setembre de 2016 el jutjat Contenciós-Administratiu de Palma de Mallorca nº
3 va estimar el recurs contenciós-administratiu interposat per Aguas Término de Marratxí SA
i Golf Son Verí, SA, anul·lant l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Marratxí que
va aprovar definitivament el projecte d’urbanització del SAU 2.1. La sentencia considerava
que les condicions imposades per a l’aprovació del projecte d’urbanització suposaven que,
de forma prèvia, s’hauria d’haver modificat el pla que s’executava. El recurs d’apel·lació
presentat contra aquesta resolució va ser desestimat per sentència dictada pel Tribunal
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Superior de Justícia de les Illes Balears de 28 de març de 2017, no admetent-se tampoc el
recurs de cassació presentat davant el Tribunal Suprem.
El 20 de juliol de 2018 es va emetre informe jurídic en relació a la forma de procedir per a
executar la sentència dictada. A les conclusions es considerava que el pertinent era requerir
al promotor la presentació del pla parcial del referit àmbit modificat als efectes de la seva
posterior tramitació.
En data 17 de setembre de 2019 el promotor va presentar per a la seva tramitació la
modificació del Pla Parcial 17 del PGOU en allò que afecta al subpolígon delimitat per acord
de 30/10/1981 (actual SAU 2.1 de les NNSS). D’aquest projecte es va donar trasllat al Jutjat
Contenciós-Administratiu nº 3 de Palma de Mallorca en relació a l’execució de la sentencia
dictada.
En data 16 de juliol de 2020 els Serveis Tècnics Municipals han emès informe tècnic
favorable a l’aprovació inicial de la documentació técnica presentada.
II.- FONAMENTS DE DRET.
La tramitació de la modificació del Pla Parcial en quant al subpolígon recollit a les NNSS
com a SAU 2.1 deriva i té com a finalitat donar compliment al manament judicial asseyalat.
Es tracta d’un àmbit respecte al que s’havia iniciat la seva execució material de la seva
urbanització a l’empar del planejament vigent al seu dia. No obstant, per a la continuación i
acabament de les obres d’urbanització es va tramitar un nou projecte d’urbanització que
incorporava actualitzacions i adaptacions de les previsions de serveis i infraestructures
derivades de l’actual normativa en vigor. D’acord amb les resolucions judicials que anul·len
l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, la incorporació d’aquestes noves
determinacions requerien la prèvia modificació de l’ordenació de l’àmbit. El contingut de la
documentació es veu condicionat per les determinacions de les resolucions judicials que es
refereixen a la modificació només en quant als aspectes relatius a la inadequació del Pla
respecte al projecte d’urbanització i pel fet que el que es modifica és un Pla anterior a les
vigents NNSS, l’execució del qual estava jurídica i materialment iniciada. En relació a la
documentació presentada, la modificació puntual no presenta documentació d’avaluació
ambiental i se sol·licita la seva exoneració. En qualsevol cas, s’haurà de condicionar
l’aprovació a la comunicació a la Comissió Balear de Medi Ambient de la tramitació de la
present modificació als efectes que determini si pertoca la no subjecció demanada. Així
mateix, el Consell insular de Mallorca haurà d’emetre el seu informe en els termes de l’article
55.6 de la LUIB.
Sense perjudici de l’anterior, i en relació a la tramitació a seguir per a l’aprovació d’aquesta
modificació, una vegada presentada la documentació al Jutjat que coneix de la seva
execució, i en quant al procediment a seguir, es considera que s’hauran de seguir els
mateixos tràmits que per a la seva formulació estableix la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les
Illes Balears.
De conformitat amb allò disposat a l’article 59 de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes
Balears (LUIB)i l’article 171 del Reglament de la Llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl
(RLOUS), en vigor en tot allò que no contradigui la nova Llei 12/2017, la modificació de
qualsevol dels elements d’un instrument de planejament urbanístic es subjectarà a les
mateixes disposicions que regeixen la seva formació. La proposta de modificació haurà de
raonar i justificar l’oportunitat i conveniència de la iniciativa en relació als interessos públics i
privats concurrents. Les propostes de modificació contindran les determinacions adequades
a la seva finalitat, contingut i abast específics, d’entre les pròpies de l’instrument de
planejament modificat.
Per la seva banda, i segons el que s’estableix als articles 153, 154, 171 i concordants del
RLOUS les modificacions no estructurals de planejament a municipis de més de 10.000
habitants s’iniciaran amb l’acord d’aprovació inicial que li correspon adoptar, en el seu cas,
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al Ple de l’Ajuntament de Marratxí per majoria absoluta (art. 22.1.c) i 47.2.ll de la Llei
7/1985).
L’expedient es sotmetrà a informació pública al BOIB, a un dels diaris de major difusió de les
Illes Balears i a la seu electrònica de l’Ajuntament, a on constarà la documentació completa.
La documentació completa constarà del detall dels apartats 3 a 5 de l’article 21 del
Reglament. El termini d’exposició pública és mínim d’un mes en el supòsit en el que no és
obligatòria la seva tramitació ambiental, i de 45 dies hàbils si l’instrument comporta avaluació
ambiental estratégica ordinària. Durant aquest tràmit es sol·licitarà informe a les
administracions o ens que es puguin veure afectats. En el present supòsit es sol·licitarà en
qualsevol cas informe a la Comissió Balear de Medi Ambient sobre la innecessarietat de
sotmetre la modificació a avaluació ambiental estratègica; així com també es sol·licitarà
informe previ del Consell de Mallorca.
De conformitat amb l’article 51 de la Llei 12/2017 i 138 i concordants del RLOUS, l’acord
d’aprovació inicial determinarà la suspensió per dos anys de la tramitació i aprovació de
plans de desenvolupament, d’instruments de gestió, així com l’atorgament de tota clase
d’autoritzacions i llicències urbanístiques per a àrees o usos determinats i la possibilitat de
presentar comunicacions prèvies. Mentre estigui suspesa la tramitació de procediments,
l’atorgament de llicències i la presentació de comunicacions prèvies, es podran tramitar els
instruments, atorgar les llicències o presentar les comunicacions prèvies que es basin en el
règim vigent i siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament aprovat
inicialment. Aquesta suspensió es publicarà al BOIB, a un dels diaris de major circulació de
l’illa de Mallorca i al punt d’accés electrònic municipal. Aquest acte incorporarà un plànol de
les àrees afectades per la suspensió amb el detall suficient, plànol que estarà a disposició
del públic a les oficines municipals i al punt d’accés electrònic municipal durant el termini de
la suspensió.
III.- CONCLUSIONS.
Atesos aquests antecedents, s’informa favorablement que pel Ple de l’Ajuntament de
Marratxí s’adopti l’acord d’aprovació inicial de la modificació del Pla Parcial corresponent a
l’actual SAU RT 2.1 de les vigents NNSS en execució de sentència. Adptat l’acord es
sol·licitaran els informes corresponents, que inclouen en tot cas els del Consell insular de
Mallorca i la Comissió Balear de Medi Ambient. S’haurà d’obrir un termini d’informació
pública en els termes de l’article 55 de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears.
Aquest és l’informe del Tècnic que subscriu, que queda sotmès a qualsevol altre més
fonamentat en Dret.
Marratxí 16 de juliol de 2020
El Tècnic d’Administració General,
Gabriel E. Llorens González.”
Atesos aquests antecedents, aquesta Regiduria, en ús de les seves facultats, eleva a la
Comissió Informativa d’Urbanisme la següent:
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Pla Parcial corresponent a l’actual SAU RT
2.1 de les vigents NNSS als efectes de l’execució de la sentència dictada pel Jutjat
Conyenciós-Administratiu nº 3 de Palma de Mallorca al procediment ordinari 118/2013.
SEGON.- L’acord d’aprovació inicial determina la suspensió per dos anys de la tramitació i
aprovació de plans de desenvolupament, d’instruments de gestió, així com l’atorgament de
tota classe d’autoritzacions i llicències urbanístiques per a àrees o usos determinats i de la
possibilitat de presentar comunicacions prèvies. No obstant, es podran tramitar els
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instruments, atorgar les llicències o presentar les comunicacions prèvies que es basin en el
règim vigent i siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament aprovat
inicialment.
TERCER.- Obrir un termini d’informació pública d’aquests acords, amb publicació de la
informació gràfica sobre les àrees afectades per un període de 45 dies hàbils amb publicació
al BOIB, a un dels diaris de major difusió de l’illa de Mallorca i a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Marratxí, a on constarà la documentació completa amb el detall dels
apartats 3 a 5 de l’article 21 del Reglament de la Llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl.
QUART.- Sol·licitar informe a les administracions afectades i, en qualsevol cas, a la
Comissió Balear de Medi Ambient sobre la innecessarietat de sotmetre la modificació a
avaluació ambiental estratègica; així com també es sol·licitarà l’informe previ corresponent al
Consell de Mallorca.
CINQUE.- Que es comuniqui l’acord als interessats.
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Urbanisme, de data 23 de juliol 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 i del regidor del Grup Mixt; i amb les
abstencions, dels tres regidors de Ciudadanos i de la regidora de VOX, aprovar els acords
esmentats.
7. Consolidació grau personal Exp. 2020/4908Y
Atès que el Sr. Francisco Zanoguera Cladera, administratiu d’administració general,
funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, mitjançant instància de data 24 de juliol de 2019
(Registre general d’entrada núm. 10317/2019) sol·licita el reconeixement del grau personal
nivell 21 a conseqüència d’haver ocupat en comissió de serveis i per un període de dos
anys i set mesos un lloc de feina amb complement de destinació de nivell 21.
Considerant la normativa aplicable en la matèria, especialment el disposat a l’article 70 del
Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el Reglament general d’ingrés del
personal al servei de l’Administració General de l’Estat i provisió de llocs de feina i
promoció professional dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat.
Vist l’informe jurídic emès sobre el particular i que es transcriu literalment a continuació:
“INFORME A SOL·LICITUD DEL NEGOCIAT DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A
LA PETICIÓ EFECTUDA PER UN EMPLEAT PÚBLIC DE CONSOLIDACIÓ DE GRAU
PERSONAL PER OCUPAR UN LLOC DE FEINA EN COMISSIÓ DE SERVEIS.
Es sol·licita del tècnic que subscriu informe en relació a la petició efectua pel Sr. Francisco
Zanoguera Cladera de reconeixement del grau personal 21 com a conseqüència d’haver
ocupar en comissió de serveis per un període superior a dos anys un lloc de feina amb
complement de destinació de nivell 21.
Atès que el Sr. Francisco Zanoguera Cladera mitjançant instància de data 24 de juliol de
2019 (Registre general d’entrada núm. 10317/2019) sol·licita el reconeixement del grau
personal nivell 21 a conseqüència d’haver ocupat en comissió de serveis i per un període
de dos anys i set mesos un lloc de feina amb complement de destinació de nivell 21,
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al·legant a l’efecte la sentència del Tribunal Suprem 1592/2018, de 7 de novembre de
2018.
Considerant el disposat a l’article 70 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que
s’aprova el Reglament general d’Ingrés del Personal al servei de l’Administració General de
l’Estat i de provisió de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris civils de
l’Administració General de l’Estat, que concretament al seu apartat sisè disposa
textualment que “Una vez consolidado el grado inicial y sin perjuicio de lo dispuesto en el
segundo párrafo del apartado 2 de este artículo, el tiempo prestado en comisión de
servicios será computable para consolidar el grado correspondiente al puesto
desempeñado siempre que se obtenga con carácter definitivo dicho puesto u otro de igual
o superior nivel”.
Considerant la jurisprudència existent en la matèria, entre d’altres la sentència de Tribunal
Suprem de 20 de gener de 2003, que en supòsits de provisió de llocs de feina de forma
provisional per part de funcionaris de carrera recull al seu fonament de dret tercer que “[...]
Precisamente por eso, ha de considerarse acertada la interpretación del artículo 70.2 del
Real Decreto 364/1995 que se propugna en el recurso y que, consiste, sencillamente, en
vincular el ejercicio del puesto de trabajo desde el que cabe consolidar dicho grado
personal con la forma en que se ha obtenido de manera que, sólo cuando se haya logrado
mediante uno de los procedimientos ordinarios de provisión, pueda surtir los efectos a los
que se refiere ese precepto. Únicamente de este modo podrá asegurarse la observancia de
la regla según la cual el acceso y el ascenso en la función pública han de producirse en
condiciones de igualdad y por razones de mérito y capacidad, que es lo que, conforme a la
Constitución, quiere la ley. Y tales requisitos no se garantizan cuando se hace posible la
consolidación de un grado superior desde un puesto de trabajo que se haya cubierto
mediante la adscripción provisional. […]” o la sentencia del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia de 18 de febrer de 2011 a la qual es determina que “[…] Existe en nuestro
Derecho la posibilidad de que los funcionarios consoliden el grado personal
correspondiente al nivel asignado al puesto de trabajo al que hayan sido destinados,
siempre que lo hayan desempeñado durante el tiempo establecido y cumplan los demás
requisitos exigidos normativamente para la consolidación, de otro puesto del mismo o
superior nivel, pues el mero desempeño en comisión de servicios o con carácter provisional
o temporal o incluso accidental – encargo de funciones -, por sí solo, no computan a aquel
efecto. […]”
Considerant que la jurisprudència al·legada per l’interessat (Sentència del TS 1592/2018, de
7 de novembre de 2018), en virtut del principi de prudència, s’ha d’entendre aplicable en la
seva literalitat limitant la seva aplicació al supòsits de personal funcionari interí de
conformitat al seu fonament de dret setè. Interpretació que es majoritària a nivell doctrinal,
tal i com es reflexa, entre d’altres, a la Consulta Núm. 514789/2019 de El Derecho que es
reprodueix parcialment a continuació:
“EDE 2019/514789 Función pública. […] Como hemos expuesto ya en otras consultas, el
grado personal se puede definir como la cualidad que el funcionario adquiere por el
desempeño durante un período de tiempo determinado de un puesto a través de la que
patrimonializa el complemento que tiene asignado aquel. La consolidación de grado
personal no se produce de manera automática sino que ha de ser rogada y precisa del
reconocimiento por parte de la Administración en la que se desempeñe el puesto cuyo
complemento es consolidado.
Así lo veíamos, por ejemplo, en la consulta “Consolidación del grado personal de
funcionario de Ayuntamiento en desarrollo de funciones de superior categoría mediante
nombramiento accidental”. En ella manteníamos que solo se consolida el nivel de
complemento de destino cuando un funcionario, que ha tomado posesión de un puesto de
trabajo de forma definitiva, ejerce el contenido de sus funciones durante el transcurso de
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dos años consecutivos o tres con interrupciones, de tal forma que el tiempo transcurrido en
los puestos de trabajo desempeñados mediante comisión de servicios o adscripción
provisional o nombramientos accidentales sólo sirve para consolidar el nivel del puesto del
que procede, pero no del que de manera temporal o provisional desempeña. (EDE
1003551/2016).
Por ello, veníamos defendiendo que los requisitos para consolidar el grado personal, de
acuerdo con los preceptos señalados, y en particular el RD 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento general de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado –RGI-, son
los siguientes:
• Estar adscrito definitivamente como funcionario público de carrera al puesto de trabajo
cuyo nivel se consolida, por uno de los sistemas válidos de adscripción. La premisa es
que el puesto cuyo nivel se consolida, en el momento de consolidación, sea
desempeñado en virtud de nombramiento definitivo. Este requisito se pone de manifiesto
en la Sentencia del TS de 20 de enero de 2003.
• Desempeño de uno o más puestos de trabajo del nivel correspondiente o superior
durante dos años continuados o tres con interrupción.
• Una vez ingresado por primera vez en la Administración pública como funcionario de
carrera, y transcurridos los dos primeros de prestación continuada o tres con
interrupción, se consolida el nivel del puesto de trabajo que se poseía y, a partir de ahí,
cada dos años de trabajo continuado o tres con interrupción se consolidan por tramos de
dos puntos de nivel.
Sin embargo, vemos que en esta cuestión el TS en la Sentencia de 7 de noviembre de
2018, ha abierto ahora una nueva vía interpretativa que no sabemos con certeza cómo
condicionará en el futuro el concepto de la consolidación de grado. En la misma se
entiende que no está justificada la aplicación a los interinos de un régimen distinto del
aplicable a los funcionarios de carrera siendo, por tanto, indiferente ya si el puesto se
obtuvo de manera definitiva o no, ya que la propia condición de interinidad impide esa
opción. Así el FJ 7º establece que:
• “En aplicación de lo razonado, debemos responder que lo dispuesto en el artículo 70.2
del Reglamento aprobado por el Real Decreto 364/1995, que establece el modo de
adquisición del grado personal, resulta de aplicación no sólo a los funcionarios de
carrera, sino también a los funcionarios interinos, y ellos a la luz de la jurisprudencia del
TJUE sobre la aplicación de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de
1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de
duración determinada.”
Tenemos la duda de si ese mismo razonamiento nos ha de llevar a considerar que
cualquier ocupación de un puesto implicará la consolidación del grado al margen de la
naturaleza del régimen de provisión. Parece que lo más prudente sea entender que de la
Sentencia sólo debemos deducir su literalidad y limitar su aplicación a los supuestos de
interinos conforme a lo dispuesto en el FJ 7º.
Por ello, creemos que debe seguir aplicándose lo dispuesto por el propio TS en su
sentencia citada de 20 de enero de 2003 que fija también la doctrina legal por la que “… la
referencia del artículo 70.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, a “cualquiera que
sea el sistema de provisión” no incluye, a los efectos de consolidación del grado personal,
los puestos de trabajo obtenidos en virtud de adscripción provisional.”
[…]
La consecuencia de lo anterior es que, con carácter general, son tres los requisitos exigidos
para el reconocimiento de un grado personal:
a)
Desempeñar un puesto de trabajo del mismo o superior nivel durante dos años
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continuados o tres años con interrupción.
b)
Que el grado que se vaya a reconocer no supere en dos niveles al que anteriormente
tenía el funcionario.
c)
Y que en la fecha de reconocimiento del grado personal se desempeñe el puesto
que habilita para este derecho de forma definitiva.
Por tanto, con carácter general, a los puestos que son ocupados en adscripción provisional
o accidental no les asiste el derecho a la consolidación del grado o nivel de destino.
[…]
Conclusions
1. Los períodos en los que se ocupa provisional o accidentalmente un puesto de trabajo no
se pueden computar a efectos de consolidación del grado personal, salvo que, con
posterioridad, el puesto se alcance de manera definitiva.
2. Pese a las dudas que suscita la Sentencia del TS de 7 de noviembre de 2018 debemos
seguir aplicando la Sentencia del TS de 20 de enero de 2003, en el sentido de que la
referencia del art. 70.2 RGI “cualquiera que sea el sistema de provisión” no incluye, a los
efectos de consolidación del grado personal, los puestos de trabajo obtenidos en virtud
de adscripción provisional.
3. […]”
Per tant, en relació als requisits necessaris per poder reconèixer la consolidació de grau
personal del nivell 21 sol·licitada pel senyor Francisco Zanoguera Cladera únicament
s’acompliria el requisit d’haver ocupat un lloc de feina de nivell superior durant dos anys
continuats (concretament dos anys i set mesos), no acomplint-se la resta de requisits
necessaris per a la consolidació, es a dir, que el grau a reconèixer en funció dels temps que
s’ha ocupat provisionalment el lloc no superi el límit de dos nivell per cada dos anys (ja que
si es complissin la resta de requisits únicament procediria com a màxim el reconeixement
del nivell 20) i que en la data de reconeixement del grau personal s’ocupi el lloc que habilita
per aquest dret de forma definitiva (el senyor Zanoguera Cladera ocupa de forma definitiva
únicament un lloc d’administratiu d’administració general de nivell 18).
En conseqüència el tècnic que subscriu, en relació a la qüestió plantejada i vistes les
consideracions i fonaments de drets abans transcrits, informa desfavorablement la petició
de consolidació del grau personal de nivell 21 sol·licitada pel Sr. Francisco Zanoguera
Cladera.
Aquest es l’informe que s’emet que, no obstant, es sotmet a qualsevol altre millor
fonamentat en dret.
Marratxí, a 9 de juliol de 2020. El TAG adscrit a Recursos Humans. Sgt. Jaume Canyelles
Veny.”
Considerant que la fixació del complement de destinació respecte del qual es sol·licita la
consolidació es un concepte retributiu complementari i, en virtut de l’establert a l’article 22.2.i
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases del règim local (LRBRL), es
competència de l’Ajuntament Ple.
En conseqüència, aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la normativa
vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent PROPOSTA
D’ACORD:
1. Desestimar la sol·licitud consolidació de grau personal de nivell 21 sol·licitada pel Sr.

Francisco Zanoguera Cladera en base a les consideracions i fonaments de dret que es
contenen a l’informe jurídic abans transcrit.
2. Notificar el present acord a la persona interessada.
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Contra l’esmentat acord podrà interposar el recurs de reposició que s’estableix als articles
52 LBRL i 123 LPAC, en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent al de la
recepció del present escrit.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorregués altre mes sense que es notifiqui
la seva resolució.
Contra el resolt en el recurs de reposició, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de DOS MESOS a comptar des del
dia següent al de la notificació de l’acte si aquest fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de
SIS MESOS a comptar des del dia següent a aquell, en que, d’acord amb la seva
normativa específica, es produís l’acte presumpte.
No obstant, podrà utilitzar qualsevol altre recurs si ho creu convenient.
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Interior, de data 23 de juliol 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 i de la
regidora d’IDMA-El Pi; i amb les abstencions dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de
Ciudadanos, de la regidora de VOX i del regidor del Grup Mixt, aprovar els acords esmentats.
8. Consolidació grau personal Exp. 2020/4949R
Atès que la Sra. Margalida Crespí Ramis, administrativa d’administració general, funcionària
de carrera d’aquest Ajuntament actualment en situació d’excedència voluntària per interès
particular, mitjançant instància de data 9 de març de 2020 (Registre general d’entrada núm.
3564/2020) sol·licita el reconeixement del grau personal nivell 19 a conseqüència d’haver
ocupat en comissió de serveis llocs de feina d’administratiu d’administració general amb
complement de destinació 19, havent obtingut amb caràcter definitiu un dels llocs ocupats en
data 1 de juny de 2019.
Considerant la normativa aplicable en la matèria, especialment el disposat a l’article 70 del
Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el Reglament general d’ingrés del
personal al servei de l’Administració General de l’Estat i provisió de llocs de feina i promoció
professional dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat.
Vist l’informe jurídic emès sobre el particular i que es transcriu literalment a continuació:
“INFORME A SOL·LICITUD DEL NEGOCIAT DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A
LA PETICIÓ EFECTUDA PER UN EMPLEAT PÚBLIC DE CONSOLIDACIÓ DE GRAU
PERSONAL PER OCUPAR UN LLOC DE FEINA EN COMISSIÓ DE SERVEIS.
Es sol·licita del tècnic que subscriu informe en relació a la petició efectua per la Sra.
Margalida Crespí Ramis de reconeixement del grau personal 19 com a conseqüència
d’haver ocupar en comissió de serveis llocs de feina amb complement de destinació de nivell
19.
Atès que la Sra. Margalida Crespí Ramis mitjançant instància de data 9 de març de 2020
(Registre general d’entrada núm. 3564/2020) sol·licita el reconeixement del grau personal
nivell 19 a conseqüència d’haver ocupat en comissió de serveis llocs de feina d’administratiu
d’administració general amb complement de destinació de nivell 19, havent obtingut amb
caràcter definitiu un dels llocs ocupats en data 1 de juny de 2019.
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Considerant el disposat a l’article 70 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que
s’aprova el Reglament general d’Ingrés del Personal al servei de l’Administració General de
l’Estat i de provisió de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris civils de
l’Administració General de l’Estat, que regula el reconeixement del grau personal consolidat,
establint tres requisits exigibles per a reconèixer-lo i que son:
a) Desenvolupar un lloc de treball del mateix o superior nivell del qual es sol·licita la
consolidació durant dos anys continuats o tres anys amb interrupció.
b) Que el grau que se hagi de reconèixer no superi en dos nivells el que anteriorment tenia
el funcionari.
c) I que a la data del reconeixement del grau personal s’ocupi el lloc de feina que habilita
per aquest dret de forma definitiva.
Considerant que la Sra. Margalida Crespí Ramis ha ocupat en comissió de servies dos llocs
de feina d’administratiu d’administració general amb complement de destinació de nivell 19,
concretament un lloc de feina d’administratiu d’administració general adscrit al negociat
d’Intervenció (de l’1 de novembre de 2015 al 30 de novembre de 2015, causant baixa per
concessió d’excedència per prestació de serveis a un altre lloc del sector públic) i un lloc de
feina d’administratiu d’administració general adscrit al negociat de Tresoreria (del 19 de
desembre de 2016 al 3 d’abril de 2018, causant baixa per concessió d’excedència per
prestació de serveis a un altre lloc del sector públic), computant un total de 1 any 4 mesos i
15 dies ocupant llocs de feina d’administratiu d’administració general amb nivell 19 de
complement de destinació.
Considerant que en data 1 de juny de 2019 la Sra. Margalida Crespí Ramis fou nomenada
administrativa d’administració general, funcionària de carrera, a un lloc de feina amb
complement de destinació 19, però el mateix dia 1 de juny va causar baixa per concessió
d’una excedència voluntària per interès particular.
Per tant, realitzant l’anàlisi dels requisits necessaris per poder reconèixer la consolidació de
grau personal del nivell 19 sol·licitada per la senyora Margalida Crespí Ramis resulta que
compleix els requisits establerts en relació a que el grau sol·licitat no superi en dos nivells el
nivell mínim dels administratius d’administració general categoria d’entrada (que és el nivell
18) i en relació a que a la data del reconeixement del grau s’ocupi el lloc de feina de forma
definitiva, però en canvi no compliria el requisit d’haver ocupat un lloc de feina de nivell igual
o superior durant dos anys continuats o tres amb interrupció (ja que únicament ha ocupat
llocs d’aquestes característiques durant 1 anys 4 mesos i 15 dies.
En conseqüència el tècnic que subscriu, en relació a la qüestió plantejada i vistes les
consideracions i fonaments de drets abans transcrits, informa desfavorablement la petició de
consolidació del grau personal de nivell 19 sol·licitada per la Sra. Margalida Crespí Ramis.
Aquest es l’informe que s’emet que, no obstant, es sotmet a qualsevol altre millor
fonamentat en dret. Marratxí, a 10 de juliol de 2020. El TAG adscrit a Recursos Humans.
Sgt. Jaume Canyelles Veny.”
Considerant que la fixació del complement de destinació respecte del qual es sol·licita la
consolidació es un concepte retributiu complementari i, en virtut de l’establert a l’article 22.2.i
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases del règim local (LRBRL), es
competència de l’Ajuntament Ple.
En conseqüència, aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la normativa
vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent PROPOSTA
D’ACORD
1. Desestimar la sol·licitud consolidació de grau personal de nivell 19 sol·licitada per la Sra.

Margalida Crespí Ramis en base a les consideracions i fonaments de dret que es
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contenen a l’informe jurídic abans transcrit.
2. Notificar el present acord a la persona interessada.

Contra l’esmentat acord podrà interposar el recurs de reposició que s’estableix als articles
52 LBRL i 123 LPAC, en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent al de la
recepció del present escrit.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorregués altre mes sense que es notifiqui
la seva resolució.
Contra el resolt en el recurs de reposició, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de DOS MESOS a comptar des del
dia següent al de la notificació de l’acte si aquest fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de
SIS MESOS a comptar des del dia següent a aquell, en que, d’acord amb la seva
normativa específica, es produís l’acte presumpte.
No obstant, podrà utilitzar qualsevol altre recurs si ho creu convenient.
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Interior, de data 23 de juliol 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 i de la
regidora d’IDMA-El Pi; i amb les abstencions dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de
Ciudadanos, de la regidora de VOX i del regidor del Grup Mixt, aprovar els acords esmentats.
9. Modificació del Pla estratègic de subvencions i Annex I de l’exercici 2019-2022
Atès que l’article 8.1 de la Llei 38/2003, general de subvencions disposa que els òrgans de
les Administracions públiques o qualsevol ens que proposin l’establiment de subvencions,
amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i
efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva
consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas
al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
Atès que s’ha trobat oportú la introducció de dues despeses a l’Annex 1 que redistribueixen
els imports prevists a la despesa de l’àrea de Serveis Socials.
Per tot l’exposat, aquesta Regidoria eleva a la Comissió Informativa i a l’Ajuntament Ple, la
següent:
PROPOSTA D'ACORD
1. Aprovar provisionalment la modificació del annex I del “Pla estratègic de subvencions
2019-2022”, que s’adjunta a l’expedient.
afegir:

a) Annex 1.1b
Àmbit

aplicaciò pressupostària / Entitat

import (euros)
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Serv. Socials

231.01.48000-ONG Casal Solidari

20.000

b) Annex 1.a
Àmbit
Serv. Socials

aplicaciò pressupostària / Entitat
231.01.48000- Subv. Ajudes a la Conciliació familiar i
laboral

import (euros)

40.000

2. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies hàbils,
dins els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions i
suggeriments que estimin oportuns. Aquesta exposició al públic també s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat aquest
acord, fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari. En cas contrari, s’adoptarà
l’acord definitiu que pertoqui, resolent les reclamacions presentades i aprovant la redacció
definitiva de la modificació de l’Annex I del PES exercicis 2019-2022.
4. Notificar aquest acord al departament d’Intervenció i a les distintes àrees.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu del PP, senyora Mª Magdalena
García Gual: “Moltes gràcies, senyor Batle. Volia fer una consulta d’aquest punt però abans,
ja que és el primer moment que parlo avui, vull aprofitar per donar-los les gràcies a vostè i a
tot l’Equip de Govern de què hagin vingut a bé acceptar aquesta proposta que vàrem fer de
fer el plenari d’aquesta manera mixta o semipresencial, ja que crec que és important que
com a institució compliguem bé i donem una bona imatge. Vagi per endavant el nostre
agraïment. I en el punt de la modificació del pla estratègic, s’han inclòs..., la proposta que ha
llegit la Secretària dels 40.000 euros, són les subvencions pels cangurs?, per dir-ho de
qualque manera. Molt bé. Correcte. Només volia concretar això. Gràcies”
Respon el Batle: “Així és. Com sabeu el pla estratègic de subvencions que és bianual, allà hi
ha totes les subvencions recurrents però s’ha de modificar sempre que hi ha una subvenció.
També haurem de ficar d’aquí a poc quan fem la del comerç, també l’haurem de ficar.
Perfecte. Podem passar a votacions”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Drets Socials, de data 23 de juliol 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 i del regidor del Grup Mixt; aprovar els acords
esmentats.
10. Designació de dues festes locals per a l’any 2021
Atès que el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de
conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel que es regula el
calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 105, de
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15 d’agost), i altra normativa d’aplicació, ha aprovat el calendari de festes per a l’any 2021
en l’àmbit de les Illes Balears per Acord de dia 5 de juny de 2020, publicat en el BOIB núm.
13 de dia 6 de juny. S’adjunta a l’expedient la relació dels dies festius per a l’any 2021 dins
l’àmbit autonòmic.
Atès que d’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol de regulació de
jornades, hores extraordinàries i descansos (BOE de dia 29), els ajuntaments han de
determinar dues festes locals en l’àmbit municipal, a més de les festes indicades que són
dies festius en l’àmbit de les Illes Balears.
Atès que, en aquest cas correspon a l’Ajuntament de Marratxí proposar les festes locals
que siguin del seu interès i comunicar l’acord adoptat a la Direcció General de Treball i
Salut Laboral depenent de la Conselleria de Model econòmic, Turisme i Treball del Govern
de les Illes Balears.
Per tot l’anterior, s’ha considerat oportú proposar per a l’any 2021 les següents festes
d’àmbit local a Marratxí:
30 de juny, dimecres.
29 d’octubre, divendres.
Atès que l’escrit de sol·licitud de la Direcció General de Treball i Salut Laboral amb registre
d’entrada 2020/6169, requereix la comunicació dels festius a l’àmbit municipal abans del
dia 25 d’agost, pel que es fa necessària la seva tramitació per al proper plenari ordinari del
mes de juliol.
Atès que es competència del plenari de l’Ajuntament designar aquestes festes locals.
Aquest regidor eleva a la Comissió informativa de Drets Socials la següent
PROPOSTA D’ACORD
1.- Aprovar, de conformitat amb el que disposa la normativa estatal i autonòmica vigent, el
calendari dels dies festius per a l’any 2021 en l’àmbit del municipi de Marratxí els següents
dies:
-

30 de juny, dimecres.
29 d’octubre, divendres.

2.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Treball i Salut Laboral depenent de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Com sabeu.... Bé jo no hi era a
aquesta Comissió. Evidentment, és Sant Marçal i després l’altre dia 29 d’octubre que així
formarà un pont amb dia 1. Sempre tenim en compte la comunitat educativa. Però en aquest
cas penseu que totes les escoles es podran adherir en aquests dies si volenj perquè això no
ho trien ara en aquest setembre. Ho trien a setembre del curs que ve”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Drets Socials, de data 23 de juliol de 2020, abans transcrit, els senyors assistents acorden
per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
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11. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal Vox
Marratxí “En defensa del legado histórico de San Junípero Serra”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Si no m’equivoco, hi ha una...heu
presentat avui una altra, avui dematí amb un... Sí.”
Intervé la Sra. Nchaso: “Que yo al leer moción, no te presenté esta porque como no leía
declaración institucional pues por eso presenté esta como moción. Si se acepta leo la
moción”
El Batle continúa parlant: “I sí que has afegit un punt que no tenia l’altra. Val. D’acord. Idò,
acceptem aquesta darrera. No és la primera que vares presentar i ja du un punt d’acord. Jo
sé que això ve d’una errada i això però simplement per fer una reflexió què, no ho dic per
aquesta ocasió Lola, no vull que t’ho prenguis per tu; però sí que és vera que les mocions,
és vera que ens ve bé sempre acceptar-les, encara que vinguin d’urgència però d’un dia per
l’altre és un poc més complicat. Així com vosaltres ens demaneu que la documentació
vingui a temps, també vos demanem un poc, si són mocions que siguin urgents o no urgents
però que sí que es presentin amb un parell de dies per almenys poder-les valorar. D’acord?
És un simple comentari a nivell general. No, és una moció. La vàreu presentar com a
declaració institucional i han solventat l’errada i l’han presentada ara com a... Clar, la
declaració institucional no té cap punt d’acord tampoc i l’han presentada avui com a moció,
que ve a ser el mateix però sí que inclou un punt d’acord. Entenc que hem de votar la seva
urgència, també aquesta si està presentada d’avui. A jo me l’han donat ara”
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 Vox Marratxí “En defensa del legado
histórico de San Junípero Serra”
12. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí “En defensa del legado
histórico de San Junípero Serra”
A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu del grup municipal Vox
Marratxí, senyora Lola Nchaso Sota, de la Moció presentada per Vox Marratxí, en data 27
de juliol de 2020 “En defensa del legado histórico de San Junípero Serra”, que diu
textualment:
“Durante las últimas semanas estamos asistiendo a actos de violencia contra diferentes
monumentos y estatuas de personajes históricos en Estados Unidos y otros países. Fruto de
esta vorágine vandálica de la extrema izquierda el pasado 20 de junio fue derribada la
estatua de San Junípero Serra ubicada en San Francisco, el 22 de junio la de Los Ángeles,
además del acto vandálico en forma de pintadas en la estatua ubicada en nuestra capital,
Palma.
La sociedad española asiste con tristeza e indignación ante estos hechos contra uno de los
personajes históricos más importantes de la historia de España y más queridos y venerados
en Mallorca, donde diferentes asociaciones cuidan, estudian y dan a conocer su obra como
se puede comprobar en la Casa Museo Fray Junípero Serra radicada en Petra, su pueblo
natal.
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El franciscano mallorquín, lejos de ser un “genocida” o un “racista”, representó a lo largo de
su vida todo lo contrario.
Fray Junípero Serra nació el 24 de noviembre de 1713 en Petra, Mallorca, en una familia de
origen humilde que le bautizó como Miguel José. Tras sus primeros estudios decidió seguir
la carrera eclesiástica y emitió sus votos religiosos el 15 de septiembre de 1731, pasándose
a llamar Junípero.
A pesar de ser un distinguido catedrático decidió seguir su vocación misionera y en 1749
viajó hasta el Colegio de Misioneros de San Fernando en la capital de México, desde donde
viajó a Sierra Gorda, tierras donde evangelizó a la población nativa durante más de 8 años.
En 1769 encabeza la Santa Expedición para el asentamiento de España en la Alta
California. Allí desarrolló una labor de evangelización incesante, siempre al servicio de las
poblaciones nativas.
Su labor como misionero le llevó a fundar 9 de las 21 misiones de España en California
como la de San Diego de Alcalá, que da nombre a la ciudad actual. En ellas sirvió a la
comunidad nativa, evangelizando a las poblaciones locales y proveyéndoles de oficios,
educación y alimentos, falleciendo el 28 de agosto de 1784 en la misión de San Carlos
Borromeo, cerca de Monterrey.
Fue el creador de las primeras vías de comunicación y de asentamientos estables en la
región de California, su estatua representa tradicionalmente a este estado en el Capitolio de
Washington. De hecho, Junípero Serra es el único no americano que tiene una estatua en el
“National Statuary Hall” del Capitolio.
El actual párroco de la misión basílica de San Diego de Alcalá, Peter M. Escalante, recuerda
que: “El padre Serra trató a los nativos que venían a la misión como un padre a sus hijos”
Tal fue su entrega, que el Papa Francisco le canonizó el 23 de septiembre de 2015 en la
Basílica Inmaculada Concepción en Washington en un acto solemne que contó con el apoyo
de las principales autoridades de Mallorca, Baleares y España convirtiéndose así en el
primer santo hispano de Estados Unidos. El Papa afirmó que este franciscano español
“buscó defender la dignidad de los indígenas que evangelizó”
Estos ataques a su figura carecen de rigor histórico y son también un ataque al legado
español de EEUU, que se debe cuidar y respetar, como el propio padre Serra enseñó en su
tiempo de dedicación y servicio a la población nativa.
PROPUESTA DE ACUERDO ÚNICO:
El Pleno del Ayuntamiento de Marratxí, condena los actos violentos y los insultos contra la
figura histórica del español San Junípero Serra, y reconoce la colosal obra del balear más
universal de la historia, que dejó su tierra, sus costumbres, se animó a abrir caminos, y supo
salir al encuentro de tantos aprendiendo a respetar sus costumbres y peculiaridades”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor José
Mª Amengual Jiménez: “Nosaltres només dir que recolzarem aquesta moció. Per què es

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067227270610567025 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

presenta com a moció, no? I nosaltres des de sempre hem condemnat tota mena d’actes de
barbàrie. Només dir això.”
A continuació parla la regidora del PP, Sra. Ripoll: “Nosaltres el Partit Popular també sempre
condemnem tots aquests actes violents. I bé, ja que aquesta venerable figura ha estat
atacada d’aquesta manera, doncs nosaltres no ho podem consentir i votarem a favor de la
moció”
Seguidament el Batle dona la paraula al regidor de Cultura, Sr. Ramis: “Bon dia. Moltes
gràcies, senyor Batle. Bé, m’agradaria fer una sèrie de reflexions per defensar la postura de
l’Equip de Govern en aquesta moció. La primera reflexió que faria, és que l’assassinat d’en
George Floyd ha generat tot un moviment antiracista a nivell mundial denominat “Black Lives
Matter”, com tot sabeu. Que ha tingut una derivada, en aquest cas la derivada seria una
revisió crítica de l’imperialisme i del colonialisme i per tant del racisme a les societats
occidentals. El que està clar, és que les vides haurien d’importar més que les estàtues. I que
és una llàstima que aquesta declaració convertida en moció, al final, no esmenti en cap
moment la figura d’en George Floyd. La segona reflexió que faria, és que parlant d’estàtues,
lògicament, i com ha dit a la proposta d’acord, condemnem qualsevol tipus d’acte vandàlic
que se dugui a terme a les estàtues d’en Fra Juníper Serra, estiguin ubicades a la plaça de
Sant Francesc de Palma, a Petra, a Califòrnia o allà on sigui. Això per suposat. La tercera
reflexió que faria, és que aquest antiracisme actual ve a plantejar una sèrie de debats que
potser es veu que Europa no ha acabat de tancar així com hauria de tancar. Estem parlant
com he dit abans del colonialisme, de l’imperialisme, o del paper del esclavatge. Això que
significa? Per exemple, en aquesta moció no se’n parla, i era una bona oportunitat per parlar
dels pobles originaris de Nord-amèrica, que sí que necessiten un reconeixement, una
posada en valor, una memòria històrica en definitiva, sense caure en cap presentisme
històric. És a dir, sense jutjar amb els ulls actuals fets remots, no? I la darrera reflexió que
faria, seria per què votarem en contra d’aquesta moció. No és en absolut per la proposta
d’acord, que com ja hem dit condemnem qualsevol acte vandàlic sobre les estàtues de Fra
Juníper Serra, sinó pel que he dit i pel que diré més sobre el llenguatge i el to de la
declaració o la moció. Vostè parla senyora Nchaso de: “vorágine vandálica de la extrema
izquierda” Jo el que m’agradaria és que, repetint que condemnem qualsevol acte vandàlic
damunt qualsevol estàtua, però sense entrar en qualificatius ideològics. Ja que qui
enderroca un bé públic, un patrimoni públic, ja sigui una estàtua, ho està fent en nom de la
ignorància i de l’odi. Però sense entrar en qualificatius ideològics. Després en el paràgraf
setè de la moció, quan parla d’en Juníper Serra i de la seva tasca evangelitzadora, vostè
parla de: “evangelizando las poblaciones locales” com si el proselitisme religiós fos tan
positiu per ser, Quan la substitució d’un culte, d’una religió per una altra no té perquè ser
una cosa positiva. Simplement és una visió cristiano-cèntrica. A la tercera reflexió o punt en
aquesta és que, també vostè parla de: “proveyéndoles de oficios, educación y alimentos” És
a dir, això és una cosa totalment inacceptable. És a dir, sembla que els indis americans eren
totalment... serien totalment fora d’autonomia sense l’arribada d’en Fra Juníper Serra. Quan
tothom sap que això no és vera. Per tant aquesta redacció consagra un missatge, perpetua
un missatge que en aquest cas seria un missatge paternalista, colonitzador i eurocentrista. I
ja per acabar, la darrera reflexió és que vostès parlen del “balear más universal de la
historia” Això simplement és una cosa subjectiva i molt discutible que vostès diuen. En
definitiva el tuf que desprèn aquesta declaració és a geogràfic. És a dir, de vida de Sants,
no? Però que no s’hi aproxima d’una manera crítica a la figura del Pare Serra, que en cap
cas nosaltres no hi entrem ni a valorar-la ni a jutjar-la de cap de les maneres. Això en tot cas
ho han de fer els historiadors amb una aproximació crítica al nostre passat. I per aquests
motius votarem en contra d’aquesta moció. Moltes gràcies, senyor Batle”
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La portaveu de VOX comenta: “Señor Ramis, estoy expectante ante su comentario. Creo
que son varios los puntos que ha tocado. Ha partido desde el asesinato del señor…,
asesinato racista pasando por el dominio de la ignorancia del no saber comer, del no saber
vestir de los nativos. Toca el punto de que yo no tengo porque decir que son de izquierdas o
no izquierdas. Es que precisamente, el Fray Junípero Serra de la plaza de San Francisco,
justamente después de unas declaraciones de la señora Vivas, es cuando aparece al día
siguiente pintado. Estamos fomentando eso de palabra, de las palabras a los hechos solo
hay un punto. Si a usted se le ocurre pensar, aquí estoy haciendo una defensa del legado
cultural de España, a usted no se le ocurriría pensar que en Inglaterra atacarían, ni de
bromas, a Shakespeare. Detrás de Fray Junípero Serra atacaron a Cervantes. Yo solo estoy
diciendo que defendamos la parte cultural de España, que es muy rica y muy variada”
El Sr. Ramis torna parlar: “Sí. Simplement, el que estic defensant és que ens aproximem a la
història d’una manera crítica i que no facem qualificatius inapropiats per coses que estan
passant ara mateix. Això és un debat que ha vingut per quedar-se i que és molt profund i
que necessita molta reflexió. No ens estem posicionant en contra de la figura històrica del
Pare Serra en absolut, en absolut. El que sí que ens estem posicionant, és que hi ha un
debat sobre el racisme, sobre el colonialisme, sobre l’imperialisme que s’ha de fer d’una
manera seriosa i adequada. No d’una manera espontània com ha estat també,
l’enderrocament, malauradament, de l’estàtua del Pare Serra a Califòrnia”
La portaveu de VOX, senyora Nchaso diu: “Yo le recojo el guante. Cuando quiera que
hablemos de colonialismo, igual tengo que decir mucho más que usted. Porque yo vengo de
una colonia, la última colonia que tuvo España en África, que es Guinea Ecuatorial. Me
imagino que sabe dónde está. Cuando tenga que hablar de racismo podemos hacer también
una moción pero es que una cosa no lleva a la otra. Se puede dividir el gajo de esta naranja
y hacer partículas”
I el Batle diu: “Jo crec que, i amb el que deia ara la senyora Nchaso i ho ha explicat el
senyor Ramis. Evidentment, jo crec que no aprovem aquesta moció, no la votem a favor per
així com la redacten. Perquè vostè mateixa està dient que no vol mesclar temes. Però vostè
està mesclant un tema d’incivisme; i hi podem estar d’acord que condemnem els actes
violents, ho està mesclant, com sempre soleu fer amb el tema polític. Jo crec que fiqueu una
cosa sempre el tema polític i per això la frase de “extrema izquierda” als Estats Units a més,
que poca n’hi ha d’extrema esquerra; doncs, sembla sempre desorbitada, no? Jo crec que
ho ha explicat bé. I crec que vosaltres sou els primers que esteu mesclant aquí temes en
aquesta moció i és per això que la votem en contra. I tornem a repetir que aquest Equip de
Govern condemna ferventment tots els actes violents que es puguin fer sobre la figura
històrica de Fra Juníper Serra. Crec que no s’ha de valorar una figura, que és un dels
problemes d’aquella època amb els valors de l’època actual. Tampoc crec que s’hagi de fer
així i tornem a repetir que votem en contra d’aquesta moció per la manera que està
presentada. D’altra manera, sol ser sempre com presenteu les coses, també, hi ha coses
que no m’agraden, ja no només amb el d’extrema esquerra, però també per exemple: “la
sociedad española asiste con tristeza” com si tota la societat espanyola penses com
vosaltres. I no sempre és així. Jo crec que si no era un tema polític, no havíeu de fer un
argumentari polític. I per això votem en contra. Res més”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels quatre regidors del PP, dels tres
regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX i del regidor del Grup Mixt; i amb els vots en
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contra dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS i de la regidora d’IDMA-El Pi,
rebutjar la moció abans transcrita.
13. Moció presentada pel Grup Mixt relativa a “La prohibición temporal de fumar en
terrazas públicas
Seguidament el portaveu del Grup Mixt comenta: “Esto es una moción que viene un poco
mezclada a raíz de una que presenté cuando, creo que era en febrero, pero bueno creo que
es un buen momento para volverla…, y añadir un poco con el tema que estamos viviendo
con el Covid”
A continuació es dona compte i lectura per part del portaveu del grup Mixt, senyor Miguel A.
Estarás Gelabert, de la Moció presentada pel Grup Mixt, en data 10 de juliol de 2020 relativa
a “La prohibición temporal de fumar en terrazas públicas”, que diu textualment:
“Desde este grupo municipal queremos exponer nuestra preocupación ante la falta de
cumplimiento de la normativa de la ley anti-tabaco en los espacios públicos.
Cabe recordar que la Ley 42/2010 prohíbe fumar en aquellas terrazas cubiertas y cerradas
por más de dos paredes, al considerarse un espacio cerrado, pero seguimos observando
que se incumple reiteradamente.
A este incumplimiento se añade el gravísimo problema que estamos sufriendo a nivel
mundial con el Covid-19.
Queremos anotar que en la Ordenanza de Medio Ambiente de este CONSISTORIO aunque
no sea de Sanidad en las Disposiciones Generales en el Capítulo 1 artículo 2, hace hincapié
en la protección de la salud de las personas así como en el mantenimiento y promoción de
la salud pública.
Recordar al Consistorio que Marratxí tiene 4 casos activos de coronavirus y ha sumado 95
casos confirmados y desgraciadamente 4 fallecidos.
Según la OMS, la enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de
las gotitas que salen despedidas de la nariz o de la boca de una persona infectada al toser,
estornudar o hablar. Hay estudios que dicen que pueden transportarse a distancias más
largas con el humo que exhalan los fumadores.
Cualquier persona sana que inhala el aire expirado por un fumador infectado con el Covid19 corre el riesgo de ser contagiado, según alertan varias organizaciones de la salud de
todo el mundo. Cabe recordar que la parte del cuerpo más afectada por el Covid-19 es el
sistema respiratorio.
PROPUESTA DE ACUERDO
El Grupo Mixto de Marratxí insta a este Ayuntamiento y al Sr. Alcalde en particular a que
inste un Bando Municipal para prohibir el tabaco en las terrazas de los establecimientos
sean cualquier destino de los mismos, para proteger de posibles contagios a futuro,
prevaleciendo la lucha por la salud de nuestros ciudadanos. Dicha prohibición se mantendrá
hasta que dure la emergencia sanitaria.
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En el caso de que este ayuntamiento no tuviera competencias para decretar la prohibición
de no fumar en las terrazas de los establecimientos de hostelería, instaríamos a la
Consellería de Sanidad a que si redacten el documento de prohibición temporal de no fumar
en las terrazas públicas dedicadas a la hostelería”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor José
Mª Amengual: “Moltes gràcies, senyor Batle. Realment nosaltres entenem aquesta moció, a
la fi de comptes el que vol és que s’apliqui la normativa vigent, no? I nosaltres, evidentment,
estem a favor de que s’apliqui la normativa. Però en lloc de plantejar-la com una forma de
cercar restriccions, jo sí que acceptaria seria facilitar la vida un poc als empresaris de la
restauració, saps? No, només cercar vies de control. Sí que s’ha de controlar aquesta llei,
evidentment, que es compleixi però sí que s’han d’oferir altres vies als empresaris de la
restauració perquè puguin sobreviure en aquestes circumstàncies. L’altre respecte als temes
mèdics o sanitaris, de contagis i això, no discutirem perquè nosaltres no tenim capacitat per
valorar això. Creiem que la intenció és bona però només està reiterant el que ja marca una
legislació existent, que a més la menciona en aquesta moció. Nosaltres no podem fer que
abstenir-nos”
La Sra. García com a portaveu del PP diu: “Gràcies. Nosaltres una miqueta en la mateixa
línia que els companys de Ciutadans. Crec que en aquesta moció s’han mesclat dos
aspectes diferents. Un, per un costat el compliment de les terrasses de més de dues parets
o tres parets per tenir obert i demés, això per un costat; amb el tema de la propagació del
virus dels fumadors. Creiem que són dues coses totalment diferents. I després vostè a la
moció comenta que l’Organització Mundial de la Salut diu, però després parla de diverses
organitzacions sanitàries. Aquí també ens ha creat certa confusió perquè el darrer informe
que hem trobat respecte d’això, de l’Organització Mundial de la Salut és de dia trenta de
juny, casualment del dia de Sant Marçal, i diu exactament que: “Actualmente no hay
estudios revisados que hayan evaluado el riesgo de infección por Covid 2 entre los
fumadores. Esta pregunta de investigación requiere estudios poblacionales bien diseñados
que controlen la edad y los factores de riesgo subyacentes relevantes.” Això és el que diu
l’Organització Mundial de la Salut, que no està comprovat. Tot això afegit als difícils
moments que estem passant actualment tot el sector de la restauració en el nostre municipi i
per tot, doncs ens du també a abstenir-nos davant aquesta proposta. Tot i que, com
comentava el company de Ciutadans, estem d’acord amb què les normatives s’han de
complir, evidentment, però ja li dic que aquesta mescla de coses ens du a abstenir-nos.
Moltes gràcies”
Intervé el Sr. Estarás: “Entenc el que esteu diguent però considero que hi ha de prevaler la
sanitat i la prevenció. També la gent es va posar les mans al cap quan a les discoteques
varen dir que no fumessin. S’ha deixat de fumar i si no hagués estat pel Covid, les
discoteques estaven plenes. Crec que és una responsabilitat no prendre mesures; Marratxí
seria punter en el tema de les terrasses. No crec que passes res. Hi ha més gent que no
fuma que fuma. Però això és el que cadascú pensa. Gràcies”
A continuació parla el Batle: “La nostra postura com Equip de Govern, era demanar una
transacció, que crec que tots hi podem estar d’acord. A veure què vos sembla. És vera que
aquí estem en desequilibri, com ha dit el senyor Amengual, entre el que és el comerç i entre
ell, els comerços i el que també és a nivell sanitari, les recomanacions sanitàries. És vera
que el Ministeri de Sanitat insta, recomana no fumar a les terrasses, és així. Per això,
nosaltres volíem fer a més..., però també com que vostè ja suposo que sap perquè ja ho
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posa: “que en el caso que el Ayuntamiento no tuviera competencias para decretar” i és així,
no ho tenim. Perquè això ve d’una llei estatal i no podem fer una ordenança que vagi contra
aquesta llei. Ho ha de fer l’Estat. Nosaltres el que volíem proposar, és simplement, un únic
punt que era transmetre als comerços de Marratxí la recomanació que fan les institucions
sanitàries de no deixar fumar a les seves terrasses. Simplement és això. Transmetre
aquesta recomanació, i que cada comerç faci el que trobi que hagi de fer. Simplement, és un
poc el que nosaltres proposàvem”
Seguidament parla el portaveu de Ciudadanos: “Gràcies, senyor Batle. Em pareix molt
correcte el que diu però jo sempre aniria a cercar oferint qualcuna informació extra o una
solució als empresaris que tenen aquestes terrasses. Venc a dir, senyors, si tenen obertes
les terrasses el més possible, doncs possiblement ja no hi hagi d’haver aquesta prohibició.
No sé si m’explico.”
El Batle diu: “Sí. El que podem fer si no és o transmetre’ls els documents que hi ha tots els
informes o tota la documentació; que jo me l’he llegida avui que parla d’això. El que podem
fer és fer-los arribar la documentació redactada pel Ministeri de Sanitat on explica com ho
podem dir...”
El Sr. Amengual diu: “Les condicions”
Segueix el Batle: “Sí. Les condicions negatives que pot dur fumar a les terrasses, per
exemple, no? Sanitàries, les condicions sanitàries negatives que pot dur fumar a les
terrasses. També ho podem escriure així, si vos va bé, Vull dir si hem d’arribar un poc
aquest tema”
La regidora del PP, Sra. García, agafa la paraula: “Nosaltres no acabem de veure-ho del tot
perquè se suposa que la Conselleria de Salut ja ha d’haver passat als bars i als restaurants
aquestes recomanacions. Per tant, no crec que vingui de cara a l’Ajuntament que els hi
passem o no els hi passem. Això és una cosa que ells ja han de tenir en compte. Ben igual
que totes les altres recomanacions o obligacions que tenen a les terrasses de complir els
espais, les distàncies i demés. Sempre que es compleixi la distància de seguretat, un
fumador no és un problema. Perquè el fum és ben igual que el parlar o ben igual que una
altra cosa. El fet de dur-se la mà a la boca per fumar és ben igual que menjar un pa amb oli;
i no prohibirem menjar pa amb oli perquè també ens duem les mans a la boca. Vull dir, que
poden cercar cinquanta mil entrebancs però nosaltres no ho acabem de veure això. És a dir,
els bars i restaurants han de complir, no unes recomanacions, no, unes obligacions que hi
ha en el Decret de sanitat. Si les compleixen, jo crec que nosaltres no hem d’anar a afegir
més prohibicions ni res més. Per tant, nosaltres no l’acabem de veure aquesta transacció,
senyor Batle. Però no es preocupi, la faci i nosaltres mantindrem el nostre vot d’abstenció”
El Batle comenta: “Primer de tot dir-vos que s’acaba d’afegir el nostre company Humberto
López. Ens sents Humberto des de casa? Perfecte. Simplement això. I la transacció
simplement era per, és vera per donar cabuda a aquesta preocupació sanitària que
mostrava el senyor Estarás. No era gens d’afany de prohibir res. Simplement, i és vera que
els comerços que volen estar informats ho estan. I cadascú sap el que fa dins casa seva i
sap les normes que pot complir. Per això proposem aquesta transacció que simplement és
com una, és com repetir la informació que ja tenen. És així. És com donar...era un poc com
simbòlic, un poc també per després demostrar també la inquietud que tenim en pro de la
sanitat. Però simplement, no era amb afany, ni molt manco, de prohibir res. Com he dit
abans que cada comerç faci el que vulgui o pugui fer dins les limitacions legals que té.
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Simplement, és això. No sé si el senyor Estarás, si està d’acord amb aquesta transacció que
li he fet o no; o si la vol acceptar”
Respon el Sr. Estarás: “A jo, senyor Batle, em pareix excepcional el que acaba de dir. Jo
crec que si l’Ajuntament no pot obligar, que em pareix molt bé la frase, però si pot informar
no està de més. De totes maneres, jo no estic en contra de l’empresari, jo des que vaig
néixer sóc empresari. És una exageració però és així. Per tant, em preocupa molt
l’economia. Però no hi ha cap terrassa a Palma que compleixi la llei dels dos metres. O
sigui, que qualcú em digui qualcuna. I tothom fuma. I jo no som fumador però sempre he
estat en contra d’alguna cosa nociva per la salut, com pot ser les drogues o el tabac, i ara
més amb el Covid. I a Marratxí que és on jo visc i on jo em moc, no hi ha cap terrassa que
compleixi la normativa. No per tancament ni per distanciament, que qualcú em digui on hi ha
una terrassa. I si a això l’afegim el tema del tabac i del fum, “apaga y vámonos”. Ara que no
es pot prohibir me pareix molt bé però almenys que l’Ajuntament informi amb pamflets o una
visita presencial de la Policia o del Regidor de torn, que informin que per favor es prenguin
unes mesures. Perquè els dematins és horrorós. I jo crec que hem de prendre mesures i jo
crec que no podem tenir quatre morts o quatre “fallecidos” crec que tenim i el més infectat de
Balears. Creo que ha sido el municipio con más infectados. Creo que esto se puede resolver
de una manera más elegante. Però bé, em pareix molt bé la proposta que ha fet el senyor
Batle. Gràcies”
El Batle diu: “Abans de tot tenim problemes tècnics. Ha caigut el corrent, justament, de la
seva urbanització. Es veu que viu una devora l’altra, i falta na Irene i falta na Carme Ripoll.
Falten les dues. Hem d’esperar a recuperar. No sé si les podeu cridar per telèfon i que ho
facin a través del mòbil. Per favor, si ens podem posar en contacte amb ells”
La senyora García, portaveu del PP, agafa la paraula: “Senyor Estarás, jo estic d’acord amb
el que vostè diu. Que per ventura en els bars o en els comerços del municipi no es compleix
la normativa. Però no és una qüestió, no és un problema dels fumadors en aquest cas. Si no
es compleix la normativa per distanciament, per espai, pel que sigui, que es faci complir.
Però és el que jo li deia en el principi, no em pareix malament que es faci complir,
evidentment la normativa, però no mesclar-ho amb els fumadors perquè crec que res té a
veure una cosa amb l’altra. Si realment compleixen les distàncies i els espais, pot fumar, pot
beure i pot menjar. No crec que sigui aquest el problema. Gràcies”
El Batle, senyor Cabot diu: “Perdoneu. Bé, ara quan venguin elles, les hi tornaré a repetir
però és perquè ens posem d’acord nosaltres. La transacció quedaria, si vos sembla bé a
tots, o a qui li sembli bé, evidentment al senyor Estarás que és el que la proposa: “Posar a
disposició dels comerços de Marratxí els informes sanitaris redactats pel Ministeri de Sanitat
on fa referència a les seves recomanacions respecte al tabac dins les seves terrasses.” Ara
hem d’esperar que es connectin elles dues. Na Irene ja està aquí. Hola Irene. I ara ens falta
na Carmen. Hola Carmen, ens sents? No ens sents. En teoria ens has de sentir. No ens
sents? Ara sí. Perfecte. Na Irene també, eh? Idò, molt bé. Perdoneu. Estàvem amb una
transacció a aquesta moció sobre el tabac que ha defensat el Grup Mixt. I la transacció
quedava: “Posar a disposició dels comerços de Marratxí els informes sanitaris redactats pel
Ministeri de Sanitat on fa referència a les seves recomanacions respecte al tabac dins les
seves terrasses.” D’acord? Així és com quedava”
El portaveu de Ciudadanos agafa la paraula: “Estem d’acord. Ens agrada aquesta proposta
d’acord però en si, el que és el contingut de la moció, no té molt a veure amb la idea que
volem transmetre amb aquest intent d’acord. Jo estaria d’acord però s’hauria de modificar
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també part de la moció. O sigui, no és voler complicar les coses però és que si votem això a
favor el contingut no dóna fe de què volem acordar. Estem parlant simplement d’una
campanya d’informació als professionals perquè sàpiguen el que han de fer o no han de fer;
o reforçar el seguiment del compliment d’aquesta llei i el que mani la Conselleria. Per tant
continuem amb l’abstenció nosaltres”
I el Batle comenta: “Pensau que no estem votant a favor de l’argumentari sinó dels acords.
O sigui, el fet de com quedi l’argumentari no té valor amb la transacció que fem. Es vota
l’acord, i arribem a un acord amb l’acord”
Seguidament la Sra. Nchaso, portaveu de VOX diu: “En relación con la moción del señor
Estarás. La intención es buena porque la mayoría de comercios, de restaurantes, ya saben
esta disposición. Lo que pasa que casi el 80% no cumplen. También está a su favor que
dice “mientras dure la emergencia sanitaria”. Lo único que yo le diría que aclare si habla solo
de las terrazas con los dos lados cerrados y un techo; o como dice en el acuerdo “las
terrazas en general”. Porque las terrazas en general últimamente hay unas terrazas que
están en la carretera, estan en un trazo de asfalto; y esas están como al aire libre”
Continua amb la paraula el Sr. Estarás: “El tema de las terrazas que comenta la señora Lola,
éstas que están en la carretera con el permiso actual. Evidentemente, estas no tendrían
cierto problema si mantuvieran las distancias del metro y medio o dos; pero es que siguen
incumpliendo las distancias de seguridad. En el momento que incumplen la distancia de
seguridad, es que estamos otra vez en las mismas. Este es el gran problema, la transmisión
del humo que va por el aire. Si las terrazas que están puestas, que a mí me parece
fenomenal que hayan dado vía libre a la ocupación de vía pública, pero es que si vamos a
ver cualquier terraza, están las mesas una al lado de otra, las sillas una al lado de otra. Que
las separan dos metros, bueno ahí podría entender que fumaran pero no están a metro y
medio, dos; están unas al lado de otras. Por tanto si no cumplen el distanciamiento sanitario
a mi entender la moción tiene que ser lo que ha dicho el señor Alcalde. A menos mínimo que
notifiquen que mantengan la distancia de seguridad. ¿No sé si esto contesta a tu pregunta?
Agafa la paraula el Batle: “ Jo per no anar-nos en per altres temàtiques, que al final tractem
el tema del tabac. Torno a insistir que al final el que votem són els acords, que hem proposat
aquest acord. Que evidentment no parla ni de terrasses ni de tipus de terrasses,
simplement, parla de l’acord aquest, que al final és fer, doncs bé posar a disposició dels
comerços aquesta informació. O sigui, que anem a votar el que ve a ser aquest, simplement
aquest punt, si vos sembla bé?
Sotmès l’assumpte a votació, 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, del regidor
d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb les abstencions dels quatre regidors del
PP, dels tres regidors de Ciudadanos i de la regidora de VOX, aprovar la moció en la forma
següent:
“Posar a disposició dels comerços de Marratxí els informes sanitaris redactats pel Ministeri
de Sanitat on fa referència a les seves recomanacions respecte al tabac dins les seves
terrasses”
14. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí “Para promover
y mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes de Marratxí”
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A continutació es dona compte i lectura per part de la regidora de Ciudadanos, senyora Lidia
A. Sabater, de la Moció presentada per Ciudadanos de Marratxí, en data 17 de juliol de
2020, “Para promover y mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes de Marratxí, que
diu textualment:
“Este próximo 12 de agosto es el día internacional de la Juventud, un día promovido por la
ONU para ayudar a afrontar los grandes desafíos de los jóvenes. Este es el propósito de
esta propuesta que traemos al pleno de este ayuntamiento: ayudar a los jóvenes de nuestro
municipio.
Como todos sabemos, la realidad social y laboral actual es complicada para la población
joven entre los 16 y los 30 años. Nos encontramos ante unas cifras de paro preocupantes
tanto en España como en las Illes Balears y, también, aunque menos alarmantes, en
Marratxí. A ello se suma que la crisis provocada por la COVID-19 ha tenido un gran impacto
sobre el mercado laboral, las consecuencias han sido todavía peores para los menores de
30 años. Según el informe del Instituto de la Juventud (Injuve) se reconoce que “el sistema
contrata jóvenes en precario en épocas de bonanza y de mayor demanda, y los expulsa a
bajo coste cuando se presentan crisis de consumo”. Si se unen la temporalidad, el
desempleo estructural y los empleos precarios junto con la crisis de demanda provocada por
la pandemia del coronavirus, el panorama es desastroso.
Según los datos estadísticos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de este mes de
junio 2020, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se ha incrementado en 16.584
personas, un 5,8% más respecto el mes anterior, acumulando un total de 343.158 jóvenes
menores de 25 años en situación de paro. De éstos, 9.605 pertenecen a nuestra comunidad
autónoma. Y, concretamente en nuestro municipio, del total de parados registrados en
Marratxí, el 36,8% corresponde a personas de edades comprendidas entre 16 y 34 años
(datos de IBESTAT de junio 2020), esto significa que casi unos 640 jóvenes marratxiners se
encuentran en esta situación.
A menudo la falta de oportunidades es una causa, la formación de los jóvenes también y la
falta de orientación laboral o ayudas para este colectivo hacen que sea una de las franjas de
edad más vulnerables y con mayor dificultad de inserción laboral.
Como consecuencia y, tal y como el Consejo de la Juventud española apunta, se ha
incrementado un retraso de la emancipación del hogar familiar. Si consideramos a los y las
jóvenes de entre 20 y 24 años, el 89% sigue viviendo con su familia de origen. Si tomamos
la franja de entre 25 y 29 años en España, el 79% de estas personas sigue sin emanciparse.
Estos porcentajes son muy superiores a los que se dan en países como Portugal, Grecia o
Irlanda.
Por estos motivos, creemos que, desde nuestro grupo municipal Cs Marratxí, no podemos
mirar hacia otro lado y hacer ver que es una realidad lejana o a nivel de otras
administraciones. Como consistorio municipal, nuestra obligación es ser una administración
cercana, capaz de resolver problemas y eficaz.
Desde el Ayuntamiento de Marratxí, tenemos mecanismos para poder dar un servicio de
orientación laboral y de formación a nuestros jóvenes, de realizar a través de la Conselleria
de Model Econòmic, Turisme i Treball, concretamente a través del Servicio de Ocupación de
las Islas Baleares (SOIB) programas de formación sectorial y de idiomas, al igual que
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impulsar como institución pública líder en la ciudad un pacto local para la formación y
empleo de los jóvenes, contando con instituciones educativas tan importantes como son la
Universidad de les Illes Balears y todos los centros educativos baleares que lleven a cabo
programas formación profesional.
Para canalizar y agrupar todas las instituciones públicas educativas, la administración local,
las entidades y asociaciones juveniles de cualquier tipo, ya sea asociativo, cultural, social,
deportivo o político, proponemos desde nuestro grupo municipal crear un organismo
consultivo y de trabajo donde todo el mundo pueda estar representado al fin de proponer,
debatir y llevar a cabo juntamente con el equipo de gobierno medidas a favor del empleo de
los jóvenes y de su calidad de vida. Obviamente, el trabajo de este consejo o mesa local
para la juventud no será únicamente desarrollar este pacto local por el empleo, sino que se
establezca una serie de competencias y funciones, con encuentros periódicos con el fin de
favorecer y trabajar en otros aspectos que afecten a la población juvenil.
ACUERDOS:
- PRIMERO: promover por parte de la Conselleria d’Afers Socials i Esports la creación de
una mesa o un consejo local para la juventud en Marratxí, donde tengan presencia todas
aquellas entidades, asociaciones y representantes de los grupos municipales en el
Ayuntamiento que tengan relación con la juventud y quieran formar parte de esta mesa, así
como representación de las instituciones educativas más importantes de la ciudad.
- SEGUNDO: determinar las competencias y funciones de este órgano, la periodicidad de
los encuentros, un coordinador por parte del Ayuntamiento y una serie de objetivos fijados
por parte de los técnicos municipales en materia de juventud.
- TERCERO: establecer una ronda de contactos con entidades juveniles de carácter cultural,
educativo, político y social para constituir un órgano consultivo en materia de juventud el
más representativo y plural posible.
- CUARTO: encargar como primera medida a esta mesa, un plan de empleo y de formación
juvenil para los jóvenes de Marratxí, consensuado y pactado con los grupos municipales en
el Ayuntamiento, con empresas e instituciones colaboradoras con el fin de disminuir la tasa
de paro juvenil en el municipio y aumentar las oportunidades y la inserción laboral de los
jóvenes.
- QUINTO: dar a conocer todas las oportunidades laborales y formativas, ya sean europeas,
autonómicas o municipales, para que los jóvenes de Marratxí no pierdan ninguna
oportunidad para desarrollar su carrera laboral”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor Jaume
Llompart Caldés: “Idò vull dir que nosaltres recolzarem aquesta moció. El millorar la qualitat i
la formació de tots els joves de Marratxí serà el fruit que d’aquí a uns anys recollirem i serà
molt més pròsper el nostre municipi. I òbviament, el Partit Popular i els nostres Regidors hi
seran devora per formar part de qualsevol mesa i aportar totes les idees i les maneres de
poder millorar aquest futur en els nostres joves. Per tant, com he dit al principi hi votarem a
favor”
La Sra. Nchaso, portaveu del grup politic municipal Vox diu: “A mí sinceramente lo que tengo
miedo es que no haya una duplicidad de funciones, en cuanto al contenido de esta
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commission o de este grupo o de esta mesa. Porque muchas cosas que se quieren aquí
apuntalar, creo que ya se hace cargo el Ayuntamiento, ya se hace cargo la Consellería; no
sé hacia dónde van. O sea que yo me abstendré”
Seguidament el Batle dona la paraula a la regidora de Joventut, Sra. Irene García:
“Respecte a la proposta d’acord primera sobre la creació d’un consell local per a la joventut
de Marratxí. Primer convé aclarir que un consell de joventut, ja sigui autonòmic, insular o
local, és un organisme a través del qual l’administració...”
El Batle diu: “Irene, perdona. Hola. L’hem perduda. Irene? Hola? Em sents? Vale. És que et
perds, tens mala cobertura. A veure ara, Irene?”
La senyora Irene García torna agafar la paraula: “Respecte a la proposta d’acord primera
sobre la creació d’un consell local per a la joventut de Marratxí. Primer convé aclarir que és
un consell de joventut, ja sigui autonòmic, insular o local. Llavors, un consell de joventut...és
un organisme a través del qual l’administració canalitza la participació. Aleshores, és un
canal de comunicació entre el jovent i l’administració per traslladar l’opinió, les necessitats
sobre la seva realitat, i fer propostes d’acció que afavoreixin el desenvolupament integral
dels joves. A les Illes Balears els consells de la joventut local són entitats de dret privat amb
personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per complir les seves finalitats. Llavors, el
consell local és un organisme de caràcter públic que sorgeix d’un acord de les associacions
juvenils o de grups de joves que fan activitats per i per els joves. Aquest aclariment és
important perquè els consells locals no sorgeixen per una decisió dels poder polítics sinó
que és un acord previ de les associacions juvenils interessades en crear un marc d’actuació
que els permeti ser interlocutors vàlids davant els poders públics. Tot i així, l’empenta inicial
per part de l’Administració Local hi ha d’esser i des de l’Àrea de Joventut de Marratxí és un
dels punts claus dins dels projectes d’impuls de la participació dels joves. A principis del
2020 es varen fer els primers contactes per part dels tècnics de l’Àrea de Joventut amb les
associacions juvenils del municipi per explicar la intenció de donar suport a la creació d’un
consell local jove de Marratxí. Va tenir lloc una reunió en febrer i les entitats es varen
mostrar interessades. També es va mantenir una primera reunió amb el President del
Consell de la Joventut de les Illes Balears per establir una col·laboració i un suport al
projecte. I actualment seguim treballant en aquesta línia. D’acord? Respecte a la proposta
d’acord segona de determinar les competències i funcions d’aquest òrgan; hem de dir que
els consells locals de joventut es configuren com associacions o federacions, segons el cas.
I han d’estar inscrits en el Registre d’Associacions de les Illes Balears. El poden crear les
associacions de joves, federacions de les associacions de joves, seccions juvenils o entitats
prestadores dels serveis a la joventut, els quals han d’expressar la seva voluntat en una acta
signada, a la qual han d’adjuntar les normes estatutàries per les quals es regiran. La forma
jurídica és l’associació o les federacions d’associacions. I la pròpia constitució d’un òrgan
d’aquest tipus ja du inherent una definició de competències, funcions i una regulació del seu
funcionament. Respecte a la proposta d’acord tres, referent a establir una ronda de
contactes amb les entitats juvenils, com he explicat al inici, la idea d’impulsar la creació d’un
consell local ja s’ha iniciada i s’està treballant en aquest sentit de la mà de l’Àrea de
Participació Ciutadana. Respecte a la proposta d’acord quatre, sobre la creació d’un pla
d’ocupació i formació juvenil, hem de dir que un consell local de joventut no és un
departament de la Regidoria de Joventut. La base del seu funcionament ha de ser la
independència d’acció de l’ajuntament. L’Administració Local ha de tenir un paper facilitador
de la seva creació i manteniment però no pot encarregar res ni fer cap tipus de mandat. Això
seria per advertir l’esperit amb el que aquest òrgan ha estat creat. Llavors, naturalment
l’accés al mercat laboral en bones condicions, ben segur és una de les preocupacions dels
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joves, està en mans dels consells locals de decidir els temes i les qüestions que ells volen
plantejar. Respecte a la proposta d’acord cinquena de donar a conèixer les oportunitats
laborals i formatives. A l’Àrea de Joventut disposem del centre d’informació juvenil. Un espai
d’informació, orientació i assessorament gratuït per a les persones joves. Els serveis bàsics
que ofereix el servei d’informació juvenil són informació i orientació personalitzada sobre
temes d’interès juvenil, difusió de la informació, assessorament sobre temes específics,
dinamització de la informació a través del punt d’informació als centres de secundària, entre
d’altres. Un punt central d’aquesta política d’informació juvenil és la creació i manteniment
d’una web específica de joventut amb continguts informatius sobre el treball, formació,
ocupació, temps lliure, salut, habitatge, entre d’altres. Ja hi estem treballant en aquesta web
perquè pròximament pugui estar en marxa i a l’accés de tothom. Moltes gràcies, senyor
Batle”
La regidora de Ciudadanos, Sra. Sabater diu: “Lo que pretendíamos con esta moción era
establecer un órgano que se regule desde el Ayuntamiento, una mesa de trabajo, no
propiamente dicho como el Consejo de la Juventud, que se conoce. O sea, a lo mejor esta
palabra ha sido poco acertada. Pero es una mesa de trabajo para establecer una base de
trabajo en el que se generen unos objetivos, se establezcan relaciones público-privadas con
empresas, fomentar el trabajo la formación de los jóvenes. Y bueno, estoy contenta al
escuchar, supongo que el resto de mi grupo municipal, que estamos contentos al escuchar
que se está trabajando ya en esto y sobre todo la web y dar a conocer todas esas
oportunidades que se pueden escapar a lo major a los jóvenes que están buscando empleo.
Y todo lo que se haga para trabajar en esto pues será bien recibido, desde luego. No sé si
se puede a lo mejor cambiar, dejarlo como mesa de trabajo, en vez de consejo de juventud y
así ir trabajando en este sentido para que no se pierda ninguna oferta y que desde el
municipio de Marratxí trabajemos en ello”
El Batle agafa la paraula: “Intervindré jo, si no te sap greu Irene perquè se te sent un poc
malament. D’acord? O sigui, que jo seguiré. Nosaltres també trobem important els consells
de la joventut. I ara senyora Sabater si dius que no és exactament el que proposàveu, doncs
ho entenem. Perquè evidentment el Consell de Joventut, i jo vaig formar part del Consell de
la Joventut de les Balears, fa molt d’anys ja. Evidentment és un òrgan totalment
independent. I això és la seva gràcia, que ningú tingui poder damunt ell, no? I sí que
nosaltres volíem votar a favor d’aquesta moció perquè evidentment té un esperit que ens
agrada a tots. I vos anàvem a proposar també certes transaccions per a veure si podem
arribar a un acord, que crec que no són complicades. El primer punt simplement el
canviàvem perquè posa: “promover por parte de la Conselleria d’Afers Socials”, evidentment
no podríem promoure per part de la Conselleria perquè no ho som, hi hauríem d’instar, no?,
però en aquest cas simplement posaríem: “seguir treballant des de l’Àrea de Joventut en la
creació d’un consell local de joventut a Marratxí per tal de fer d’interlocutor entre les
Associacions de Joves i l’Administració Local”. D’acord? Vos he de dir que sí que tenim molt
d’interès en crear el consell de la joventut. Cosa que és difícil perquè avui en dia només hi
ha tres associacions juvenils, que són els tres clubs d’esplai. No n’hi ha d’altre, d’altre
caràcter, només aquestes tres. Però ja per això hem fomentat des de fa molts d’anys i des
de l’anterior legislatura, vàrem fomentar i vàrem crear per exemple el Consell de
l’Adolescència i el Consell de la Infància; i simplement, és començar a fer feina amb aquests
nins i aquests adolescents perquè després també arribin en aquest moviment associatiu i
siguin partícips un poc de la vida del municipi, que ells també puguin opinar i participar en la
vida política d’aquest municipi. El segon punt, evidentment, el volíem llevar pel que vos dic,
perquè el Consell de la Joventut és independent i l’Ajuntament no li pot marcar com ha de
funcionar. En el tercer punt que deis: “establecer una ronda de contactos con entidades
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juveniles”, com que ja ho fem, però és vera que vos oferíem posar aquesta transacció que
és: “continuar treballant per tal de mantenir la participació i el contacte continu entre les
associacions juvenils i l’Ajuntament fins a la creació del Consell Local de Joventut. Perquè
s’entén que després d’aquesta interlocució serà amb el Consell de la Joventut. Però sí que
vos proposem això que és continuar fent aquesta feina. Com vos dic, per això ens interessa
també que ells s’associïn perquè avui en dia amb les úniques associacions juvenils que
podem quedar són amb els esplais, que quedem i parlem molt però és vera que al final
quedem i parlem molt també per parlar de la seva activitat com a club de lleure. El quatre
també proposàvem eliminar-ho perquè no és una competència nostra. De fet, els que fan
tots aquests plans d’empleo i tot això, que es fan a través del SOIB i l’Ajuntament s’adhereix
a tots aquests plans; tant ja sigui a través de Serveis Socials com potser els Plans PISA, que
són plans d’al·lots que no acaben a l’institut i estan dins un pla que van a fer pràctiques per
aprendre un ofici a distintes empreses. Com pot ser per exemple i el coneixeu, el pla dels
joves qualificats. Que hem tingut en aquest Ajuntament distintes convocatòries i és un pla
que ha funcionat molt bé. Eren joves que sí, que sortien de la carrera, que necessitaven una
empenta per entrar en el món laboral i que la trobaven a través d’aquests plans tenint una
primera experiència laboral dins l’Administració Pública. I el quint punt, que evidentment això
sí que és competència nostra i estem ben a favor; proposàvem seguint la feina que feien
com ha dit de l’oficina. És vera que l’oficina era un dels grans projectes que tenia l’Àrea de
Joventut a la darrera legislatura. Ara l’hem aconseguit impulsar perquè estàvem pendents, i
crec que qualque vegada ho vàrem parlar de poder tenir un espai adient. Des del moment
que vàrem canviar la biblioteca tenim aquest espai. Ja estem fent feina amb ell. I l’estem
intentant desenvolupar com per exemple ha dit bé la senyora Irene, amb el tema de la web,
perquè sigui una eina que tots els joves puguin entrar. I després d’aquí l’oficina fa de satèl·lit
perquè després tenim els espais joves i la feina que fan els dinamitzadors i també els
educadors, damunt el territori, sobretot als instituts per atreure i per poder informar de
manera correcta a aquests joves. I és aquesta labor de l’oficina, la d’atendre i la d’informar
del món laboral i d’ajudes i com altres coses com pugui ser beques, poder sortir a l’estranger
a estudiar idiomes, etc. I el punt, la transacció que vos anàvem a oferir era: “impulsar i
difondre les tasques que es duen a terme des del Centre d’Informació Juvenil de l’Àrea de
Joventut per tal de donar a conèixer les oportunitats laborals i formatives, ja siguin europees,
autonòmiques o municipals pels joves de Marratxí”. I és un poc per quadrar amb la feina que
ja fem i quadrar també qualcuna incertesa, per dir-ho de qualque manera, amb la definició
del Consell de la Joventut, que vos proposàvem aquestes transaccions. No sé si voleu que
vos el llegeixi tot, un per un els punts, per si ens hem perdut un poc. Seria el primer punt:
“seguir treballant des de l’Àrea de Joventut en la creació d’un Consell Local de Joventut a
Marratxí per tal de fer d’interlocutor entre les Associacions de Joves i l’Administració Local”.
El segon punt el llevaríem perquè com vos he dit són tasques en les quals no ens podem
ficar, que són independents del Consell de la Joventut. El tres: “continuar treballant per tal
de mantenir la participació i el contacte continu entre les associacions juvenils i l’Ajuntament
fins a la creació del Consell Local de la Joventut”. El punt quatre, que és el punt que no és
competencial nostre també el llevaríem. I el punt cinc: “impulsar i difondre les tasques que
duen a terme des del Centre d’Informació Juvenil de l’Àrea de Joventut per tal de donar a
conèixer les oportunitats laborals i formatives, ja siguin europees, autonòmiques o
municipals pels joves de Marratxí”
El portaveu de Ciudadanos comenta “El punt cinc de: “seguir treballant a l’oficina que ara ja
té un espai i tot això...”que això ja ho ha comentat “per atendre al món laboral” “i impulsar les
tasques que es duen des d’aquesta”, és un únic punt, no?”
Li respon el Batle: “Sí, exacte. Seria el punt cinquè”
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A continuació agafa la paraula el regidor del PP, senyor Llompart: “No entenc gaire de... Ara
escoltarem als companys de Ciutadans a veure què troben d’aquestes transaccions. Però no
entenc gaire del que vostè ens ha explicat, del que ens ha llegit la senyora García a la seva
intervenció. Perquè ens diuen que no, que l’Ajuntament no s’hi ha de ficar, que l’Ajuntament
no ha d’impulsar cap tipus de creació i vostè ens proposa a la primera transacció que
l’Ajuntament impulsarà la creació d’aquest consell. No, no ho entenc. La veritat m’he perdut
bastant. Perquè l’esperit de la moció és bo. Vostès estan emperrats en voler girar la truita i
no reconèixer que per ventura no s’estan fent les feines com s’haurien de fer. Perquè vostè
mateix ha reconegut que tan sols hi ha tres associacions juvenils en el municipi, allà on
tenim més de 47.000 persones; i en podríem tenir qualcuna més. Però crec que ens han
volgut embullar un poc perquè en tota la lletania del principi i el que vostè ens ha contat
senyor Batle a la seva intervenció no casa del tot. Però bé, independentment d’això,
nosaltres recolzarem la moció dels companys de Ciutadans, perquè l’esperit òbviament és el
que és, i crec que vostès també entenen el mateix que nosaltres, el que passa és que han
mesclat d’una manera ous amb caragols per poder maquillar coses que no estan fent o dir
que sí que les continuarem fent i tal, que s’han embullat, em pareix a jo, que ens han
embullat a tots. No obstant això, mantindrem el nostre vot a favor. Gràcies, senyor Batle”
El Batle continua amb la paraula: “Jaume, gràcies. Crec que no hauràs entès del tot bé a la
senyora García. Entenc també que la manera telemàtica que duim el ple és complicada.
Però la senyora García no ha dit que no vulguem crear el consell, ha dit que no podem crear
el consell de la joventut perquè no som nosaltres, són les pròpies associacions que el creen.
No és l’Ajuntament. Però en cap cas ha dit que no vulguem promoure aquesta creació. De
fet, ha dit el contrari. Ha dit que nosaltres no el podem crear però que sí que el podem
promoure; i fem feina per promoure-ho. De fet, el que he explicat és que ja nosaltres hem
creat, perquè sí que el podem fer nosaltres, el Consell de la Infància, hem creat el Consell
de l’Adolescència, que volem que siguin les passes prèvies a què aquests joves quan
creixint puguin crear el consell de la joventut. I de fet, no sé si estarem fent bona feina o no
en joventut, jo penso que sí. De fet, en Joventut hem recuperat moltes coses que s’havien
perdut, com són les Diades dels Esplais. I escolta, són tres només les associacions juvenils,
que són els esplais, però entre tots tres mouen 600 nins. O sigui, que no són poc importants,
eh? I després, la joventut és bastant transversal. Després podem mirar els clubs esportius la
quantitat de joves que mouen. No és que els joves no tinguin on caure, ni tinguin on
participar. La joventut és bastant transversal. Estem parlant de clubs juvenils. I de fet, al
municipi fa molt de temps, fa molt de temps que només hi ha tres associacions que són els
tres esplais que existeixen avui en dia. I fa temps n’hi havia quatre i aquest quart era el punt
de trobada i jo vaig ser un dels fundadors. Perquè vegi que sí, que feina sabem que la fem, i
l’intentem fer. Avui mateix ens han cridat del Consell de Joventut de les Illes Balears, un
membre, no sé si és el vicepresident o no sé què, que havia vist la notícia d’aquesta moció i
simplement, m’ha comentat que perfecte. Que comptem amb ells per si hi ha joves que
volen fer el consell de la joventut, que ells també donaran suport, etc, etc. I també, em
comentava per exemple que el punt quatre que és el del món laboral, ell tampoc no ho
entenia perquè sabia que no són unes competències seves. Que ells des del Consell de
Joventut sí que parlen amb Conselleria d’Ocupació i Treball per parlar de distints plans però
saben que també aquestes competències vénen de defora. De fet, els Joves Qualificats és
un pla europeu. No és ni estatal. Per tot això dic, que no sé si és que no ha entès a la
senyora Irene García, però en cap cas hem dit nosaltres que no vulguem crear el consell de
la joventut. Hem dit que nosaltres el podem promoure, no el podem crear i que el volem
promoure. Crec que no he donat cap volta a la truita. Simplement, he adaptat aquesta moció
a la feina que ja anam fent. Perquè si he d’aprovar una moció que explica unes coses que ja
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fem, semblarà que no estem fent res. I simplement, l’estic adaptant. Què he de dir? Que
crearé una oficina de joventut, quan ja la tinc creada? Què he de dir? Que em coordinaré i
faré reunions amb les associacions juvenils quan ja les estic fent? Em sap greu, jo
simplement, estic intentant adaptar a la realitat. I intentant adaptar a la realitat perquè això
surti endavant. Què he de fer? He de votar a favor de promoure unes coses que no són
competències meves? És que no ho podré complir. Prefereix no fer-ho així”
A continuació torna parlar la regidora de Ciudadanos, sra. Sabater: “Gràcies, senyor Batle.
Nosaltres dir que sí, que estem d’acord amb els canvis. No obstant això, també l’esperit
d’aquesta moció era fer una taula des de l’Ajuntament per fer, fomentar la feina dels joves. I
està clar que necessitem representants d’entitats juvenils perquè també necessitem saber
quines coses necessiten o quines mancances hi ha dins el municipi que tal vegada a
nosaltres se’ns escapi i ells més que ningú ens podrien dir. Però sí que és vera que mirant
cap al consell de joventut, també trobem que és adient. I tot el que es faci per fomentar la
feina dels joves i la formació per després arribar a tenir accés a una vivenda, emancipació i
tot el que vingui amb una feina estable, doncs és favorable. Per tant, trobem que sí, que està
bé canviar aquests punts d’acord i a veure si això va endavant perquè és important”
El Batle diu: “Moltes gràcies, senyora Sabater. De fet, li diré que amb el tema, també.....del
Covid que des de març estem aturats. A final de curs sempre fèiem una assemblea del
Consell de l’Adolescència i del Consell de la Infància. Venien aquí les escoles, fèiem com un
petit plenari amb ells i després també ens reuníem amb els representants dels Consells que
són alumnes triats de cada escola i ells també ens duien les seves reivindicacions i això. En
aquests Consells que jo crec que és l’ideal i que és el que vostè proposa, estaven convidats
tots, també venien els grups de l’oposició i estàvem i continuàvem. Aquest any no ho hem
fet al final de curs pel Covid. Però això està previst que es faci cada final d’any. Cada final
de curs, perdona. Per això també, com vos deia, lluitem per intentar fomentar que es creï el
consell de la joventut. Perquè creiem que és el millor òrgan per dur aquest tema.
Simplement ho dic com anècdota perquè és vera que vosaltres encara no ho heu viscut
perquè enguany no l’hem pogut fe però que vàrem començar a fer feina amb aquests òrgans
que vostè es refereix”
La Sra. Sabater diu: “Vàrem assistir en el del 2019”
Respon el Batle: “Ah, val. Perfecte.”
Segueix amb la paraula la Sra. Sabater: “I bé, el tema és que trobem que per ventura està
mal enfocat perquè només agafa un sector juvenil. Hauria d’ampliar-se a edats més, encara
properes al mercat laboral. Que aquesta és la realitat que ens trobem ara mateix. O sigui,
està molt bé el tema de cap a la infància i juvenil, però ampliar un poc més cap als 20 o 16,
cap als 30 que és l’edat del mercat laboral”
El Batle diu: “Moltes gràcies. Estic totalment d’acord, per això la feina de crear aquest
consell”
Seguidament intervé el regidor del PP, Sr. Llompart: “Gràcies, senyor Batle. Per ventura
haurà estat un poc de l’error que reconeixia la senyora Sabater a la redacció, del problema
de la connexió de la senyora Irene García. Però bé, no obstant això, l’esperit de la moció és
el que és. Crec que el recolzem. I crec que tant vostè com jo hem estat bastants partícips
d’impulsar associacions i activitats esportives en els nostres nuclis. I crec que l’esperit de la
moció ho recull i això hem de seguir fent. Estaria bé que en qualque moment reconeguessin,
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067227270610567025 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

si ja estan fent la feina, no tenim per què canviar, fer una transacció en el punt d’acord de la
moció. S’està fent, es vota i punt. No, no això de voler reconèixer que quan els grups de
l’oposició presentem una moció i vostès “ah no, ja l’estem fent i per això votem en contra”,
no, jo crec que si ja l’estan fent doncs votin a favor i punt. I ja s’està fent. Jo crec que és el
moment de deixar un poquet aquestes coses que s’estan fent des de fa vint o trenta anys, i
reconèixer que si s’està fent doncs es vota a favor i punt. No haver de fer aquestes
transaccions que en el final el que fan és embullar la troca. Però bé, no obstant el sentit de
la moció és el que és, positiu. Ja, torno a repetir que nosaltres volem ser partícips i voler
aportar i recolzar qualsevol tipus d’iniciativa des de la Regidoria i des d’aquesta Batlia que
es faci. I sempre ens hi trobaran i volem ser-hi partícips. Moltes gràcies”
Torna parlar el Batle: “Gràcies, senyor Llompart. Jo crec que això, que no hi ha res més
guapo que arribar a acords. I sí que reconec una cosa. Va haver-hi una associació juvenil fa
menys, que va ser el Pla en Marxa i vostès va ser un dels fundadors. Això abans no li he dit,
i també reconec que és així”
Sotmès l’assumpte a votació, 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 l’abstenció de la regidora de VOX, aprovar la moció en la forma següent:
Primer: “Seguir treballant des de l’Àrea de Joventut en la creació d’un Consell Local de
Joventut a Marratxí per tal de fer d’interlocutor entre les Associacions de Joves i
l’Administració Local”.
Segon: “Continuar treballant per tal de mantenir la participació i el contacte continu entre les
associacions juvenils i l’Ajuntament fins a la creació del Consell Local de la Joventut”.
Tercer: “Impulsar i difondre les tasques que duen a terme des del Centre d’Informació
Juvenil de l’Àrea de Joventut per tal de donar a conèixer les oportunitats laborals i
formatives, ja siguin europees, autonòmiques o municipals pels joves de Marratxí”

15. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Marratxí envers la
Plaça de l’Estació del nucli del Pont d’Inca
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 17 de juliol de 2020, envers
la Plaça de l’Estació del nucli del Pont d’Inca, que diu textualment:
“Actualment l’estacionament al nucli del Pont d’Inca esdevé un problema important, tant pels
residents, com per a visitants i zona comercial.
La zona d’estacionament limitat ajuda als comerços però no resol el greu problema
d’aparcament existent.
L’any 2011 l’Ajuntament de Marratxí va iniciar unes accions encaminades a ampliar el
nombre de places d’aparcament al nucli de Pont d’Inca, més en concret, es va sanejar el
solar situat davall de la plaça de l’Estació de Pont d’Inca, llevant les males herbes,
compactant el terra i asfaltant la part de la baixada de la zona de la plaça al solar mencionat.
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Atès que l’Ajuntament disposa d’aquest solar annex a la Plaça de l’Estació del tren, i que la
quantitat de metres és suficient per poder establir molts d’estacionaments, distribuint-los
adequadament.
Atès que ens consta que ja existeix un projecte per dotar d’aquest ús al solar esmentat.
Per tot això, el grup popular proposa al Ple l’Adopció del següent
ACORD
- L’Ajuntament de Marratxí farà les gestions oportunes, tant tècniques com econòmiques per
licitar les obres d’un aparcament de vehicles a la Plaça de l’Estació del Pont d’Inca, així com
del solar annex, a la major brevetat possible”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu del Partit Popular, senyora Mª
Magdalena García Gual:“L’any 2011, ja fa si mateix 8 o 9 anys, l’Ajuntament de Marratxí va
iniciar unes accions en aquesta plaça a la qual ens referim a la moció. Estem parlant de la
plaça de l’estació del tren del nucli d’es Pont d’Inca i es varen fer unes accions encaminades
a ampliar el nombre de places d’aparcament. Que també és un problema històric
l’aparcament en el nucli d’es Pont d’Inca Vell, com saben. Concretament el que es va fer, és
sanejar una miqueta el solar que està situat, el solar annex que és aquell que té el gran ficus
en mig, llevant una mica les males herbes, compactant la terra i asfaltant el tros de la
baixada en aquest solar annex. D’aquesta manera s’ha pogut anar utilitzant com a pàrquing
però sabem que hi ha un projecte en aquesta plaça per fer-hi un pàrquing, de manera que
ampliaríem el nombre de places de cotxes que hi podrien aparcar; i adecentaríem per dir-ho
de qualque manera aquella zona que s’ha convertit també els vespres, amb una miqueta de
problemes i ara darrerament entre el confinament i demés, en zona un poc més complicada.
Sabem que existeix aquest projecte perquè l’any 2018 nosaltres vàrem fer una pregunta
d’aquest tema, i vostès ens vàreu dir que sí, que l’havien trobat però que havien de fer unes
modificacions tècniques, i no sabem exactament en quin punt està. I per això hem presentat
aquesta moció. Perquè, per favor, es facin les gestions oportunes i quan abans puguem
gaudir d’aquest pàrquing en el Pont d’Inca doncs, crec que els veïnats ens ho agrairan.
Moltes gràcies”
Seguidament parla la Sra. Nchaso: “Yo votaré a favor porque justo coincide con una zona
que ya hice unas preguntas, que está muy cerca del Orfeón de Música, está cerca del tren,
está cerca el edificio de la tercera edad d’es Pont d’Inca. Claro, aquella zona está bastante
deteriorada. O sea, que supongo que saldremos ganando una vez que se haya hecho …….
como dices tu Magdalena”
El portaveu de Ciudadanos, Sr. Amengual comenta a continuació: “Gràcies, senyor Batle.
Nosaltres evidentment tot el que siguin millores per la ciutadania les recolzarem i
considerem que aquesta és molt encertada i que ve de molt temps enrere la necessitat
d’aquesta. Simplement dir això”
Acte seguit el Batle dona la paraula al regidor d’Urbanisme, Sr. Canyelles: “Bon vespre a
tots i totes. A la moció parlen d’aquesta parcel·la, d’aquest solar, i parlen només com una
zona d’aparcament públic. És cert que el 2011 es varen expropiar una sèrie de parcel·les
més la que ja era municipal. I en total fa, diguéssim, hi ha quatre parcel·les i fa un total de
3.422 metres quadrats. El que vull dir amb això és que és un solar classificat a les normes
subsidiàries com equipament edificable. Això vol dir, que s’hi pot fer un edifici també. En el
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qual hi ha un aparcament públic en el projecte que fèiem referència el 2018, hi ha un
aparcament públic i un altre de zona verda. I també, un projecte d’entrada i sortida en
aquesta zona d’aparcaments i a la zona de l’estació. Perquè actualment l’entrada i la sortida
és un vertader calvari i és molt perillós i no és gens segur. Aquest projecte té un pressupost
de 335.131 euros. S’ha de tenir en compte que ara pareix que són molts de doblers, però
s’ha de tenir en compte que també es treuen les pluvials, les aigües pluvials es condueixen
de cap al torrent. Per tant està inclòs dins aquest projecte. Com deia abans, són quatre
parcel.les. En aquest moment s’estan agrupant les parcel.les perquè quan vàrem, que
després ho explicaré, vàrem iniciar la modificació del projecte, ens vàrem donar compte que
les parcel.les no estaven agrupades. Algunes d’elles tenen errors importants a cadastre, que
no corresponen amb els metres que es varen expropiar ni amb el topogràfic que es va fer en
aquell moment. I per la qual cosa en aquest moment el que es fa és agrupar-les i dur-les a
registre de la propietat i subsanar els errors en el cadastre. Paral·lelament, són dues vies
diferents, paral·lelament, el que s’està fent és una subsanació de les deficiències del 2014,
que el 2018 ja varen quedar subsanades. Algunes encara ballen per la complexitat que té. I
s’han modificat i s’han adaptat les noves necessitats que tenim ara. I aquestes noves
necessitats que el 2011 no eren, algunes d’elles no eren, les esmentaré ara mateix: Una, és
la creació d’aparcament per poder reordenar l’avinguda d’Antoni Maura i facilitar la connexió
de forma accessible entre Palma a través del carrer Aragó i Marratxí o Marratxí i Palma; això
és una. Després també, s’ha de donar sortida a l’aparcament pel carrer Pont, com deia
abans, el qual s’ha d’eixamplar mitjançant l’expropiació dels terrenys afectats, de l’alineació
del carrer Pont per evitar que l’aparcament sigui una ratonera i així tingui uns accessos fàcils
i segurs. Després, un altre punt és la creació d’una zona verda de protecció i en previsió de
les necessitats de les normatives de planejament, que pel terreny que és ha de tenir un tros
de zona verda. Després, els accessos des de l’estació d’es Pont d’Inca a la refinadora; i a la
Pepsi, a reordenar tot aquell, que ja són de titularitat municipal, reordenar incorporant els
nous usos d’aquests espais que generaran afluència de gent, per tant aquí també s’ha de
tenir previst tenir una entrada i sortida, com deia segura, i també una adequació d’aquest
espai. Clar, tot això per aconseguir la pacificació del trànsit d’una zona, que resulti una zona
molt més amable per als residents i pels vianants i aconseguir la imatge d’una de les
entrades més importants del nostre terme municipal. Hem de recordar que una que també
era molt important era la d’es Caülls i la legislatura passada, 2018-2019, vàrem adequar
aquesta entrada al nostre municipi, per fer una entrada digna. Actualment l’avinguda
d’Antoni Maura és una de les arteries més importants que tenim a dins el nostre terme i és la
que diguéssim no ha sofert una millora ni una remodelació des de fa anys infinits. I pensam
que és un punt neuràlgic amb el qual estem fent feina de manera intensiva. I també vull dir el
tema del Covid ens ha pegat un cop important a l’hora de dur a terme determinats projectes
d’aquesta envergadura. I evidentment, hem de fer totes aquestes passes que deia abans
que en tenim, pràcticament totes estan engestides. El carrer Pont no, perquè necessita
l’expropiació, per tant necessita pagar als propietaris, delimitar exactament que és el que
s’ha d’expropiar i que és el que diguéssim, no hi ha cap edifici que s’expropiï, tot són trossos
de solars. Però és evident que això tindrà un cost que no està inclòs en el projecte, que
tindrà un cost i que tindrà una tramitació determinada que no es pot obviar. Venc a dir, no ho
podem obviar per molta pressa que tinguem. Tenia moltes ganes de fer-ho a la legislatura
passada i és evident que no ho vàrem fer perquè senzillament no vàrem arribar. Després
tenim un punt també conflictiu que el tenim en vies de solució. Però bé, quan parlem d’això
sempre ens topem amb el mateix, que és amb Endesa. Ens topem amb Endesa. I això vol
dir, que hem reiterat per passiva i per activa el tema d’aquella caseta que està en runes, que
té perill però hi ha una instal·lació elèctrica, aferrada en aquella postensa i una davant de la
caseta. Hem demanat que es fixi dia i hora per tal de la seva retirada, que això ho han de fer
els tècnics d’Endesa. Encara no ens han donat dia i hora. S’ha de recordar que el solar d’es
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Pont d’Inca, en el carrer d’Apotecari Morell hem estat molt de mesos amb una postensa allà
en mig. I que cada setmana insistíem amb la postensa i Endesa doncs senzillament diu que
el nostre projecte està més a baix i que ja quan arribin doncs ja ho faran. Han demanat
llicència d’obres per poder executar, en el sentit, quan fixin dia i hora, que normalment ho
fixen el cap de, per exemple, en el carrer Apotecari Morell, ho varen fer en tres mesos
d’antelació. Varen venir dia 26 de juny i ja ens ho havien dit feia tres mesos d’antelació.
Venc a dir, no entenem aquests retards com ha passat també dins el carril de bicicletes amb
aquesta caseta, que no s’acaba de tancar l’obra per culpa de la caseta que ja està
adequada i està feta a una altra banda i han de venir a connectar a l’altra banda per poder-la
llevar. En aquest sentit, veure tot això que comentava. Dir que la moció ens pareix caràcter
positiu, evidentment, i clar, només parla de l’aparcament i nosaltres des de l’Equip de
Govern, li vull proposar una transacció que parlés de més coses. Perquè ens hi
comprometem. I la transacció que la tinc escrita ho dic per la senyora Secretària, després si
arribem a un acord, li puc passar. Diu: “L’Ajuntament de Marratxí seguirà fent les gestions
oportunes tant tècniques com econòmiques per dur a terme les obres del projecte
d’adequació de la plaça de l’estació d’es Pont d’Inca, que inclou un aparcament públic, una
zona verda i l’adequació del carrer Pont per tal d’habilitar una entrada i sortida fàcil i segura,
a la major brevetat possible, quan la situació econòmica sigui favorable, degut a les
urgències i prioritats econòmiques sorgides de la pandèmia del Covid-19”. Això és la
proposta que li fem. Estem a prop, no estem telemàtics. Duem mascareta. No hi ha cap
problema. Bé, li volíem fer aquesta proposta, em pareix que aquesta moció va en un sentit
positiu i com he dit abans, inclou moltes altres coses que creiem que hem d’anar sobre
segurs, en el sentit de que sigui un lloc, és un lloc molt important a dins es Pont d’Inca i crec
que la remodelació val la pena perquè quedi un lloc diguéssim, digne, segur per entrar i
sortir. Perquè realment és un calvari l’entrada i sortida, i és un vertader perill, sincerament”
Torna parlar la Sra. Mª Magdalena García, portaveu del Partit Popular: “Moltes gràcies. Estic
molt contenta de l’explicació que ens han donat, inclús de la transacció. Vull dir, aquesta
transacció va més enllà del que nosaltres plantejàvem que evidentment, això sí que ho han
entès, l’esperit de la moció és el que és, o era el que és; totalment en positiu i constructiu
perquè és un tema ja històric, ens penja ja de fa molts d’anys i a més és molt necessari.
Perquè vostè ho ha dit senyor Canyelles, en un moment donat, un accés fàcil i segur. Això
és importantíssim. I el dia d’avui no el tenim, i aquest solar s’empra com a zona
d’aparcament. Evidentment que hi ha d’haver una zona verda, que hi ha d’haver tot el que
vostè ha comentat i tot el que va més enllà del pàrquing, perfecte, però actualment s’utilitza
d’aparcament. S’utilitza d’aparcament i vostè ho sap també i els que no ho saben; s’aparca
concèntricament des del ficus i resulta allò una mica caòtic, sobretot la sortida i l’entrada per
aquell carrer tan estret. Que a més ara per sortir ens obliga a volta cap a Palma. El que fa
una incongruència molt grossa, perquè obligatòriament has de voltar direcció al carrer Aragó
de Palma, per tornar a entrar una altra vegada al Pont d’Inca i tornar a fer la volta; vull dir el
que no fem en el principal ho fem per darrera, quan moltíssima de gent després volta de
manera prohibida en el carrer del Mercadona, Francesc Salvà. Però bé, això ja va a compte
de cada un dels conductors. Però en definitiva, ens sembla molt bé la transacció i ens
agradaria que se pogués agilitzar en el màxim perquè l’any 2018, i vostè ho ha comentat,
quan arrel d’aquella pregunta del Partit Popular del mes de maig, el 2018 vostè mateix
senyor Canyelles era el Batle, aleshores ens va dir que no era el que tots sabem, que
l’administració és com és i que d’un dia per l’altre les coses no es poden fer. Però ja han
passat dos anys, ja no és un dia per l’altre, ja quasi, quasi és un any per l’altre i els hi
demanaríem per favor tota l’agilitat possible. Per tant ens va bé aquesta transacció i
l’acceptarem. Gràcies”
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El regidor de Ciudadanos, Sr. Amengual comenta: “Molt bona l’explicació del senyor
Canyelles, s’ha entès perfectament el que volen fer. I és d’agrair la pretensió del conjunt
d’arreglar aquesta entrada al municipi que realment s’ho mereix. Nosaltres proposaríem per
ventura focalitzar més, fer-ho en fases; per ventura, perquè pareix que la inversió és més
important del previst i plantejar, ara ho dic sense haver vist el projecte en conjunt, no?; però
per ventura focalitzar més, l’aparcament acabar-ho el més aviat possible ja que és una
necessitat bàsica. Després anar a una altra fase, per exemple zona verda; i tercera fase la
que considerin. O sigui, per jo tot el projecte en conjunt em pareix fantàstic però per ventura
marcaria unes fases prioritàries. Això només és una proposta. I després, a part de tot això
dins la conversa, jo ja li he sentit dir altres vegades, i crec que ha de ser molt frustrant;
pareix ser que Endesa ens té un poc oblidats, parlo de Marratxí, ens fa la vida un poc
complicada en aquest aspecte. Jo parlaria amb la Regidora, la senyora Serra, per veure si
des de la FELIB podem fer algo de força, perquè Endesa en els municipis que no són
Palma, que no són Calvià, que no són altres, ens tracti un poc millor. Perquè no podem tenir
un carril bici amb un any amb un armari allà en mig perquè no el volen llevar. No és una
feina immensa i són feines que crec que s’han de considerar. Ha dit una postensa,
igualment. Aquella caseta fa molt de temps que està abandonada i no hi hauria d’estar per
tant proposo que també facem un poquet de discurs dintre de la FELIB per pressionar de
qualcuna forma perquè, hem de cercar solucions ràpides, si no aquesta actuació tan ridícula
que ells tenen moltes vegades. Gràcies.”
Torna parlar el Sr. Canyelles: “Només volia afegir al darrer comentari que ha fet el senyor
Amengual que crec que Endesa no ens té més que a un altre, crec, sincerament. El que sí
que és vera és que han llevat les oficines presencials, les han llevades. Tot es fa per correu
electrònic. No tens un interlocutor. D’això tots els ajuntaments es queixen. Jo ho he pogut
corroborar amb altres ajuntaments. Tothom es queixa, senzillament, els particulars també,
no tenen un interlocutor. No hi ha ningú darrere a una línia que pugui dir, escolta això és
l’encarregat de Marratxí, aquest ens solucionarà la papereta o ens dirà exactament com
tenim l’expedient. I ens trobam així. Telefònica molt semblant, eh? Telefònica estan a
València, vénen de València a una reunió aquí. M’explico. Pel que sigui, que no fa molt hem
tingut una. Venc a dir, gent de València que no sap de què li parles. Sap de què li parles a
nivell tècnic de Telefònica però no coneixen ni el municipi ni estan arrelats ni
saben...m’explico. Venc a dir, això crea unes dificultats enormes com es poden imaginar. I
respecte al que vostè deia de les fases. Crec que amb la senyora García estem ben d’acord,
que una de les qüestions més importants és el tema de la seguretat. Clar, venc a dir,
habilitar, dur gent, dur més gent en aquell aparcament sense poder tenir una entrada i una
sortida fàcil i que sigui segura, la veritat és que fa un poc de consciència. Ens el mirarem a
veure amb qui, diguéssim, com ho podríem subdividir si, per dir-ho de qualque manera, si no
ens arriben els doblers, parlant clar, per fer el projecte sencer. Com ho podríem dividir per tal
d’agilitzar-ho i dur-ho a terme el més aviat que puguem. Ja li dic, que la intenció era tenir-ho
gest la legislatura passada i ens vàrem trobar una sèrie d’entrebancs i un darrere l’altre. El
darrer que ha sortit és que els solars no estàvem ni inscrits en el Registre de la Propietat ni
estàvem, diguéssim, hi havia una descoordinació amb el Cadastre total i absolut. I ha estat
el darrer que ens hem trobat. Que aquest va paral·lel a tot el demés. Però el demés, el
primer de tot, és llevar aquella caseta amb la postensa aquesta que té Endesa, que té un
embolic de cables que tira d’esquena i que és superperillosa. Perquè també li hem dit,
“escolti això és superperillòs, ho han de venir a retirar” Nosaltres la part que ens toca
municipal no la podem fer perquè hi ha tota el corrent allà. No podem anar allà a començar a
desmuntar la caseta. És que no ho podem fer. Això ens crea retard, i ens crea com
impotència de què no podem caminar; cosa que voldríem caminar. I també dir que el tema
del Covid ens ha retardat, evidentment, però un altre que també estàvem pendents és el
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tema de poder fer projectes sostenibles econòmicament. I els pressuposts de l’Estat no
estan aprovats. No han aprovat les sostenibles per tant també ens quedem, cobrim les
necessitats que tenim del Covid que són enormes. I ens quedem que projectes propis els
durem a terme enguany, per no dir quasi cap per no dir cap. Venc a dir anam caminant a
nivell de burocràcia i tot això però és que no. La veritat és que ens han tallat les ales de per
tot. I després ve una moció respecte això que ho acaba d’arreglar, en el sentit de què tenim
molts de dobles en el banc i no els podem emprar. I amb la necessitat que hi ha ara,
suposem que la Unió Europea menys ens deixarà o manco ens deixarà emprar aquests
doblers, diguéssim, perquè els ajuntaments en realitat estan sanejats, és l’administració que
està més sanejada”
La Sra. García diu: “Una qüestió tècnica arrel del projecte. Una vegada que Endesa permeti
que s’esbuqui la caseta, per dir-ho de qualque manera. S’han plantejat que aquella zona
pugui ser d’entrada o sortida, també de la mateixa plaça d’aparcament? Actualment ho és
d’una manera restringida perquè és aquella voravia grossa que entren. Per ventura seria
una possibilitat entrada per un lloc i sortida per l’altre. I donaríem... S’ha d’estudiar perquè el
carrer Pont, bé, seria només... Si tot ho passem per allà mateix, farem un gran embut i hem
de recordar que en aquella zona actualment, malgrat no està fet el pàrquing hi ve una
gentada, però a més hi ha una escola de música allà, hi ha tots els veïnats, hi ha els
comerços de la part de darrere. Vull dir que seria una possibilitat a estudiar. Gràcies”
El Sr. Canyelles comenta: “També hi ha l’estació”
Parla la Sra. García: “Hi ha també l’estació. La gent que va amb el vehicle a l’estació per
partir a Palma. Clar, a aquesta gent també els hi hem de donar facilitat d’aparcament, si és
per emprar el transport públic. Gràcies”
Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar la
moció en la forma següent:
“L’Ajuntament de Marratxí seguirà fent les gestions oportunes, tant tècniques com
econòmiques per dur a terme les obres del projecte d’adequació de la Plaça de l’Estació
d’es Pont d’Inca, que inclou un aparcament públic, una zona verda i l’adequació del carrer
Pont per tal d’habilitar una entrada i sortida fàcil i segura, a la major brevetat possible, quan
la situació econòmica sigui favorable, degut a les urgències i prioritats econòmiques
sorgides de la pandèmia del Covid-19”.
16. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Marratxí envers el
rebuig de la confiscació per part de l’Estat del superàvit municipal del nostre
Ajuntament
A continuació es dona compte i lectura per part del regidor del Partit Popular, senyor
Sebastià Frau Serra, de la Moció presentada pel PP, en data 17 de juliol de 2020, envers el
rebuig de la confiscació per part de l’Estat del superàvit municipal del nostre Ajuntament,
que diu textualment:
“Atès que l’article 140 de la Constitució Espanyola garanteix l’autonomia dels municipis i
estableix que “aquests gaudiran de personalitat jurídica plena” i que “el seu govern i
administració correspon als seus respectius Ajuntaments, integrats pels Batles i els
Regidors”
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Per altra banda, l’article 142, estableix que “les Hisendes locals de disposar dels mitjans
suficients per al compliment de les funcions que la llei atribueix a les Corporacions
respectives i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de participació en els de l’Estat
de les Comunitats Autònomes”
Atès que aquests principis constitucionals s’han desenvolupat a través de diferents lleis que
garanteixen, per una banda l’autonomia local i, per altra, que les entitats locals comptin amb
els recursos suficients per atendre les necessitats dels seus veïnats.
D’aquesta forma, la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) estableix que
“per l’efectivitat de l’autonomia garantida constitucionalment a les entitats locals, la legislació
de l’Estat (...) haurà d’assegurar als Municipis, les Províncies i les Illes el seu dret a
intervenir en quants assumptes afectin directament el cercle dels seus interessos” i que “el
govern i l’administració municipal (...) correspon a l’ajuntament integrat pel batle i els seus
regidors” (art. 2 i 19 LBRL).
Atès que aquesta llei, instrument fonamental en la definició de les competències i
obligacions dels ens locals, senyala a més a més, que “la cooperació econòmica, tècnica o
administrativa entre l’Administració local i les Administracions de l’estat i de les Comunitats
Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb
caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis, podent tenir lloc, en
tot cas, mitjançant els consorcis o els convenis administratius que subscriguin” (article 57.1
LRBRL)
Atès que la LRBRL estableix al seu article 105 que “De conformitat amb la legislació prevista
en l’article 5, es dotarà a les Hisendes locals de recursos suficients per al compliment de les
finalitats de les entitats locals” i que aquestes hisendes locals “es nodreixen, a més de tributs
propis i de les participacions reconegudes en els de l’Estat i en els de les Comunitats
Autònomes, d’aquells altres recursos que prevegi la Llei”.
Es fa necessari recordar totes les lleis que protegeixen l’autonomia organitzativa i de gestió
dels seus recursos, de les entitats locals així com les diferents fonts de finançament de les
mateixes per una sèrie de motius:
1.- El Govern d’Espanya amb un absolut menyspreu a la Constitució Espanyola i les lleis
que regulen l’organització, competències i la Hisenda dels ens locals, ha negat
injustificadament el pagament a les Entitats Locals de l’IVA que correspon al mes de
desembre de 2017.
2.- El Govern d’Espanya està estudiant “confiscar” el superàvit general a l’any 2019 per les
Entitats Locals (5.000 milions d’euros) així com també els recursos que les mateixes tenen a
les entitats bancàries (28.000 milions d’euros) a conseqüència d’haver generat superàvits
des de l’any 2012.
Atès que des de fa uns anys, les entitats locals han anat reclamant al Govern central una
major flexibilitat per poder aplicar els superàvits generats però sempre de la seva autonomia
i respectant l’autonomia local.
Per tot això, el grup del Partit Popular a l’Ajuntament de Marratxí proposa els següents,
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ACORDS
1.- L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern Central a respectar i garantir l’autonomia que la
Constitució Espanyola i les lleis donen als ens locals per a la gestió dels seus recursos.
2.- L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern Central a flexibilitzar les regles per a que els
ens locals puguin emprar en tota la seva extensió els seus respectius municipis i per
impulsar plans de reactivació necessaris per superar la crisi causada per la Covid-19.
3.- L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern Central a que, en cas que es plantegi modificar
o crear alguna llei que afecti a l’autonomia, hisenda o estabilitat financera dels ens locals,
siguin validades les modificacions al Congrés dels Diputats, davant els legítims
representants de tots els espanyols.
4.- L’Ajuntament de Marratxí insta a la Presidenta del Govern de les Illes Balears a defensar
i donar suport als Ajuntaments de les Illes Balears en la defensa de la seva autonomia i
interessos”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el senyor Sebastià Frau Serra: Tots sabem
que en el 2012 va entrar en vigor la famosa Llei Montoro, en la qual obligàven als
ajuntaments a complir amb una regla de gasto. I això ens va dur que els ajuntaments
normalment ingressàvem més doblers del que podíem gastar. I arrel d’això es va crear un
romanent. Aquest romanent tots els Batles i Batlesses d’Espanya han demanat al Govern
que canviï aquesta llei en favor que es pugui gastar una part d’aquest romanent en
inversions o en ajudes o ara exactament en el que està passant amb el Covid per poder tenir
els doblers els ajuntaments per complir amb això. I resulta que no s’ha fet. Així mateix, se
sap que el Govern Central està estudiant una forma per poder emprar aquests doblers. I
arrel d’això presentem aquesta moció”
El portaveu de Ciudadanos, senyor Amengual, parla ara: “Per nosaltres aquesta moció que
també recolzarem és una reiteració de la que vàrem ja presentar en el seu moment fa dos
plenaris. A la qual entre tots la vàrem convertir en una Declaració Institucional, de tal forma
que reclamàvem a l’Estat que no ens intervingués previsiblement, però ja ho han dit de
paraula, aquests doblers; que crec que és just que els puguem invertir aquí i més donada la
situació actual de necessitat. Simplement dir això”
A continuació parla el Batle, senyor Miquel Cabot: “Jo sense voler entrar, evidentment, i crec
que hi ha la diferència entre aquesta moció i la que vàrem convertir en Declaració
Institucional. Simplement, perquè aquesta ve després de les darreres notícies i aquella era
prèvia a les notícies. Simplement la diferència és aquesta. I aquesta ja parla d’un acord o
d’un previ acord que s’ha dit, perquè encara ni s’ha firmat ni s’ha consensuat del tot. Encara
està, entre altres coses per les queixes de les distintes Federacions de cada Comunitat. I
per això vos dic, això és la diferència entre una i altra, crec jo. Però, evidentment, l’esperit és
el mateix. Sense voler entrar exactament punt per punt del que diu i del que no, perquè puc
estar d’acord en segons quines coses, puc estar... a jo, per exemple la paraula confiscar no
m’agrada, perquè no es confisquen els doblers. És la meva opinió personal, no es
confisquen. No m’agrada aquesta paraula. Sense entrar a debat d’això, el que jo crec que és
una cosa; que és que, vàrem fer fa una setmana o dues. Dues ja crec, si no m’equivoco.
Tots els Batles de Balears a través de la FELIB ens vàrem reunir i tots vàrem arribar a un
acord de fer un document des de la FELIB per enviar. Un document que és molt parescut a
aquest, vull dir en el fons, que el tinc per aquí i ara vos puc llegir els punts, per enviar a
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l’Estat. I el que em sap greu per dir-ho de qualque manera és que si arribem tots els partits a
un acord entre tots i de tots els Batles i de tots els colors polítics, que a més vos he de dir
que un dels Batles que va donar més, que va redactar més per dir-ho de qualque manera,
que va dir com s’havia de redactar, era un Batle del Partit Popular, i va semblar bé i no hi
havia cap problema perquè el que deia estàvem tots d’acord. Després no em pareix bé, que
hàgim d’anar, sincerament, votant mocions perquè és que si no les podem fer tots. Em sap
greu. Més que res perquè és un acord entre tots els partits i tots els Batles. Per això ho dic. I
jo simplement sense voler anar-me a ficar en tots els punts perquè vos dic que qualcun em
pareixerà bé i qualcun per ventura no; sense voler entrar en el debat de si l’acord és un bon
acord o no. O de si el camí d’aquest acord és el correcte o no és correcte. Perquè
segurament bo no ho és, així com ha sortit a la premsa. Jo ara vos vull llegir el document de
la FELIB que és l’acord al que vàrem arribar tots els partits i tots els Batles. I jo simplement
vull proposar que aquesta moció es converteixi en simplement en donar suport a l’acord al
qual hem arribat tots els partits de Balears i tots els Batles. Perquè no m’agrada... és que
sinó el mes que ve podem presentar una altra moció, una altra; amb una cosa que estem
junts, anem a comprometre’ns a estar junts. És això. El que diu el document de la FELIB i
veureu que és molt semblant. Vaig directament en els punts d’acord. 1. La denuncia de la
nula participación que se ha otorgado a las Federaciones Territoriales de Municipios antes
de la presentación y aprobación del documento. També ens queixem de què la FEMP ha dut
l’acord un poc d’amagat i sense tenir en compte les Federacions. 2. El rechazo a las
condiciones recogidas en el referido documento, especialmente y entre otras, que el
establecimiento del préstamo sea por la totalidad del remanente de tesorería, la insuficiencia
del porcentaje dedicado a las actuaciones recogidas en el anexo y la devolución del
préstamo en el plazo de diez años que se considera excesivo. Estic parlant exactament
d’aquell acord que va sortir en premsa perquè parlàvem d’un acord que hi havia en premsa.
3. Que jo crec que és el punt més demolidor. La valoración positiva de la oportunidad para
disponer de los remanentes de tesorería, que és el que dèiem poder optar, Y la exigencia de
que sean los ayuntamientos quienes puedan disponer íntegramente de estos, destinándolos
a las inversiones o gastos que consideren necesarios en el ejercicio de la autonomía
financiera. Jo crec que aquest punt parla, és un resum d’allò que diu tota la moció, no? Que
nosaltres puguem fer el que vulguem amb aquests romanents. I el 4 que també és un altre
que també estem tots d’acord. La derogación de las medidas establecidas en la Ley
Orgánica, la Ley Montoro, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera. Això és l’acord al qual vàrem arribar, com vos dic, tots els Batles i hi ha na Neus
que és la Secretària General de la FELIB hi està de testimoni. I jo el que m’agradaria és,
respecte a aquest acord al qual vàrem arribar entre tots els partits. I aquí simplement posar
acord donar suport al document fet per la FELIB on tots els Batles vàrem estar d’acord, on
tots els partits vàrem estar d’acord, i instar al Govern a què es compleixi aquestes
reivindicacions de Balears, o dels Batles de Balears, o dels municipis de Balears, com el
vulguem dir. A jo m’agradaria fer-ho així perquè de veres és que si no, no sé, crec que és
molt important entrar en una dinàmica. I com vos dic sense entrar en el debat del document,
que pot ser que jo estigui d’acord amb unes coses o no però és molt més ample aquest
debat. Que a més parlarien d’un document que encara no existeix, anem a esperar que
existeixi. Però bé, això és la meva proposta que li faig al Partit Popular en aquest cas que
sou els que heu presentat la moció i és canviar els acords per això. Vull dir, per ficar “per
donar suport al document fet presentat per la FELIB en acord amb tots els Batles dels
municipis de Balears. I instar al Govern a què faci cas, a instar al Govern a què, ara no sé
com dir-ho, bé, que faci cas a les nostres reivindicacions. Vull dir, faci cas al millor no és la
paraula més, sí que doni suport o el que sigui, una cosa així. És el que jo proposo. Que és el
mateix però dins l’acord que tenim tots els Ajuntaments”
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Torna parlar el regidor del PP, senyor Frau: “Evidentment, ens pareix bé, perquè realment
l’esperit de la moció és el mateix. Però això de què no li agrada el contingut de l’exposició de
motius com confiscació i tal. Vostè a una moció anterior ha dit que l’important era la proposta
d’acord, que l’exposició de motius era el de menys. Ho ha dic precisament a na Lola fa una
estona. Vull dir que, no hem de retreure si diu confinament, confiscament, o el que diu, sinó
que exactament l’esperit és el mateix, d’acord de què tots els doblers que són dels
ajuntaments que ens ha costat un gran esforç al Consistori, juntament amb tots els
ciutadans de Marratxí, els quals han hagut de renunciar a nous serveis possiblement, a
millorar els serveis existents o fins i tot, a qualque projecte, com ha dit el senyor Canyelles
de la plaça de l’estació. Doncs, jo crec que és important que tots estiguem d’acord amb els
punts d’acords i evidentment acceptarem la transacció”
Segueix el Batle: “Gràcies, senyor Frau. Jo no, em referia sobretot quan dic confiscar, em
referia al document. Jo sé que l’esperit és el mateix per tots i és el mateix esperit de la
FELIB. Ho deia..., per això he dit que no volia entrar en el debat de si estic d’acord o no amb
l’acord, perquè segurament allà hi haurà puntualitzacions que no estarem d’acord i que
tanmateix, com que no és un acord ni que està signat ni pactat ni res, estarem parlant d’un
acord que no existeix i prefereix no entrar en aquest debat. D’acord? Ho deia en aquest
sentit. No ho deia..., ni tampoc vull entrar de si això ho vares fer tu o ho vaig fer jo. Saps el
que et vull dir. Jo crec que ara no estem en aquest debat, crec. I crec que com vostè diu, no
és l’esperit d’aquesta moció, que l’esperit i el fons el compartim”
Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar la
moció en la forma següent:

“Donar suport al document fet per la FELIB amb acord de tots els Batles i Batlesses
dels municipis de Balears i instar al Govern a que doni suport a aquestes
reivindicacions”
17. Declaració d’urgència dels assumptes: Moció presentada pel grup municipal de
Ciudadanos de Marratxí i moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí
relatives als parcs infantils de Marratxí
A continuació parla el Batle: “Abans de començar perdoneu. Hi ha una altra moció que
també parla un poc sobre aquest tema, que és una moció que ha entrat de VOX que també
parla dels parcs infantils. Si vos sembla bé fem lectura tots dos de la vostra moció,
evidentment, però les podem debatre juntament, si vos sembla bé”
La portaveu del Partit Popular diu: “És que no la tenim nosaltres. Ni aquesta ni l’anterior. Sí
que hem rebut un email diguent que s’havia presentat però no la tenim”
Continua el Batle: “Això és al que em referia amb el de presentar les mocions amb un poc
de...”
Segueix parlant la Sra. García. “Hem procurat fer-ho amb temps. Ja fa dos dies”
A continuació la Secretària de la Corporació, senyora Paula Baltasar diu: “Però si no vaig
malament, hauria d’estar en el dossier. En el dossier en teoria hi és. Totes les que hem de
debatre. Si està en el final perquè han arribat, han entrat en el final”

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067227270610567025 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

El Primer Tinent de Batle, Sr. Canyelles comenta: “Hi són les dues”
Torna agafar la paraula el Batle: “Em refereix, també per això es vota la urgència. Que si
heu de trobar que s’ha de votar en contra, vull dir, ho fem per... Com veureu una parla de les
condicions sobretot del sol dels parcs; i la moció de VOX parla sobretot d’adaptar-los a la
diversitat funcional. Com que parlen dels parcs jo crec que arribarem a un acord, si vos
sembla bé. D’acord? Podem llegir independentment cadascú la seva, evidentment, però
després fem un debat conjunt, si vos sembla bé. I si arribem a un acord bé i si no votarem
per separat. No hi ha 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 dels
assumptes: “Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí i moció
presentada pel grup municipal Vox Marratxí relatives als parcs infantils de Marratxí”
18. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí i moció
presentada pel grup municipal Vox Marratxí relatives als parcs infantils de
Marratxí
A continuació es dona compte i lectura per part del regidors de Ciudadanos, senyor Marcos
Aníbal Pinela Sosa, de la Moció presentada per Ciudadanos Marratxí, en data 23 de juliol de
2020: “De mejoras en los parques infantiles de Marratxí” i a continuació es dona compte i
lectura per part de la portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso Sota, de la Moció presentada
pel grup municipal Vox, en data 24 de juliol de 2020 relativa a: “La adaptación de parques
infantiles a niños y niñas con diversidad funcional” quedant de la següent manera:
“Marratxí cuenta con parques infantiles distribuidos en los diferentes núcleos poblacionales.
La mayoría de los parques de Marratxí presentan condiciones inseguras a nivel del suelo
para los niños de edad infantil. Estos parques actualmente tienen un suelo de arcilla o restos
de arena, condiciones que no son favorables ante una caída de los niños desde los juegos
infantiles.
En la actualidad existen materiales más seguros, resistentes y respetuosos con el medio
ambiente, como por ejemplo las “losetas y baldosas de caucho” que cumplen norma UNEES 1177:1998, que haría de los parques un lugar más seguro para los niños.
Creemos que nuestro municipio ha de tener una visión preferente hacia los niños, ya que
ocupan un espacio cada vez más importante y vital en nuestras vidas. La participación,
concienciación y socialización de los más pequeños es clave para progresar hacia un futuro
mejor para todos, y por ello, es importante poner en marcha un plan a largo plazo hacia los
más pequeños, aquellos que con sus ocurrencias y sonrisas colman de sentido nuestros
días. Solamente así conseguiremos que nuestro municipio, nuestro entorno, sea más
habitable e igualatorio, especialmente para esta parte importante de la población a la que
esta moción expresamente hace referencia.
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Los niños necesitan espacios de juegos donde compartir su tiempo, sin importar cuáles son
sus capacidades y dónde aprendan a vivir en igualdad, sin que las diferencias sean nunca
un obstáculo.
La Declaración de la Convención sobre los Derechos de los niños de la ONU dice: “El niño
debe disfrutar plenamente de juegos y recreos, los cuales deben estar orientados hacia los
fines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán
por promover el goce de este derecho.” (Principio 7 de la Convención sobre los Derechos
del Niño de la Organización de las Naciones Unidas de 1989).
Todos los niños necesitan socializarse, los niños con diversidad funcional también requieren
de la recreación y diversión con la máxima autonomía, es decir, que en lo máximo de lo
posible tendrían que poder acceder por ellos mismos a estos juegos que son parte
fundamental de su desarrollo.
Los parques infantiles son juegos para que los niños disfruten. Espacios que deberían ser
accesibles para todos, y cuando decimos para todos, es obvio que se han de incluir a
aquellos niños con diversidad funcional. El objetivo deseable sería que todos los parques
infantiles de nuestro término municipal contasen con los criterios de accesibilidad universal,
no solamente limitarse a tener un columpio adaptado sino también otros juegos y columpios
donde puedan jugar todos los niños, independientemente de su capacidad y movilidad, ya
que en los juegos adaptados pueden jugar todos, en cambio en los elementos con los que
cuentan usualmente nuestros parques, los niños con diversidad funcional no pueden hacerlo
y mucho menos acceder por ellos mismos.
Es necesario adaptar las zonas de juego a la normativa comunitaria vigente (UNE 1176 y
1177) en materia de parques infantiles, que entre sus novedades establece que se garantice
la accesibilidad de niños con discapacidad. Entendemos que es una reivindicación justa y
que tiene que ver con la igualdad del uso de los recursos municipales.
Por todo lo expuexto se proponen los siguientes acuerdos:
Primero.- Mejorar las condiciones del suelo de los parques infantiles de Marratxí, con
materiales que permitan mayor seguridad y eviten accidentes en los para los niños.
Segundo.- Dado el gran número de parques infantiles que tenemos en nuestro municipio, el
Ayuntamiento de Marratxí realizará un estudio de la viabilidad de adaptación de los mismos
a las necesidades de los niños con diversidad funcional.
Tercero.- El Ayuntamiento de Marratxí se compromete a la progresiva instalación de
columpios y juegos adaptados a las zonas infantiles dónde se estime viable y en los parques
de nueva creación, comenzando esta nueva etapa por la instalación de un parque infantil de
referencia para niños con diversidad funcional que nos haga enorgullecer de nuestra
condición humana”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el regidor de Ciudadanos, senyor Pinela:
“La intención es presentar una moción en vista de ciertas cosas que se ven en la zona del
Pont d’Inca pero que seguramente también estarán pasando en diferentes parques de todos
los núcleos. Comentaba esto porque a día de hoy sé que hay unos parques como el caso
del Pla de na Tesa que ya tienen este tipo de materiales pero hay otros parques que
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seguramente estarán en proyecto pero que consideramos que deben ser en este momento
mejorados. Por eso es que exponemos está moción al pleno del Ayuntamiento”
Seguidament parla el regidor del Partit Popular, senyor Sebastià Frau Serra: “Bones tardes
una altra vegada. Nosaltres, evidentment tot el que sigui millorar el que són les instal·lacions
pels nostres nins hi estarem totalment d’acord. Malgrat que sabem que pràcticament el
100% dels parcs infantils que tenim a Marratxí compleixen la normativa. Malament no tinguin
cautxú i tinguin arena, l’arena també compleix. Ara tot el que sigui millorar i modernitzar, i a
més habilitar perquè els nins minusvàlids puguin gaudir també d’aquests jocs, doncs ens
pareix perfecte. Hi votarem a favor”
El Batle dona la paraula a la regidora de Medi Ambient, senyora Cristina Alonso: “Hola, molt
bones tardes. Aniré per parts i contestaré primer al senyor Pinela i després a la senyora
Nchaso, ja que malgrat tots dos siguin de parcs infantils, són diferents característiques que
es sol·liciten. Señor Pinela, en cuanto al tema del pavimento, déjeme que discrepe que el
caucho es más ecológico y más medioambiental que la arena. Los parques están dotados
de arena, los que están de arena, los hay de pavimento continuo por supuesto, pero hay
mucho debate en cuanto a los expertos, en cuanto a cuál es mejor a la hora pedagógica de
los niños. Es decir, un niño siempre va a preferir jugar en la arena que no en un pavimento
continuo porque para él es más divertido. Por otra parte, tiene más amortiguación la arena
que el caucho. Aunque aún siendo así, todos los parques cumplen con la normativa puesto
que hay una normativa, en cuanto a amortiguación en lugares de caída, etc. La empresa de
mantenimiento que tenemos y que supervisa todos los parques infantiles, hace informes de
todas aquellas deficiencias que se van encontrando. Y así como nos llegan los informes se
van subsanando esas deficiencias. Tanto sea de cambio de piezas, de pintura de piezas, o
de falta de arena en ciertos parques. Normalmente se rellenan los parques cada año o cada
dos años dependiendo de su uso. Después decir que hay cuarenta y cinco parques infantiles
en Marratxí, distribuidos en los diferentes núcleos. Y que justamente en las fotos que usted
adjunta hay tres fotos de parques infantiles de arena. Pero por supuesto, no todos ellos lo
son. Lo que sí que es verdad que podríamos plantear es que, si en un mismo núcleo hay por
ejemplo dos parques o tres y todos ellos son de arena, pues hacer uno de arena y uno de
pavimento continuo. Eso lo podríamos plantear. De hecho en la calle Xesc Forteza que está
situada en la Cabana, es una travesía de calle Cabana al principio, hay un parque infantil en
el cual había quejas porque cerca hay una colonia de gatos, y entonces sí que se propuso
hacer ese cambio de pavimento. De momento no se ha podido ejecutar por cuestiones
económicas porque no es económico cambiar un pavimento pero bueno, está en la previsión
de hacerlo seguramente durante este año si el tema de las desinfecciones nos lo permite.
Ya que por cuestiones normativas de la nueva normalidad para poder abrir los parques
infantiles necesitamos invertir 7.300 euros cada mes en desinfectarlos. Por eso es que no
hemos podido tampoco abrirlos todos. Esto sería una parte. Y la otra parte, contestando a la
señora Nchaso. Decirle que nuestra intención desde el principio era caminar hacia la
inclusión de los juegos en los parques infantiles. Es por este motivo que incluso tenemos un
proyecto hecho de hace dos años, en el cual había un parque situado en Es Garrovers con
todo los juegos mixtos. Es decir, eran inclusivos y también los podían utilizar todos los niños.
Entonces también por cuestiones económicas, no se pudo llevar a cabo el año pasado y
este año suponemos que tampoco. Lo que sí que es cierto es que poco a poco también, van
existiendo cada vez más juegos inclusivos. Antes había muy pocos, normalmente había
como mucho un columpio con cinturón y poco más. Ahora ya no, ahora ya existen columpios
en los cuales incluso los niños pueden jugar con sus padres para mayor seguridad. Y de
hecho, tengo una propuesta muy reciente de esta misma semana, de ayer concretamente,
de unos juegos inclusivos bastante interesantes en este sentido. Entonces, pues nosotros
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creo que el compromiso que podíamos tener debido a las limitaciones económicas actuales,
sería que los juegos que se tuvieran que ir sustituyendo, ir poniéndolos mixtos. Es decir, que
se pudieran utilizar tanto a nivel inclusivo como en general para el uso de todos los niños.
Creo que he contestado un poco a todo”
El Sr. Pinela torna parlar: “Bueno, señora Alonso yo respeto totalmente su criterio y me
parece muy acertado lo que me comenta. Pero sí discrepo en ciertas cosas. Vale. Cuestión
de arena. Le recuerdo que vivimos en una isla, donde si vamos al norte, sur, este, u oeste
tenemos arena por todos lados. Por lo tanto, la arena creo que no es un medio
indispensable en un parque, desde mi punto de vista. Creo que la arena es un medio de
foco para parásitos, al menos en esta época. Lugares donde los felinos, que usted comenta,
también hacen sus heces fecales. Por lo tanto los niños juegan con este tipo de cosas. Otra
cosa, las fotos que he tomado que seguramente ya las ve. He ido monitorizando y son
últimas de la semana pasada. Sí es cierto que las brigadas van tomando apuntes, pues
seguramente se han olvidado de la zona del Pont d’Inca, porque todos los parques
presentan deficiencias en el caso de las arenas. Ahora, veo que los nuevos parques que se
van creando ya no vienen con arena, vienen con justamente estos materiales nuevos que
estamos hablando. Si realmente fuera indispensable que fuera arena, ¿por qué los nuevos
parques se construyen con los suelos de caucho? Por lo tanto, me parece también
importante de que si en un parque, como dice de la zona de la Cabana, que hay como tres
parques aproximadamente inclusive, incluyendo el Blanquerna, que está en el Pont d’Inca;
creo que de tres me parece también razonable hacer uno como mínimo. Pero lo importante
es que vayamos todos encaminados a mejorar justamente la seguridad de nuestros niños.
Más que todo, la edad de infantil de 0 a 3 años, donde si un niño se cae, porque no van con
cascos para jugar, si se cae seguramente se hará mucho daño. Lo digo porque las
condiciones que presentan los parques a día de hoy, según las fotos que le he mostrado, no
son realmente como la brigada lo está comentando”
Seguidament intervé la portaveu de VOX: “En relación a la moción del compañero pues
decir que una sugerencia por parte de los vecinos que nos ha llegado; es que no todos
quieren parque. La arena tampoco es tan negativa si se mantiene la limpieza. O sea,
cambiar esta arena, removerlo, mirar el grosor, que es importante para que el niño si se cae
no pase nada, y es natural jugar en la arena. Todos lo hemos hecho. Y entonces, lo que
proponíamos era, o lo que habíamos pensado era donde hay tres parques poner uno de
arena y dejarlo a la elección de los padres que vayan. Y este, como dice la Regidora, si está
cerca de un sitio felino pues ese ya no ponerlo. Ponerlo directamente de caucho o de
cemento o lo que sea. Y en relación a los columpios, como decía Cristina Alonso, sí es un
ideal tener un parque de referencia, que es a lo que vamos a ir o a lo que vamos. Pero en un
principio se puede empezar con un columpio en cada parque o en algunos parques. ¿Por
qué? Porque son propuestas más individuales que integran a ese niño con el resto de los
niños que están en el parque. Le ayudan a familiarizarse, a sociabilizarse. Hay muchos
modelos. Desde el columpio balancín que pueden montar dos o tres, y están los adaptados
inclusive a sillas de ruedas; o sea, hay un abanico inmenso. Creo que con eso no habrá
ningún problema”
Continua parlant la Sra. Alonso: “Justamente, señor Pinela, lo que he dicho es eso que sí
había unos cuantos parques en el mismo sitio y todos ellos tenían el pavimento arenoso, se
podía sustituir alguno de ellos de pavimento continuo de caucho. De todas maneras en la
Cabana por ejemplo sí que hay un parque infantil con caucho que es en la calle Tord. Pero
bueno, también tengo que decir otra cosa. El pavimento de caucho, todo y que pueda ser
reciclado el caucho, por las condiciones meteorológicas que tenemos en esta isla, que hay
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mucho sol, o muchas horas de sol, se desgasta muy rápidamente y si usted se ha fijado,
este pavimento de caucho está hecho con resina y bolitas de caucho. Estas bolitas con el
paso del tiempo se van desprendiendo de la resina y a nivel de salubridad para el niño son
peores, porque las pueden ingerir. Y entonces no es un material natural. Pero bueno esa no
era la discusión. De todas maneras es verdad que todos los que vamos haciendo nuevos,
normalmente hemos optado en los dos últimos por césped artificial. Porque tienen una base
de amortiguación bastante buena y luego el césped artificial, bueno, por supuesto es uno
resistente, tipo los campos de futbol y entonces da un resultado bastante apropiado. Es
agradable a los niños, es agradable a la vista, incluso se puede caminar descalzo, etc”
Intervé de nou el Sr. Pinela, regidor de Ciudadanos: “Pues me parece muy bien. Usted lo
acaba de comentar señora Alonso de que los nuevos parques se están haciendo con un
nuevo material. En la moción yo ponía solo como un ejemplo porque cumplía una normativa
UNE, que cumple una normativa, por lo tanto era un ejemplo. Ahora si usted dice que los
van a mejorar, colocando ese tipo de césped artificial. Yo le aplaudiría si realmente lo hace
en los parques de Marratxí de manera general, porque lo que buscamos en nuestra moción
no es competir el uno contra el otro, si no es que entre todos busquemos algo mejorable. Así
como la señora Nchaso por ejemplo plantea su moción, que me parece interesante. Pues
bueno, significamos las dos mociones de manera no literal pero si vamos en mejora de la
seguridad de los niños tanto ambiental como a nivel de seguridad, pues yo creo que vamos
todos encaminados, valga la redundancia, en el buen camino. Por lo tanto si es así, yo le
aplaudo.”
El Batle diu: “Jo crec que al final en el que dèiem hi ha dues coses; una és el debat de si és
millor l’arena o el cautxú o qualsevol altre material. Que és un debat que també està en els
pares. Perquè per exemple em record que per les xarxes socials, haver vist qualque pare
que demanava canviar l’arena d’es Campet i qualque pare que deia que no, que volia
l’arena. Perquè també hi ha pares que creuen que els nins interactuen més amb l’arena i els
ajuda també amb l’aparat psicomotriu dels nins. Vull dir, hi ha pros i contres, jo crec que amb
tots els materials. O sigui, que això és un debat que crec que tampoc, no crec que sigui
l’objectiu de la moció sinó crec que també, que amb això té raó el senyor Pinela, que és que
tots els parcs sigui el material que sigui que tinguin estiguin en condicions. Perquè és vera, i
ara també justament venim del Covid que l’empresa de manteniment també ha estat aturada
tots aquests mesos. Però és vera que els parcs siguin d’arena o siguin de cautxú han d’estar
bé. Si falta arena, han de tenir arena, i si el cautxú està romput s’ha d’arreglar. Jo crec que si
no ho he entès malament, crec que la moció també anava un poc cap en aquest sentit, no?
De què els parcs han d’estar en condicions. I estic d’acord amb la senyora Nchaso, ara quan
ha dit el d’un element a cada parc infantil. Perquè crec que la idea de fer un parc de
referència, evidentment, és una bona idea. Jo no dic que sigui dolenta. Però aquí a Marratxí
per la situació del municipi, per la seva disseminació, queda demostrat que fer un parc de
referència, significa que només aniran aquells al.lots d’aquella zona. I al final el problema és
que aquests al.lots que tinguin aquestes necessitats especials, també el seu és que tinguin a
la menor distància possible aquest parc. O sigui, que també jo com vostè ha dit crec que el
seu és anar adaptant els parcs a poc a poc, així com anem canviant els seus elements, per
elements que siguin inclusius, no? Crec que pel tipus de municipi que tenim, és millor idea
que no destinar tots els recursos a un sol parc inclusiu, no? De fet, ho hem fet amb altres
coses. Per exemple la calistènia quan la vàrem fer, ja la vàrem fer inclusiva, ja vàrem posar
per exemple uns elements que es poguessin fer amb cadira de rodes, etc. Crec que anem
per aquest camí. Sí vos sembla i anam un poc en el mateix que dèieu, oferim aquesta
transacció per juntar les dues, na Cristina ara si un cas, la senyora Alonso, pot llegir la
transacció, a veure si esteu d’acord”
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I parla la Sra. Alonso: “En el cas de la proposta o moció de Ciutadans, posaríem
“l’Ajuntament de Marratxí seguirà vetllant perquè els trespols dels parcs infantils estiguin en
condicions òptimes i segures”
El Sr. Pinela comenta: “Bueno, realmente lo que propone la señora Alonso, no recoge
realmente lo que estamos proponiendo nosotros. Seguimos porque la arena puede ser una
condición segura porque cumple una normativa. Pero no estamos hablando justamente de
mejorar este tipo de condiciones. Porque si seguimos, bueno, ha pasado mucho tiempo y
seguimos igual en los parques. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber un compromiso
mayor de seguir. Es mi punto de visto, porque realmente no recoge lo que estamos
planteando.”
El Batle demana: “¿Te gusta más “l’Ajuntament de Marratxí es compromet a…”
Li respon el Sr. Pinela: “Bueno, eso ya es otra cosa, “se compromete a realizar las
mejoras…” este tiene un sentido que me parece más contundente que seguir. Porque
realmente han venido dos legislaturas y no ha pasado nada.”
Segueix amb la paraula el Batle: “Hem de saber sempre que si els trespols dels parcs
infantils són perillosos, sempre serà prioritari. D’acord? És el que explicava abans. Si a un
parc li falta arena, s’arreglarà l’arena, si li falta cautxú s’arreglarà perquè això és prioritari per
la seguretat dels al.lots. El que no serà prioritari és canviar arena per cautxú en la situació
econòmica que ens trobem ara mateix. D’acord?”
El Sr. Pinela diu: “Por supuesto”
El Batle continua parlant: “Vull que quedi clar. D’acord? I també per això tenim una empresa
de manteniment que s’ha d’encarregar d’això. Que si aquesta empresa no s’encarrega,
evidentment, nosaltres estem per vetllar que faci la seva feina ben feta. Però el podem posar
així, no hi ha cap problema, “l’Ajuntament de Marratxí es compromet a vetllar perquè les
condicions dels trespols dels parcs infantils de Marratxí siguin adients pel seu ús i per la
seva seguretat” del que sigui. Parlem de les condicions, i ja està. Vos sembla bé? Perfecte.
Després senyora Alonso si vol llegir la part dels jocs inclusius.”
A continuació parla la Sra. Alonso: “La proposició al grup de VOX seria “Que l’Ajuntament de
Marratxí es compromet a què totes les renovacions que s’hagin d’anar fent als parcs infantils
es contemplin amb elements inclusius”
La Sra. Nchaso demana: “¿Lo repites?”
La Sra. Alonso demana: “¿Quieres que te lo diga en castellano?”
Respon la portaveu de VOX: “Sí.”
A continuació la Sra. Alonso diu: “El Ayuntamiento de Marratxí se compromete a que todas
las renovaciones que se tengan que hacer en los parques infantiles, se hagan con
elementos inclusivos.”
La Sra. Nchaso contesta: “Gracias”
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I el Batle exposa: “Entenc que inclusius mixtes, perquè ho pugui utilitzar qualsevol tipus de
públic”
Contesta la regidora de Medi Ambient: “Sí. Si és mixte també és inclusiu. Vull dir el podríem
posar....és el mateix. El significat que li volem donar és que els hi puguin emprar nins amb...”
Intervé el Batle: “Doncs, basta posar això, “l’Ajuntament de Marratxí es compromet dins les
renovacions que es duguin a terme als parcs municipals infantils incloure alguns jocs
inclusius”. És un poc el que vostè demanava.”
Contesta la Sra. Nchaso: “Creo que es lo mismo que estoy pidiendo.”
I parla el Batle: “Exacte. Sí, sí, és el mateix. És per incloure’l tot dins la mateixa moció. I tirarho endavant. Si està d’acord”
La Secretària demana: “La redacció definitiva és la que has dit tu o la de na Cristina?”
Li respon el Batle: “La que he dit jo. Val?”
Sotmès l’assumpte a votació i atès la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per unanimitat aprovar la moció en la forma següent:
1. L’Ajuntament de Marratxí es compromet a vetllar perquè les condicions dels trespols dels
parcs infantils de Marratxí siguin adients pel seu ús i per la seva seguretat
2. LAjuntament de Marratxí es compromet dins les renovacions que es duguin a terme als
parcs municipals infantils incloure alguns jocs inclusius.
El Batle continua amb la paraula: “Abans de seguir. Perdona, ho he revisat Magdalena. I en
teoria vàreu rebre la moció aquesta de VOX ahir a les onze del dematí. Ho dic per si hi ha
hagut qualque fallo, mireu per jo que sé, per si no t’ha entrat bé o el que sigui. Però, per
mirar-ho, ho dic per mirar-ho. En teoria ho vàreu rebre tots. Molt bé. Continuem”
19. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal de
Ciudadanos de Marratxí para la celebración de la VIII carrera des Siurell de Manera
Virtual
De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia de
l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí para la
celebración de la VIII carrera des Siurell de Manera Virtual.
20. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí para la
celebración de la VIII carrera des Siurell de Manera Virtual
A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora de Ciudadanos, senyora Lidia
A. Sabater, de la Moció presentada per Ciudadanos de Marratxí, en data 23 de juliol de
2020, “Para la celebración de la VIII carrera des Siurell de Manera Virtual”, que diu
textualment:
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“Hemos conocido por prensa que se ha suspendido la VIII carrera des Siurell 2020 que se
tenía que celebrar este próximo septiembre.
Bien es cierto que adaptarnos al nuevo escenario que nos configura la convivencia con la
COVID-19 es muy complicado. El rápido avance del virus ha hecho estragos en el mundo
deportivo y los maratones y carreras de calle tan populares en los últimos tiempos.
Según el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del
Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad:
• Los organizadores de las competiciones deportivas deberán adoptar un protocolo que
garantice el seguimiento de las medidas higiénicas establecidas por las autoridades
sanitarias, de controles de accesos y salidas, y de distanciamiento entre personas en el
lugar de celebración de la competición. Así mismo, los deportistas deberán declarar
responsablemente que en los últimos catorce días no han tenido ninguna sintomatología
compatible con la COVID-19, que no han obtenido un resultado compatible con presencia
de infección activa en una prueba diagnóstica de COVID-19, que no han convivido con
personas que hayan sido declaradas caso confirmado de COVID-19, y que no han tenido
contacto estrecho con enfermos por COVID-19.
• Las competiciones deportivas con una previsión de participación superior a las ciento
cincuenta personas deberán solicitar autorización para celebrarse a la Consejería de
Asuntos Sociales y Deportes. Los organizadores deberán adoptar las normas básicas de
prevención e higiene durante la competición, las medidas de limitación de acceso, de
aforo, de organización interna, de protección de los deportistas y personal de la
organización de la competición a partir de las medidas dictadas por las autoridades
sanitarias.
Son dos premisas clave para realizar una competición deportiva. Aún a pesar de estas
medidas, en estos momentos en los que hay nuevos rebrotes, genera cierta incertidumbre y
no sabemos el escenario que nos podemos encontrar en septiembre.
Aún así, desde el grupo municipal de Cs Marratxí, creemos que se puede realizar. Además,
recordemos el carácter benéfico de esta carrera, ya que se destina el 100% de lo recaudado
a la asociación ASPANOB y ya es una tradición en las fiestas de Sa Cabaneta realizar Sa
Cursa des Siurell.
No podemos perder oportunidad y creemos que hay mecanismos para realizarla y
trasladarla al plano virtual. Ello significa que cada participante realiza, el día de la carrera y
en el momento de ese día que quiera, un recorrido con los Km que establezca su categoría
y, voluntariamente, publica fotos en las redes sociales realizando la competición.
Creemos que puede ser una bonita manera de ayudar a los niños y niñas con cáncer de Illes
Balears mediante las aportaciones recibidas con las inscripciones. No olvidemos que, se
puede realizar en cualquier parte del mundo y puede participar quien quiera (sin límite de
edad ni de número de inscripciones).
Por estos motivos, desde el grupo municipal de Ciudadanos Marratxí, proponemos:
ACUERDOS:
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- PRIMERO: Concretar una fecha para la realización de Sa Cursa VIII des Siurell Virtual así
como su período de inscripción y que el 100% del dinero recaudado sea destinado a
ASPANOB, tal y como en ediciones anteriores.
- SEGUNDO: Establecer propuestas de participación, tales como: imprimir dorsal con el
número de participación; publicar en redes sociales imágenes de los participantes, ya sea en
equipo o individual (siempre siguiendo todas las normas de seguridad e higiene establecidas
en aquella fecha), haciendo los Km establecidos en la categoría participante y mencionando,
por ejemplo, a ASPANOB y al Ajuntament de Marratxí.
- TERCERO: Dar publicidad a la carrera para que haya el máximo de participación”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor Jaume
Llompart Caldés: “Bones tardes una altra vegada. Ens pareix una fantàstica idea. A més de
promoure l’activitat físico-esportiva al nostre municipi, té un bon fons com és ajudar, o seguir
ajudant com es venia fent darrerament, a l’Associació d’ASPANOB, perquè puguin continuar
amb aquesta gran tasca que fan. Creiem que és molt positiu, ja que hem vist, com per
exemple, ara aquests darrers dies es va fer la presentació de la “Pujada d’es Güell a Lluc a
peu”, també d’una forma virtual. La repercussió que té. I com he dit en el principi, el
moviment que genera i les bones pràctiques saludables que l’esport té, i que ja coneixem
tots, doncs són molt bones en aquests temps que corren de normalitat i de postpandèmia o
de confinament. Per tant, hi votarem a favor. Estem totalment d’acord. I esperem que l’Equip
de Govern també així ho vegi. I ens agradaria també poder aportar o poder participar amb
qualsevol idea que se’ns hi pugui ocorrer i fer una bona “Cursa d’es Siurell” virtual i que
tingui una molt bona acollida per tal de poder tenir una major recaptació i ajudar a
ASPANOB. Moltes gràcies.”
El Batle dona la paraula al regidor d’Esports, Daniel Mas: “Gràcies, senyor Batle. Bon vespre
ja a tothom. Abans d’explicar els motius pels quals aquest Equip de Govern no donarà
suport a aquesta moció voldria fer una sèrie d’aclariments. Com tots sabeu, la “Cursa d’es
Siurell” és una cursa organitzada per l’Ajuntament i tot i que les darreres edicions s’ha fet a
benefici d’ASPANOB; això no vol dir que el beneficiari hagi de ser sempre el mateix sinó que
aquest Equip de Govern a través de la Regidoria d’Esports pot determinar en cada ocasió a
quina entitat destinarà els ingressos. Així i tot, és vera que enguany havíem pensat donar
continuïtat a aquesta associació com a beneficiària, i és per això que abans de publicar en
premsa la suspensió de la cursa, personalment em vaig posar en contacte amb el seu
president per comunicar-li; cosa que va entendre perfectament i ja ens vàrem emplaçar a la
celebració de la cursa de 2021, sempre que sigui possible. Per ser coherent una mica amb
aquest acord verbal, no podem donar suport a aquesta moció de cursa virtual. Però aquest
no és l’únic motiu. Nosaltres ja en el mes de maig vàrem valorar com Àrea d’Esports si
hauríem de suspendre la cursa o no. Vàrem valorar si la feríem, si la podíem fer virtual o no,
i descartàrem la celebració virtual perquè pensàvem que perdia una bona part del seu
leitmotiv. Els participants, com sabeu els que heu estat presents, els podem dividir en dues
categories bàsicament; els que ho fan per marca, perquè és una marca reconeguda per la
Federació d’Atletisme; llavors aquesta gent virtualment no tindria possibilitat, diguéssim, de
disposar d’aquesta marca; i la que és més com a espai de trobada i de participació de la
ciutadania marratxinera, que ho fa d’una manera lúdica i esportiva. El mes de maig, tot i que
descartàrem la cursa virtual, vàrem seguir mantenint la possibilitat, o deixar oberta la
possibilitat de continuar amb la cursa física amb la data inicialment prevista. Volíem esperar
a veure com anava la pandèmia, i vista que l’evolució no ha estat favorable, ni per
precaució, hem optat al final per anul·lar-la. Diem això també, fer la cursa virtual no té un
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cost zero; hi ha uns dels punts que proposa la moció que és fer publicitat, donar publicitat de
la carrera perquè hi hagi un màxim de participació. I aquesta publicitat, només la publicitat i
la gestió d’inscripcions i altres, es pot menjar entre un terç i un poquet més del pressupost. I
vistes les noves exigències que estem tenint amb el motiu del Covid, les inversions extres en
les instal·lacions, l’augment de seguretat per poder obrir les piscines i per poder fer els
campus esportius amb major seguretat, la dotació de dispensadors de gel hidroalcohòlic a
les instal·lacions i demés, hem decidit prioritzar aquestes inversions. La Cursa d’es Siurell és
vera que és una activitat important solidàriament però no considerem que fos una activitat
essencial en aquest moment. I és per això, que no tenim previst fer la cursa virtual que
proposeu. Amb això m’agradaria dir també que ASPANOB a través de l’Àrea de Serveis
Socials, rep unes subvencions que sumen uns 4.500 euros/any, almenys des de 2017, fet
que ens fa estar una mica més tranquils en l’aspecte de que no queden del tot desemparats.
Això és diguéssim l’exposició del motiu”
Seguidament parla la Sra. Sabater, regidora de Ciudadanos: “Gràcies, senyor Batle. Esto
que dice en el punto de acuerdo verbal con ASPANOB, dudo que si se celebrara no
estuvieran de acuerdo en recibir ese dinero recaudado. Por otro lado, yo misma participé
confinada en casa en una carrera que era “Els Llogarets”, por ejemplo, que iba todo lo
recaudado a ASPACE. Se recaudó muchísimo dinero y hubo muchísima participación y fue
un acto solidario muy bonito, y participó gente desde la Península, hasta incluso de otros
países. Quiero decir que si a esto se le da la publicidad necesaria podría llegar a muchísima
gente y podríamos recaudar mucho dinero para ASPANOB. Yo creo que si hay voluntad se
podría hacer sean 50 euros los que se recauden o sean los que sean, creo que es un bonito
gesto y creo que sería una bonita manera también de clausurar lo que son las fiestas de Sa
Cabaneta en un acto solidario. Muchas gracias”
A continuació intervé el Sr. Llompart: “Senyor Mas, crec que no s’ha imposat. No s’ha
imposat perquè jo li he de dir, personalment, que crec que vostès hi destinen una quantitat
de doblers a la “Cursa d’es Siurell” que no és necessària. La “Cursa d’es Siurell” la va
recuperar un govern popular quasi, quasi a un cost zero, per no dir-li molt baix, i tenia la
mateixa participació que té ara, que vostès hi destinen més de 7.000 euros quasi, quasi
8.000 euros. Vostè no s’ha sabut imposar perquè els costos publicitaris a una cursa que,
gràcies també a la seva gestió i a l’impuls o a la recuperació popular, està molt enraigada i la
gent sap que el primer cap de setembre hi ha aquesta cursa; per tant, l’excusa de que val
molt de doblers no és bona. Crec que, la senyora Sabater ho ha dit, no hi ha voluntat. Crec
que vostè com a Regidor d’Esports hauria de promoure la pràctica fisico-esportiva. I això és
perdre una oportunitat a cost molt baix. Perquè pot promoure, pot fitxar unes dates, a la
moció ho diu “seguint amb totes les normatives, en totes les recomanacions pel tema de la
Covid-19 que s’hagin de fer”, i això de la pràctica esportiva crec que perd l’oportunitat de què
la gent practiqui esport. Vostès varen decidir en maig no fer aquesta cursa, quan no varen
consultar amb ningú, va ser una decisió sine quan non i han perdut l’oportunitat també de
res per què no motivar a la gent a poder aconseguir una fita, a poder entrenar, a poder
esforçar-se dia a dia amb entrenaments en el carrer, a un gimnàs, a casa seva, com bé ha
dit la senyora Sabater, en aquest primer cap de setmana de setembre o aquesta primera
setmana de setembre poder fer una cursa, poder participar en un recorregut virtual i poder
aportar el seu gra d’arena. Crec que perdem una motivació d’un esperit de superació molt
important. I crec que com a Regidoria d’Esports això hauria d’anar totalment per davant.
Com bé deia la senyora Sabater, és vera que ASPANOB ho pot entendre però també
entendria que rebés aquesta aportació. En el passat plenari ja en vàrem parlar i vàrem dir
que totes les accions que estava fent la Regidoria per garantir la seguretat de la pandèmia a
les instal.lacions esportives vaig ser el primer que li vaig dir que estava verdaderament
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content de la feina que estaven fent. No hi havia res que a criticar. I de fet, li vaig dir, li vaig
donar l’ enhorabona en públic i en privat i li he estès la meva mà moltíssimes vegades; però
crec que ara mateix fallam, fallam en aquest sentit, perquè és una bona ocasió per promoure
la pràctica esportiva. El cost de la publicitat és assumible i no fa falta que sigui molt elevat,
perquè el tema de xarxes socials i el tema de boca a boca té molt poc cost o el cost que si li
vulgui destinar. I crec que perdem una bona ocasió de promoure l’activitat esportiva, de
promoure la superació de reptes, i de què la gent pugui tenir aquesta setmana o aquests
dies de poder entrenar i de poder fer el seu recorregut i a més poder aportar el seu gra
d’arena. Que la moció, jo crec que els companys de Ciutadans estarien totalment a favor de
què per ventura no fos ASPANOB i fos la que vostès decideixin o des de Serveis Socials
trobessin la que fos més adient. Crec que és una mala notícia, molt mala notícia per l’esport
marratxiner el no poder fer aquesta cursa. Moltes gràcies”
Torna parlar el regidor d’Esports “ Jo no discuteixo el tema aquest. El tema de la publicitat
no només és xarxes socials. Si volem que hi hagi gent has de fer campanya a ràdio, has de
fer campanya a premsa, com es va fer l’any passat. I l’any passat de fet es va superar el
nombre d’inscrits. El tema pressupostari li digo, hem prioritzat altres intervencions i crec que
aquest ha estat el motiu bàsic pel qual no la realitzarem. L’altre tema, considero que el no
tenir diguéssim la cursa físicament, crec que perd una bona part d’aquests valors de l’esport.
Res més”
I la regidora de Ciudadanos, Sra. Sabater diu: “Muchas gracias, señor Alcalde. Primero los
valores del deporte no se pierden para nada porque es todavía más el afán de superarse, y
tienes el objetivo además que es por un acto solidario. El coste de la publicidad yo creo que
también es asumible y lo ha explicado muy bien el compañero, el señor Llompart. Y creo
que se podría hacer perfectamente. No es necesario hacer una gran campaña, simplemente
estamos diciendo de hacer la carrera de manera virtual, que la gente haga el recorrido que
quiera, y si las condiciones lo permiten, y con la gente que quiera, y en el momento del día
que quiera y sin necesidad; o sea, es un acto solidario y encima fomentas el deporte en este
municipio. O sea, creo que es bastante asumible por parte del Ayuntamiento”
El Sr. Llompart comenta: “Gràcies, senyor Batle per la paraula. Una cosa ràpida. Torno a
repetir, l’esperit de superació, la preparació d’aquest mes o d’aquest mes i mig que puguem
tenir els marratxiners, jo diré que el primer, per poder fer aquesta cursa virtual, fer un
recorregut alternatiu per devora ca nostra, o per allà on sigui o dins una cinta en el garatge i
poder aportar a més, no els hi lleva ningú, senyor Regidor. És a dir, vostè pot tenir el motiu
que vulgui. La setmana passada, no record el dia, va sortir per IB3 el Batle de Palma, el
senyor Hila, acompanyat d’un estol de Consellers, de Consellers del Consell de Mallorca i
del Govern, a la inauguració de la “Cursa virtual d’es Güell a Lluc a peu”. No crec que IB3
ens cobri res per sortir. A més, jo crec que ells volen que tot això tingui visibilitat. Per tant i
no he vist ni un sol anunci a cap altra banda de la “Cursa d’es Güell a Lluc a peu”. És a dir,
jo li he dit que vostès hi volen destinar molt de doblers en publicitat perquè tenen un
departament de comunicació que el que volen és fer “mucho bombo y platillo”, i a vegades
amb petites aportacions i amb petits gests poden aconseguir arribar a qui vulgui. I li deia
vostè abans al senyor Regidor i vostè ho ha dit, l’any passat vàrem superar el nombre de
participants. La gent que participa en carreres, que participa en curses, independentment de
virtuals o no, sap menys o manco les curses quan són. I a més aquesta gent va “como loca”
per poder participar i per poder practicar esport. Per tant, no necessitem d’una gran despesa
de publicitat que vostès la volen emprar com escut de dir “no la volem fer”. Repeteix, em sap
molt de greu dir-ho però crec que és voluntat política el no voler celebrar la “Cursa d’es
Siurell” del 2020. Una pena. Gràcies”
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El regidor d’Esports parla a continuació: “Simplement que el 2021 la farem el millor que
puguem”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels quatre regidors del PP, dels tres
regidors de Ciudadanos, del regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb els vots
en contra dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi
i de la regidora de VOX; rebutjar la moció abans transcrita.

21. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal de
Ciudadanos de Marratxí por la que se reclaman medidas de garantía para la
seguridad y la convivencia de los ciudadanos frente a la “okupación” ilegal de
viviendas
De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia de
l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí por la que se
reclaman medidas de garantía para la seguridad y la convivencia de los ciudadanos frente a
la “okupación” ilegal de viviendas.
22. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí por la que se
reclaman medidas de garantía para la seguridad y la convivencia de los
ciudadanos frente a la “okupación” ilegal de viviendas
A continuació parla el portaveu de Ciudadanos, senyor Amengual: “Només dir que és una
denúncia feta per nosaltres repetidament, que en el ple de març ja vàrem aprovar una
declaració institucional que va començar amb una moció des del PP. I que aquesta moció
pretén reforçar i ampliar les mesures de protecció dels propietaris de les cases”
Seguidament es dona compte i lectura per part del portaveu de Ciudadanos, senyor José Mª
Amengual Jiménez, de la Moció presentada per Ciudadanos de Marratxí, en data 23 de juliol
de 2020, por la que se reclaman medidas de garantía para la seguridad y la convivencia de
los ciudadanos frente a la “okupación” ilegal de viviendasque diu textualment:
“El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional de los Estados
de Derecho. Su protección resulta esencial. Así lo expresa el artículo 33 de la Constitución
española, al igual que el Código Civil y otras normas de nuestro ordenamiento jurídico. En
los últimos tiempos, la sociedad española está siendo testigo de un fenómeno enormemente
perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, han
cargado a menudo contra las familias vulnerables: la ocupación ilegal de viviendas.
A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible abordad tres
precisiones. La primera es jurídica: las garantías que han de proteger al derecho de
propiedad. Dentro de este ámbito, se encuentran las reacciones jurídicas contra los actos de
ocupación ilegal de viviendas, a menudo bien calificadas como delitos de “usurpación” y
tipificadas en el Código Penal como la utilización de inmuebles ajenos sin autorización
(artículo 245.2).
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La segunda distinción, esta vez de naturaleza política, se refiere, por un lado, a aquellos
supuestos de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados por
ejecuciones hipotecarias; y por otro, aquellos en los que se incluyen las ocupaciones
ilegales. Ambos suponen, en efecto, una privación del derecho de la propiedad, pero,
mientras que las víctimas de desahucios merecen toda nuestra protección en la medida de
lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de viviendas, al contrario, merecen todo
nuestro reproche.
Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales. Por un lado, las
llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada, que perpetran estas
ocupaciones de forma premeditada y con una finalidad lucrativa, aprovechándose de esas
mismas personas en situación de vulnerabilidad a las que tenemos a bien proteger, a veces
incluso extorsionándolas para obtener una compensación económica como condición previa
para recuperar su vivienda; y, por otro, las realizadas por grupos antisistema.
Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La
“okupación” es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a
los dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también
sufren del deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los
llamados narcopisos el caso más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se
encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o
de una corta ausencia. Así, a causa de la escasa protección de la propiedad privada y la
lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave
problema que, hoy por hoy, carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los
números de la “okupación” nos ofrecen un retrato aún más preocupante: las ocupaciones
ilegales han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años.
En definitiva, puede concluirse que actualmente nuestro ordenamiento jurídico es incapaz de
garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su
propiedad, puesto que los cauces legales son manifiestamente insuficientes. Es urgente y
necesario, por tanto, introducir distintas modificaciones legales que afronten, en su
integridad, el fenómeno de la ocupación ilegal. Por ello, el Defensor del Pueblo ya inició, en
diciembre de 2016, una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la
Fiscalía General del Estado por las quejas de ciudadanos que ponen de relieve el aumento
de la ocupación ilegal de inmuebles en España, y recomendaba prever los cauces
adecuados para la adopción de medidas de carácter cautelar que restituyan, de manera
inmediata, al titular del inmueble la posesión y disfrute del mismo, mediante la tramitación de
un procedimiento judicial rápido.
Conviene resaltar que el Derecho comparado ampara esta visión. Prácticamente todos los
países de nuestro entorno disponen de procedimientos rápidos y eficaces para, ya sea
mediante la intervención de un juez o simplemente a través de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, desalojar a los ocupantes y, de forma inmediata, devolver la
propiedad y posesión de una vivienda a su legítimo propietario. Entre otros, Holanda,
Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la
recuperación de su legítima propiedad en un plazo envidiablemente corto de tiempo.
La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de la ocupación
ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una afectación a la
seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad ha de recaer sobre los
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Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más próximas a los ciudadanos y las que
deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que tanto está perjudicando a
los vecinos. Para hacer frente al problema que representa la okupación, los Ayuntamientos
con las potestades adecuadas, a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía les
reclama. Sería ilógico que aquella Administración a la que los ciudadanos le exigen
respuesta, precisamente, estuviera desamparada por las leyes por no habilitarle con las
potestades adecuadas.
Siendo conscientes de estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el
Congreso de los Diputados recientemente ha registrado una Proposición de Ley de
garantías para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de
viviendas. Una iniciativa que busca defender a los legítimos propietarios que ven su vivienda
usurpada por okupas que acceden ilegítimamente por la fuerza, o lo hacen de la mano de
mafias que se lucran con la okupación aprovechando la ausencia de sus propietarios, a
veces incluso en periodos tan cortos como las vacaciones. Como también persigue acabar
con la existencia de aquellos inmuebles que son okupados por organizaciones criminales
con la finalidad de que sirven como base o como medio para cometer otros crímenes, sean
robos, trata con fines de explotación sexual o tráfico de drogas, como sucede en los
llamados “narcopisos”.
Teniendo presente todo lo anterior, al objeto de defender la propiedad privada, garantizar la
convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, el
Grupo Municipal de Ciudadanos propone el debate y aprobación de los siguientes:
ACUERDOS
1. Elaborar un Plan Municipal contra la Okupación Ilegal de Viviendas, con el fin de asegurar
la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, en
coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en consonancia con las
medidas que éste adopte con el mismo fin, que incluya tanto medidas de refuerzo de la
seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal como
la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y
orientación jurídica.
2. Potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la
lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía Municipal, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (y la policía Autonómica o Unidad Adscrita del
CNP en la Comunidad Autónoma), así como con la Administración de Justicia, para
asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la
convivencia ciudadanas.
3. Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas
legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y
la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, entre otras:
a. Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles
ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos
propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del
inmueble por cualquier medio válido en derecho.
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b. Habilitar a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles ocupados
ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos.
c. Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia
ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse
en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de ocupación
ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas.
d. Endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de
inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean auspiciadas
por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, como la trata con
fines de explotación sexual o el tráfico de drogas.
4. Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopten en cumplimiento de los
acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte del Gobierno de la
Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de las Cortes Generales”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Nchaso:
“Nosotros los de Vox estamos muy a favor en el punto 86 de los que tenemos. Estamos en
contra de la ocupación de las viviendas. La propiedad privada es sagrada. Es más,
limitamos el tiempo de salida. O sea, si son 24 horas mejor que 5 días. Porque la casa de
uno, es la casa de uno. No hay derecho que se monten ahí esos chiringuitos que van
haciendo ocupaciones, alquiler, y realquiler de una vivienda que no es de ellos. Los
derechos del propietario están subyugados a los derechos de los mafiosos y eso se tiene
que terminar”
La Sra. García, portaveu del PP comenta: “Moltes gràcies, senyor Batle. El company de
Ciudadanos ha comentat a la seva intervenció que ja el Partit Popular, en altres ocasions
havia proposat damunt aquest tema. I així és, en tres ocasions la legislatura passada, la
legislatura de 2015-2019, hem presentat mocions en aquest sentit. La primera que va ser
l’any 2017 va esdevenir en una declaració institucional. La segona, l’any 2018, l’Equip de
Govern ens va votar en contra. I l’any 2019 finalment amb una transacció la vàrem treure
endavant. En qualsevol cas no s’ha fet absolutament res de tot això; del que votaren en
contra, evidentment no, perquè no va sortir. Però del que votaren a favor tampoc, ni 2017 ni
2018. Per tant, jo li anunciï que el nostre vot serà favorable com no podia ser d’una altra
manera. Nosaltres continuarem fent feina en aquest sentit. No només ho hem fet aquí a
l’Ajuntament de Marratxí, amb aquestes tres mocions que li he esmentat, sinó també el
nostre grup parlamentari ha presentat una llei antiocupa perquè la Policia pugui treure en 24
hores; hem presentat una proposició no de llei relativa a impedir que l’ocupació il·legal pugui
donar lloc a la inscripció d’ocupants en el padró municipal. Vull dir, és públic i notori que el
Partit Popular fa feina en aquest sentit i té aquesta línia, comparteix totalment l’esperit
d’aquesta moció que vostès presenten avui, per tant el nostre vot ja li avanç que serà
favorable. Moltes gràcies.”
El Batle dona la paraula al regidor de Seguretat Ciutadana, Sr. López: “Buenas tardes.
Muchas gracias, señor Alcalde. Con su permiso, comentar como no puede ser de otra
manera también toda la corporación municipal está de acuerdo con su moción. Lo que sí
queríamos preguntarle e instarle a un quinto punto del que se ha desarrollado que podría
contener el siguiente texto: “Instamos al Gobierno Central a llevar a término políticas activas
de vivienda que son la mejor herramienta para reconducir el movimiento ocupa y combatir el
problema de las denominadas mafias”. También señor José María, en los puntos uno y dos,
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le solicitamos, como bien ha dicho en el principio del punto número uno el texto es el
siguiente: “elaborar un plan municipal”. Como bien ha dicho usted y también lo ha recordado
la señora Magdalena, ya existe un plan municipal; le proponemos cambiar “elaborar un plan
municipal” por el de “coordinar con el plan municipal existente”. Y en el punto dos,
seguramente, ya lo tienen ustedes marcado, no sé si es que se ha hecho un copia y pega,
pero le solicitamos que el párrafo que hay entre paréntesis, la eliminación de dicho párrafo;
dado que la Policía autonómica en la actualidad no existe en Baleares y el Cuerpo Nacional
de Policía en el término de Marratxí pues tampoco tiene muchas competencias”
Seguidament parla el portaveu de Ciudadanos: “Moltes gràcies, senyor Batle. Respecte a la
modificació de l’entrada del primer acord “coordinar con el plan municipal existente”, em
pareix perfecte. Al final el que cerquem és reforçar totes les eines que puguem tenir al
nostre abast, per poder defensar-nos d’aquesta xacra, diuen, doncs això”
El Batle diu: “Entenc, perdona, entenc que seria idò on hi ha la coma”
Respon el Sr. Amengual: “On posa “elaborar un plan municipal” doncs “coordinar con el plan
municipal existente contra la ocupación ilegal de viviendas”
I segueix el Batle: “Val”
Continua parlant el portaveu de Ciudadanos: “Más o menos algo así. En el punt dos que diu
corregir el de Policia autonòmica, bé...”
El Batle comenta: “No té més importància”
Parla el Sr. Amengual: “La veritat és que no sé si és la Guàrdia Civil o la Policia Nacional qui
gestiona aquesta competència”
Li contesta el regidor de l’equip de govern, Sr. López: “Aquí es Guardia Civil”
Acte seguit torna parlar el Sr. Amengual: “Aquí en aquest cas és la Guàrdia Civil, val.
Correcte. Com que posem ja cossos de seguretat de l’Estat doncs, perfectament això es pot
eliminar. I el cinquè punt, evidentment, nosaltres sempre hem instat des del Parlament
Nacional o polítiques de vivenda dignes. Però estem on estem. Puc ficar-ho aquí? Ho
podem ficar perfectament. No crec que desvirtuï el que és en si la moció que estem
presentant. De totes maneres, l’important és que volem eines perquè ens defensin
ràpidament, a més, com ha dit la senyora Nchaso. Nosaltres ara en aquest moment en el
Parlament Nacional hem presentat també un projecte respecte a aquest tema, bastant
elaborat i el que cerca és donar seguretat a les persones. Les institucions, el que han de
donar, sempre jo ho dic això i em sentireu dir-ho més d’una vegada, hem de servir dues
coses als ciutadans; una d’elles és la seguretat i l’altra és millors serveis. En aquest cas
estem parlant de les dues coses; un servei legal ràpid i una seguretat que quan tornis et
trobaràs casa teva que sigui teva”
El Batle agafa la paraula: “Estem d’acord. Crec que el del punt cinc simplement és per
afegir, perquè creiem que també és important fer feina amb la doble via. Una és la via
d’endurir el sistema legal, evidentment, i hi estem d’acord i l’altra, és l’altra via que creiem
que també completàvem la moció sense que tingués, sense que això llevi el mèrit a l’altre.
Simplement, trobàvem que eren coses complementàries i és això. I així com vostè diu, és
vera que el darrer canvi de la llei va ser en 2014, si no m’equivoco o 2000... no sé; és vera
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que ha millorat molt la situació d’aquells particulars que els hi ocupen casa seva, no? Avui
en dia el problema sobretot, o almenys a Marratxí el que coneixem, el problema de
l’ocupació el tenim sobretot a cases que els bancs són els propietaris d’aquests immobles.
Perquè és vera la llei els empara menys a aquests grans tenedors i perquè els bancs fan
menys gestions de les que fa un particular quan és casa seva, evidentment. N’hi ha que els
tenen un poc abandonats. Com hem dit abans a moltes altres mocions, evidentment estem a
favor i estem d’acord amb l’essència. Proposem aquests dos punts que si vostès estais a
favor per nosaltres perfecte per poder passar a votació i votar-la conjuntament, crec que
entre tots i també si no he entès malament. Bé, a no ser que hi hagi cap altra intervenció”
La Sra. García, portaveu del Partit Popular parla a continuació: “Entenc que accepten les
transaccions. És cert? Correcte. Molt bé. Jo li volia..., una qüestió molt ràpida. En el punt
quatre, suposo que és una errada de redacció, “dar cuenta al pleno de la Corporación
municipal de las medidas que se adopten”, deu voler dir, “ o de las propuestas”. En el punt
quatre de la vostra proposa d’acord diu “dar cuenta al pleno de la Corporación municipal que
se adopten en cumplimiento”, entenc que és “dar cuenta de las medidas que se adopten”,
no?”
Respon el Sr. Amengual: “Sí”
I continua parlant la Sra. García: “Molt bé. La moció la proposa el grup Ciutadans i ells han
acceptat aquesta transacció i em pareix molt bé. Jo ja he anunciat que nosaltres hi votaríem
a favor i continuàrem votant. Aquesta transacció ens pareix bé. I reconec l’esforç que fa
l’Equip de Govern en voler consensuar aquesta i moltes altres mocions, inclús les que ha
presentat el Partit Popular. Però tinc la sensació de que és un voler consensuar de cara a la
galeria. Perquè aquestes coses, com la d’aquesta moció dels companys de Ciutadans, són
les coses que em fan perdre la fe. La fe en la feina, en la tasca del partit de l’oposició, i em
fan perdre la fe en la política, sincerament. I així els hi he de dir. Tinc la sensació que vostès
avui han fet una feinada per consensuar totes les mocions, però queden dins un calaix i no
es fa absolutament res. Perquè aquest mateix esforç ja el feren vostès l’any 2017 amb una
moció que va presentar el meu grup, no era jo, però era el mateix partit, i no només els hi va
agradar sinó que la varen fer seva, la varen presentar com una declaració institucional, que
en aquells moments i ara em pareix fantàstic, al Partit Popular li va parèixer molt bé que
vostès ho fessin així. Però de l’any 2017 han passat tres anys i estem absolutament igual, i
com aquesta li puc dir moltíssimes. Avui han tingut molt bona voluntat amb aquesta, han
tingut molt bona voluntat amb la del pàrquing d’es Pont d’Inca. Però veient que passen els
anys, les mocions s’aproven per unanimitat i no es fa absolutament res del que s’ha aprovat,
ens fa perdre, com li deia, doncs la fe. Per ventura la fe no és un bon exemple perquè vostès
per ventura no ho comprenen tan bé; però ens fa perdre l’esperança, ens fa perdre sí, la
il·lusió de fer feina pels marratxiners que és al que ens vàrem comprometre, almanco els
Regidors del Partit Popular fa ara pràcticament un any. Així i tot, votarem a favor perquè hi
creiem, és la nostra línia de feina i és el que volem. Però em cregui que m’agradaria molt
que fos en serio, que fos de veres aquest esforç de consensuar i aquest bon talant, i tarannà
que vostès demostren avui. M’agradaria molt d’aquí a tres anys, l’any 2022, no haver-los de
dir que vàrem aprovar a instàncies del grup de Ciutadans o del Partit Popular o del que sigui
tantes mocions i que no s’ha fet absolutament res. No podia estar sense dir-ho. Moltes
gràcies”
El Batle diu: “Davant aquesta reflexió jo crec que en faré una altra. Que és que, evidentment,
hi ha mocions que ens comprometem perquè creiem que el que es dur és per
comprometre’s. Després hi ha la dificultat de poder fer front d’aquests compromisos. A
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vegades votem que no, i ho dic clarament, perquè no ens podem comprometre amb el que
demaneu. I ho critiqueu però és així. Perquè després cadascú té les seves. I els que heu
governat també sabeu de la situació. I després una altra cosa, que la gran majoria de
propostes que intentem consensuar, són propostes que instem al Govern. No són ni pròpies
d’haver de fer aquí a l’Ajuntament; i ho fem perquè creiem i ho hem parlat qualque vegada, a
nivell municipal no és el mateix la política d’aquí que sí que podem arribar a acords i tal, que
no ens agrada les polítiques que surten a Madrid; i a vegades ho hem parlat i aquí intentem
fer l’esforç. Però jo, i és vera que no he estat mai a l’oposició, però jo t’he de dir que jo he
vingut moltes vegades aquí a seure, perquè quan sabia que em presentaria a batle, vaig
venir durant dos anys aquí a seure tots els plenaris i a jo sí que em feia perdre la fe. De
veres li dic senyora García, que totes les propostes de l’oposició eren votades en contra,
totes. Totes. I no he estat Regidor, el senyor Canyelles sí, però jo seia allà i tot es votava en
contra. Vull dir, jo crec que és millor aquest talant. I podem arribar on arribem, de veres.
Però bé, entenc la seva decepció. Jo moltes vegades governant estic molt decebut de no
poder fer tot el que vull fer. També vos he de dir. Però bé ja està, només era per afegir”
A continuació parla el regidor d’Urbanisme, Sr. J. F. Canyelles: “No senzillament, un poc
amb el que deia la senyora García, que no s’ha pogut estar. Jo tampoc em puc estar perquè
sóc regidor des del 99. He estat molt d’anys a l’oposició. Vostès ho saben perfectament
perquè em varen patir. Em varen patir perquè presentàvem moltíssimes mocions,
moltíssimes propostes que eren factibles en positiu. Si s’estaven fent, com ha reconegut el
senyor Llompart a la seva intervenció fa una estona, es votàvem en contra per sistema.
Perquè deien que ja ho feien, que ja estaven fent feina en allò. Però tampoc no hi veiem un
resultat. I és evident, que nosaltres fem un esforç per consensuar les mocions que sabem
que podem fer qualque cosa per caminar de cap en aquest sentit; el tema de l’ocupació
il·legal dels habitatges és una cosa que en veníem parlant de fa molta estona. Que s’ha fet
molta feina a nivell tant de normativa, que al final es va canviar i com a particulars tenen
moltes opcions que molt aviat es tregui l’ocupa a defora. I s’ha de dir que a Marratxí no
tenim ocupació de cases privades. Ho vaig dir a la passada legislatura quan era el Batle i ho
dic ara, no tenim ocupació de cases privades; tenim ocupació dels bancs. I els bancs
passant olímpicament. Els hi puc contar el cas de son Macià. A son Macià hi ha hagut
ocupes, durant molta estona i amb un ocupament d’un patrimoni històric i des d’Urbanisme
hem fet una feinada per tal de notificar a la propietat que és un fons buitre, a la propietat que
allà hi havia ocupes, que havien de tancar, i començam amb multes coercitives, una darrera
l’altra i escolti no respon. No és de ningú, és d’una entitat. Vol dir que no és patrimoni propi
de ningú. I això fa que els bancs passin com olímpicament. Telefones a un banc o a l’altre,
dient escolti aquest habitatge és seu?, bé, encara no ho tenim com a propietat nostra però sí
va en camí. Aquí té una ocupació il.legal li hem de trobar una solució. A través de Serveis
Socials quan hi ha una necessitat social s’hi fa feina. Perquè s’ha de recordar que el tema
de les persones que ocupen habitatges que estan buits, de bancs, ho repeteix perquè pareix
una alarma social als particulars però no ho és perquè no en tenim, és molt diversa. Hi ha
gent que ho fa per pura necessitat i hi ha gent que està englobada dins aquestes màfies,
que saben quan un banc ha pres possessió d’aquell bé i que el titular no hi és, i ho saben
molt abans que nosaltres i molt abans que ningú, venc a dir, molt abans que els veïnats. Hi
ha ocupacions d’habitatges que estan, que s’han ocupat de forma pacífica, de forma que els
veïnats intueixen que són ocupes però no ho saben, perquè no creen cap tipus de molèsties.
Aquests són els que ho fan per necessitat i evidentment no estan englobats dins aquestes
xarxes. Hi ha una diversitat enorme. Hi ha gent evidentment, que ho fa per una necessitat
social, venc a dir que no té on, sobretot a l’hivern, on romandre a cobert i amb unes
condicions mínimes. I crec que s’ha de tenir en compte tot això. I després el més important
de tot és que aquí hi ha una feina social que s’està fent des de Serveis Socials, i després
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una altra que l’ha de fer l’Estat, que és el qui té la potestat absoluta pel tema de l’ocupació
de les vivendes. Tant en promoció d’habitatge assequible per a tothom, que no anem per
bon camí, parlo a nivell d’Estat; i a nivell de Comunitat Autònoma s’està mirant de fer feina.
Nosaltres hem fet un conveni amb l’IBAVI que el projecte ja està adjudicat. S’estan fent
passes. Però així i tot, venc a dir, hi ha una mancança i és una mancança social duríssima,
duríssima. Ahir em contaven mateix d’una persona monoparental amb dos fills que paga 800
euros i en cobra 900. És evident que si son pare o sa mare, o qualcú no l’ajuda, no pot viure.
És impossible viure-hi. I és que senzillament, no sap on ha d’anar perquè no té una altra
opció. M’explico? Venc a dir, la senyora García diu llavors fan o no fan. En tema dels
ocupes, sincerament, hi hem fet molta feina, ens ha dut molts de mals de caps. Políticament
no és gens agraït, és molt més agraït fer un projecte d’una cosa o de l’altra que és vistòs i
que tot va bé. Hi ha moltes d’àrees implicades, començant per Policia, Serveis Socials,
Urbanisme; hi ha moltes àrees implicades i no sabeu la feina que es fa. Però és una feina
que hem fet constantment, però la normativa i diguéssim la llei, és la que és, i sincerament el
que esperem és que s’avanci un poquet més en aquest sentit. S’ha avançat amb els
habitatges particulars, que sí ocupen un habitatge particular poses la denúncia i moltes
vegades, en poques setmanes, ho veiem a altres municipis, nosaltres no en tenim, ho torno
a repetir perquè senzillament és una constatació de què els primers que no fan gens de bé
ni mica són les entitats bancàries que tenen propietats i estan ocupades il.legalment i no fan
accions per treure’ls a defora i s’ha de regular aquesta situació. Senzillament vostè ha dit
que no podia estar sense dir-ho, jo tampoc no puc estar sense dir-ho perquè és així. I vostè
ha governat i sap perfectament que hi ha mocions que són relativament bones de dur a
terme i hi ha mocions que són molt més complicades de dur a terme. Nosaltres com a mínim
fem l’esforç de consensuar-les en positiu i com molt bé ha dit el Batle, si veiem que no les
podem fer, senzillament, hi votem en contra. Vostès s’enfaden perquè votem en contra,
doncs paciència. Però hi votem en contra... no, no, no, a vegades ens ha passat amb el
Partit Popular; hi votem en contra perquè sabem que no ho podem dur a terme i punt. I ara
estem amb una situació, la que tenim. I en altres temes que no són els dels ocupes doncs
sabem que hi ha coses que no les podem dur a terme. I això és el que hi ha. Més sincer no
crec que pugui ser, ni més clar, venc a dir”
Seguidament la Sra. Mª Magdalena García comenta: “Jo li agraeixo la seva sinceritat però si
he entès bé el que vostè diu que, voten en contra a les mocions que saben que no podran
fer i a favor a les que pensen que sí, doncs em pareix molt trist que pensin que no poden fer
res per fer una “Cursa virtual d’es Siurell” i... És igual, aquí ja podria entrar però com que la
moció tampoc no era nostra no em vull ficar aquí on no em demanen. Gràcies”
Sotmès l’assumpte a votació, i atesa la declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar la moció en la forma següent:
1. Coordinar con el Plan Municipal existente contra la Okupación Ilegal de Viviendas, con el
fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos
propietarios, en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en consonancia
con las medidas que éste adopte con el mismo fin, que incluya tanto medidas de refuerzo de
la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal
como la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y
orientación jurídica.
2. Potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la
lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía Municipal, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como con la Administración de Justicia,
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para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la
convivencia ciudadanas.
3. Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas
legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y
la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, entre otras:
a. Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles
ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos
propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del
inmueble por cualquier medio válido en derecho.
b. Habilitar a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles ocupados
ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos.
c. Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia
ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse
en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de ocupación
ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas.
d. Endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de
inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean auspiciadas
por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, como la trata con
fines de explotación sexual o el tráfico de drogas.
4. Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal de las medidas que se adopten en
cumplimiento de los acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte
del Gobierno de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de las Cortes
Generales”
5. Instar al Gobierno Central a llevar a término políticas activas de vivienda que son la mejor
herramienta para reconducir el movimiento ocupa y combatir el problema de las
denominadas mafias.

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
(juny 2020 – juliol 2020).
Els senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia abans
esmentats.

2. Dació de compte al plenari de la Corporació Juliol 2020
Atès que, al llarg del 2on trimestre de 2020 s’han tramitat entre d’altres els següents:
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•
•

AJUDES PUNTUALS SERVEIS SOCIALS 2 TRIMESTRE 2020
INFORMES OBJECCIÓ 2 TRIMESTRE 2020

Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Donar compte dels tràmits abans esmentats.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la proposta abans transcrita
3. Donar compte dels escrits del Partit Popular d’adscripció de nova regidora i
d’adscripció de regidors a les comissions informatives permanents
Donar compte dels escrits presentats per la portaveu del grup polític municipal del Partit
Popular en data 03-07-2020 sobre l’adscripció de la nova regidora, senyora Carmen Ripoll
Torres al grup municipal del Partit Popular i d’adscripció dels regidors del Partit Popular a
cadascuna de les diferents comissions informatives permanents.
Els senyors assistents es donen per assabentats dels escrits abans esmentats

Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu del Partit Popular, senyora
Mª Magdalena García Gual: “Moltes gràcies. Jo tinc algunes i els meus companys també en
tenen d’altres. Ara els hi diré, ara li diré qui són perquè els hi pugui donar la paraula. Però
abans d’entrar en el pròpiament que duia escrit de precs i preguntes, els hi volia fer...bé
també és un prec. Des del darrer plenari fins avui hem conegut la trista notícia de què ens
ha deixat una persona que va ser company en aquest Ajuntament, Regidor, i creem que ben
igual que hem fet amb altres companys. Es mereix tot el nostre respecte, fer-li arribar en
nom del Partit Popular, al manco, el nostre condol, que consti en acta. I inclús ens agradaria
proposar fer un minut de silenci i tot, si ho troben adient”
El Batle contesta: “Ho trob adient. La veritat és que no havíem caigut. Gràcies per
l’aportació”
Continua parlant la Sra. García: “Faig les preguntes i després fem al final el minut de silenci,
si? Dues qüestions molt ràpides. Una és, ja vàrem demanar en relació aquest tema en el
mes de febrer. El tema és l’obra d’accés a l’autopista del Polígon d’una pantalla acústica que
no estava prevista, una miqueta més enrere del que hi havia en el projecte. I vostès em
vàreu contestar que en el projecte no hi era però que ho tindrien en compte de mirar
d’allargar una mica cap a la part de la urbanització. I volia saber si hi ha res de nou en
aquest aspecte. I després, la sortida també de la rodona entrant a Sa Cabana, a l’altura on
està l’entrada a la piscina de Sa Cabana, aquí on està aquesta rodona, no sé si s’han fitxat
que hi ha unes pintades de “Viva Franco” que estaria molt bé que les esborressin perquè no
té sentit tenir-les. I després, els meus companys, el senyor Frau i el senyor Llompart, tenen
també algunes preguntes. Gràcies”
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Seguidament agafa la paraula el Sr. Sebastià Frau: “Hola, una altra vegada. Bé, na Cristina
segur que coneix el lloc i es pot situar. En el camí dels Jardins a la cantonada amb el carreró
que ara surt a la carretera de Bunyola, hi ha un munt, o si hi havia fa un parell de dies un
munt d’escombraries de sofàs i fins i tot un cotxe abandonat i a veure si poden tenir esment
en aquest redol. Suposo que coneix la zona na Cristina. Idò és aquí. I llavors, m’agradaria
fer un prec personal al Batle. Senyor Batle, el que no m’agrada, evidentment m’agrada molt
el consens i el seu caràcter de consens. Però el que no m’agrada és que defensi el present
amb el passat. Jo també sóc Regidor de la legislatura del 99, juntament amb en Joan
Francesc. I en aquells moments estàvem a l’oposició i mai he parlat del que feia l’equip de
govern format pel PSOE i Independents en els plens. Mai he retret res perquè jo suposo que
intentaven fer el millor. I no em pareix bé que vostè digui que en el passat el Partit Popular
votava a tot que no. Jo crec que és millor que li votin que no i no l’enganin, que era el que
fèiem nosaltres o que li votin que sí i després no es faci res que és el que fan amb vostès. Jo
m’agradaria que fes aquesta reflexió i que tingués en compte que el present no es pot
defensar amb el passat. No em pots dir el que tu vares fer i el que no vares fer, no, es va fer
el millor pel poble que és la seva obligació. Totalment és un prec personal. Gràcies”
El regidor del PP, senyor J. LLompart parla a continuació: “Gràcies, senyor Batle. Jo li volia
dir o volia fer un esment a una notícia que hem llegit aquests darrers dies als mitjans de
comunicació sobre una sèrie d’onades de robaments a la urbanització de Sant Marçal.
Voldríem saber en quin punt se troben, si la policia ha hagut de fer moltes intervencions i si
hi estan especialment damun en qualque operatiu o en conjunt amb altres forces i cossos de
seguretat de l’Estat. Li volíem comentar, tot i que sabem, que varen haver d’aturar per
prioritzar altres tasques de manteniment de la via pública un molt mal estat a la zona de
Mariano Gómez Ulla d’herbes, de males herbes que surten de totes les voravies. Sabem
que ja ho estan fent però voliem deixar constància i a veure si hi podrien passar a veure-ho
perquè és vera que hi ha algunes que dificulten el pas dels vianants. Voldríem que ens
passassin per escrit l’informe de l’empresa de manteniment de les piscines sobre la
rompuda de la piscina de Pòrtol. Què hi hagut? Quines actuacions hi han fet? I a què se
deuen? Al passat plenari varem comentar que vegem necessari la col·locació d’un mirall al
carrer Cardenal Despuig, en sortida al Weyler perquè dificultava la visibilitat. Hem vist que
han pintat les retxes grogues un poc més llargues. Voldríem saber si la policia hi ha fet un
informe i en voldríem còpia perquè tot dir que han pintat les retxes pensam que faria falta
col·locar el mirall. I desprès per acabar dues coses més. Hem detectat que el semàfor del
carrer Cabana, a la urbanització de Sa Nova Cabana, quan vens, perquè ens entenguem,
direcció Pont d’Inca. Aquest semàfor que està a l’alçada d’aquella rodona que gires a l’Illes
està un poc corvat cap endavant i si ens hem fixat a la base està com alçat i pensam que és
bastant perillós i ja des de fa un temps. Hem vist que heu substituït segons quins badens
sobre tot a zona de Cas Capità i des Pla de Na Tesa, no obstant a la zona de Can Balo i la
zona des Figueral, a la rodona, encara hi ha els romputs. A moltes bandes inclús ja han fuit
els troços romputs quedant els perns a l’aire. I volíem saber si tenen previst reponer-los. El
senyor Campuzano va dir que n’havien encomanat a l’empresa però si han de tardar un
parell de dies convendria que com a mínim se fes una actuació ràpida i llevar sobre tot els
perns que surten que són bastant perillosos per cotxes i sobre tot per motocicletes. Moltes
gràcies”
La regidora de Medi Ambient seguidament parla: “Hola. Aquí tenia algunes coses. En
resposta a la petició del senyor Frau dir-li que, tenim constància d’aquest abocament que hi
ha hagut en el camí d’es Jardí. I que per la retirada del cotxe hem hagut de contactar amb
Adalmo perquè no ho podem fer nosaltres directament per una qüestió de gestió de residus i
per tant està en marxa. Tenim constància i està en marxa. Després en resposta del senyor
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Llompart dir-li que, ojalà tant de bo les herbes només fossin a Gómez-Ulla, com ja sabeu
hem estat dos mesos i mig, gairebé tres, sense poder desbrossar i per tant tampoc hem fet
el tractament fitosanitari amb herbicida. I com ja sabeu, s’ha desmadrat tot. Estem fent un
esforç diria jo, maratonià perquè estem contractant extres d’empreses que estan esbrossant
i ja hem aconseguit unir quasi nord i sud en qüestió de desbrossament. Ara demà es
comença Cas Capità, s’ha acabat es Figueral, ha començat es Pla de na Tesa. Estem per
es Pont d’Inca. Vull dir, falta ja poca cosa per acabar la primera ronda, i així com l’acabem
passarem a fer el tractament i esperem controlar aquesta situació el més aviat possible”
El Batle diu: “Moltes gràcies. Els temes de Vies i Obres, semàfors, badens i això, n’Andrés
m’ha dit que s’ho apuntat”
El regidor d’Esports diu: “Per contestar al senyor Llompart referent a la piscina de Pòrtol.
Dilluns dematí quan hi varen anar els operaris, varen trobar la sala de màquines inundada.
Això va fer que optéssim per tancar la piscina. Evidentment, no podia ser d’una altra
manera. Ens pensàvem que havia estat una canonada. Quan va baixar la inundació vàrem
veure que el que s’havia romput era una tapa del filtre. Llavors l’aigua havia vessat i en
vessar i inundar-ho ha afectat a les bombes i a un quadre elèctric. El mateix dilluns les
bombes es varen dur a arreglar i si no hi ha res de nou abans del cap de setmana, estarà
una altra vegada operativa”
A continuació el Batle passa la paraula al senyor Pedro López pel tema dels robatoris:
“Buenas tardes, de nuevo. Comentarles con referencia a los robos que son públicos y
notorios porque se han puesto en redes sociales en la zona de Sant Marçal. Comentarles
que la pareja de chicos que realizaron estos robos eran residentes en el Pinaret,
aprovecharon una salida y entraron en tres domicilios. Están identificados y detenidos. Parte
de la investigación se malogró gracias a la rápida información por redes sociales, lo que
impidió una completa operación de recuperación de objetos. Policía y Guardia Civil a la
pregunta del señor Llompart trabajamos estrechamente en la colaboración, como no puede
ser de otra manera. Es diaria e intensa y nos complementamos zonas. Es decir, creo que
actualmente el trabajo con Guardia Civil es altamente productivo”
Seguidament parla el Batle: “Molt bé. Evidentment em falta, retirarem la pintada de “Viva
Franco”. No li agrada a ningú. Ja va sortir en el plenari passat aquesta pintada, si no
m’equivoco”
Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor
José Mª Amengual Jiménez dient: “Moltes gràcies, senyor Batle. Procuraré ser ràpid. El
primer volia fer una proposta. El ple d’avui crec que ha estat una millora respecte al ple
anterior. Ho hem de reconèixer. Però encara ha quedat curt. O sigui, la comunicació és un
poc complexa. En el principi no ha funcionat. Jo proposaria cercar un altre lloc més gran, si
és possible, inclús donar un poquet de cabuda a qualcuna, un poc de públic. Venc a dir, són
massa silenciosos aquests plens sense ciutadans presents, no? És una proposta només. Ja
ho hem comentat, les dificultats de fer aquest canvi però crec que val la pena donar una
passa més. La d’avui ha estat correcte però crec que encara insuficient. Molts dels
companys segur que han quedat un poc a mig entre les interrupcions i això. I jo crec que si
estem tots presents farem millor la nostra feina. Aquest era un punt, una proposta. Després,
comentar ja ho ha dit el company del PP, en Jaume Llompart. Hi ha hagut certa por i notícies
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de robaments allà, a Sant Marçal. I a part del que va passar en el caixer d’allà del Polígon,
del Banc de Sabadell. Que són notícies que tenen molt de reso però que al millor realment
no són tant. Però sí que convindria que aquí parléssim un poquet, donéssim quatre punts
d’informació perquè la gent que pugui sentir aquest ple sàpiga que estem informats i que
estem fent feina. Evidentment això no es dubta però aportar un poc d’informació, no només
la que pugui aportar la premsa, no? Després volia comentar també, temes de seguretat a la
piscina de Sa Cabana. Crec que ara està tancada, o ha estat tancada. No, la de Pòrtol,
perdoneu. No la seguretat m’estic referint a Sa Cabana. És un tema recurrent, no és la
primera vegada que ha passat això i crec que hi hauríem de fer un esforç imaginatiu. No fa
falta fer massa imaginació per intentar limitar aquests accessos, bé no posaré l’adjectiu
perquè tampoc no val la pena però crec hi ha gent que en aquestes circumstàncies té dret a
gaudir un poquet d’una piscina i que no arribin quatre i fessin el que li surti dels nassos. O
sigui, de qualcuna forma hem de trobar una solució, que possiblement està en marxa, no
tinc cap dubte però vull recalcar això. I el darrer, ja és una cosa personal, o sigui, és un
comentari només. L’exposició que ha fet la meva companya de la Cursa del Siurell per jo ha
estat molt correcta, molt clara. No crec que es pugui fer d’una forma més exhaustiva perquè
és una persona molt laboriosa quan prepara una d’aquestes mocions però vull dir que el
Consistori no ha vist una cosa que volia dur aquesta moció, o el que pot suposar aquesta
moció; i és una qüestió més immaterial. Seré concret, no ens podem arruar davant el que és
la situació actual del Covid i crec que suspendre aquesta cursa amb l’oferta tan bona que
s’ha fet, i no vull vendre res. O sigui, simplement no té cap perill l’oferta que s’ha fet, la
proposta. Crec que a més no és nova. Hi ha més llocs que inclús són més valents, vull dir
valents, a fer curses presencials però el que sí que és cert, és que si comencem a cancel·lar
a més, a dos mesos vista, cancel·lar una cursa que ja comença a ser part de la nostra
representació del municipi i realment, realment crec que ha estat prematura aquesta
cancel·lació. Però més la gent comença a veure esdeveniments d’aquí del municipi que
desapareixen. Desafortunadament es va haver-hi que tancar corrent la Fira des Fang, ho
recordem tots, no? Ojalà l’any que ve tinguem entre tots el coratge d’obrir-la amb les
circumstàncies que sigui. O sigui, evidentment amb seguretat, etc, etc. Això vull que quedi
clar. Però que siguem valents perquè ara hem suspès un esdeveniment molt fàcil de fer.
Què serà el pròxim? Una Fira de la Tardor. Hem de començar a fer feina, a pensar en
esdeveniments que ens representen que donen llum a la gent, esperança. La gent quan veu
que les coses es comencen a tancar, s’espanta. I nosaltres les hi hem de donar certa
seguretat. I jo crec que ara, en aquests moments, haver fet aquesta cursa que no significava
res en qüestió de seguretat, hauria estat un encert. Simplement és això el que volia dir”
La Sra. Nchaso, parla a continuació: “Yo tengo tres baterías de preguntas múltiples.”
I el Batle diu: “Perdoni senyora Nchaso he passat per davant, na Lidia volia fer una
pregunta. Ara estic amb vostè”
Seguidament intervé la Sra. Sabater, regidora de Ciudadanos: “Gràcies, senyor Batle.
Quería preguntar sobre varias cosas. Una de ellas, desde hace un año y reiteradas veces
los vecinos del camino que va de la carretera de la Comuna a Son Ametler se han quejado
del tirado ilegal de basuras sobre el terreno y me han mostrado su enfado; que están
bastante enfadados con el Ayuntamiento porque no le pone solución y ya están hartos de
presentar quejas, lo presentaron en línea verde y han presentado quejas y no se ha hecho.
Se habrá hecho pero al cabo de una semana vuelve a estar la basura en el mismo sitio y va
en aumento. Por otro lado, también quería saber cómo está el estado de pedir la
implantación de una sede de l’EOI (Escuela Oficial de Idiomas) aquí en Marratxí. Si se ha
hecho algo al respecto, ya que el curso escolar se inicia. Evidentemente ya para este curso
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escolar no se verá pero a ver si se ha hecho algo al respecto. Y por último, hablar de los
centros educativos que ahora tienen que adaptarse a tres posibles escenarios; y si los
centros educativos han pedido al Ayuntamiento los espacios públicos o si bien han podido
asumir desde sus instalaciones propias los tres planes de contingencia. Muchas gracias”
El Batle dona la paraula pel tema de l’Escola Oficial d’Idiomes, a la Regidora d’Educació,
Aina Amengual: “Hola. Bon vespre a tothom. Més que res dir que ja ho vàrem fer en el seu
moment, amb el tema de la moció de l’Escola Oficial d’Idiomes hi vàrem estar a favor. El que
passa és que hem de ser realistes amb el moment què estem vivint tots, des de
l’Administració tant de l’Ajuntament com de la Conselleria, el primer que ens preocupa en
aquests moments és donar resposta a les necessitats que tenen actualment els centres
educatius en quant a haver de menester més mestres per donar resposta en el tema del pla
de contingència. Ja han sortit un parell de notícies respecte de què la Conselleria hi haurà
d’invertir més doblers per poder tenir els alumnes ben atesos, però a més a més també hem
de tenir en compte que, per exemple per l’educació d’adults la Conselleria ja ha fet la
proposta de què no sigui presencial. Crec que hauríem de tenir en compte aquests aspectes
a més a més de què també es fa inversió en noves titulacions de FP, que això també suposa
més inversió en personal i a part de tot això també, amb el fet què la Conselleria també s’ha
plantejat acabar amb els problemes que ha tingut aquest curs que hem acabat ara amb els
infants que no tenien connexió a internet, no tant amb el tema del wifi, que nosaltres ho hem
resolt des de l’Ajuntament, sinó en adquirir nous dispositius, nous ordinadors i està disposat
a arribar a una adquisició d’uns 4.000 exemplars. Crec que hauríem de tenir en compte tot
aquest context que estem vivint ara pel tema del Covid. I ja ho vaig exposar en el seu
moment, crec que l’Escola Oficial d’Idiomes a Marratxí no és una prioritat perquè
evidentment, ja vaig estar exposant que poden anar a Palma o poden anar a Inca; o inclús
poden fer segons quins títols, els poden fer no presencials, és a dir, a distància. Més que res
també, pensar amb la realitat que estam vivint en aquests moments. I evidentment, nosaltres
com Ajuntament els hi fem arribar les mocions amb els punts d’acord. Vull dir que això ho
han rebut. Una altra cosa és que des de Conselleria o des d’altres Administracions donin
resposta a les nostres peticions. Jo penso que ara, com a Regidora d’Educació, m’he de
preocupar molt més del curs vinent, quines són les necessitats i que se donin respostes a
totes elles, per tema de Covid i altres temes; i després, evidentment, quan hi hagi una
situació més positiva i més favorable a tot això a fer noves inversions, evidentment, cap
problema en defensar aquesta postura”
Seguidament intervé el Batle: “Moltes gràcies. Afegir també, pel sistema que hem posat en
comú, els plans de contingència que han demanat si ja sabem res. Dir que ens ha arribat
qualque cosa però els estan aprovant ara en els consells escolars. Suposo que pròximament
sabrem quines necessitats ens demanen les escoles”
A continuació parla la regidora de Medi Ambient: “En quan a la contestació a la senyora
Sabater, m’imagino que es refereix al camí de s’Esvaït o de son Ametler, perquè sa Comuna
crec que no és. No? És a dir, és que tinc un dubte, si vostè es referia a l’encreuament que hi
ha del camí de son Ametler que va cap a s’Esvaït o de Sa Comuna cap a Son Ametler”
Contesta la Sra. Sabater: “Cap a s’Esvaït.”
Segueix parlant la Sra. Alonso: “Cap a s’Esvaït o sigui és de Son Ametler. Seria una cosa
així. No sé si ho podeu veure. Suposo que es refereix a això, no? Bé, això són
desbordaments de fems que no pertanyen als veïnats de son Ametler, per descomptat. La
contenidorització és correcta pel nombre d’habitants que hi ha. El que passa és que bé, com
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a altres punts desgraciadament, per exemple es Figueral, Pòrtol, carrer Lliri, etc, rebem
molts de residus i sobretot fems d’altres municipis. Aquest és un d’ells, per la facilitat que
tenen d’aturar-se amb el cotxe. A vegades ni s’aturen i hem comprovat que poden tirar les
borses a través de la finestra. Ens hem plantejat retirar aquest punt i canviar-lo de lloc. Hem
de tenir en compte que aquesta retirada d’aquest punt també suposarà després unes
queixes posteriors i és que la gent no voldrà caminar els cinquanta metros més o cent
metros més on col·loquem els contenidors. Però l’únic que podem fer és traslladar-los a un
lloc menys visible de manera que no propiciï aquesta tirada massiva de fems. També estem
mirant aquest canvi d’ubicació”
El Sr. Mas, regidor d’Esports comenta: “Per contestar al senyor Amengual, referent a la
seguretat a Sa Cabana...em sentiu? Dir que aquest any arran del tema del Covid el que hem
fet és incrementar les hores de vigilància a les tres piscines. De fet, hem incrementat a una
piscina més, la de Pòrtol, l’any passat només se feia a sa Cabana i al Pla de na Tesa, i
només en franges d’horabaixa. Aquest any estan de matí i d’horabaixa a les tres piscines.
Només hi ha una franja horària, de tretze a catorze hores que no podem cobrir per tema
pressupostari. El tema de Sa Cabana no sé si se referia a incidències de comportament dins
la piscina o de fora del recinte. No ho tinc clar. En cas de què fossin dins el recinte,
evidentment, nosaltres ens posarem en contacte amb l’empresa que du el tema per veure
quines incidències ens han reportat, perquè no ens ha reportat cap de moment. No vull dir
que no hi hagi hagudes. Però evidentment, si n’hi ha hagut qualcuna, haurem de prendre
mesures i si hem de ser més estrictes, serem més estrictes”
El regidor de Seguretat Ciutadana comenta: “Comentar y reforzando lo que ha dicho el
compañero Mas referente a la piscina. Policía pasa de forma habitual, en los partes no se
registran incidentes. Yo personalmente llevo quince días, cada día, acercándome a Cabana,
comento con los de seguridad y no tienen registrado mayor incidente. Es cierto que en una
ocasión había un grupo de catorce o quince chicos que parecía que podían representar
algún tipo de problema pero se recondujeron en su actitud y al final no pasó a mayores. Con
referencia a esta semana pasada, hemos tenido una semana complicada, hemos tenido una
serie de detenciones”

Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la Sra. Nchaso, regidora del grup VOX:
“Como iba diciendo tengo tres grupos de preguntas varias. La primera estaría en relación a
los presupuestos participativos. Cada año creo que se hacen las preguntas convenientes y
quiero saber en qué estado están desde el 2018 al 2019. Yo les digo el proyecto, el año y
después ustedes ya me dirán si son correctos los datos que salen en la página nuestra. En
el 2019 tenemos el “Bus Jove” que está realizado al 54%. En el mismo 2019; “Millores
d’accessibilitat per a persones amb discapacitats diverses”, un 31%; “Adequació dels espais
de joc del CEIP Gabriel Janer Manila” 77%; “L’ombra als parcs infantils del municipi” 63%;
“Creació del bosc de la memòria”, el 91%. Este me ha llamado mucho la atención porque
con un 91% hasta al 100% ya no queda nada. En el 2018 tenemos “Conveni IME” al 91%;
“Construcció de les pistes multiesportives” realizado al 85%; el problema de las
videocámaras al 80%; “La millora de la senyalització” el 75%. Este es bastante urgente para
mí porque es que hay calles que para encontrarlas la señalización es muy pobre, en cuanto
a placas. El wifi público un 85%. Esto sería el bloque de lo que se refiere a los presupuestos
participativos. En relación con las preguntas que he hecho con anterioridad en plenos que
he estado participando, tenemos el estado en que está el safareig d’es Caülls. Que ya
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pregunté yo sobre el tema. Hay unas puertas automáticas del local de la Asociación de Ses
Cases Noves, que me consta porque pase el sábado, todavía no está arreglado. El Punto
Verde, que también lo pregunté en febrero, sigue igual. Sigo sin la respuesta de las
residencias de Marratxí. El sábado me arremangué, cogí una sombrilla y una pamela y nos
fuimos a ver por varios puntos del municipio. Vimos en Sestadors de Son Verí. Yo tengo
mucha sensibilidad con la parte del patrimonio. El estado de Son Verí, si queréis ver las
fotos, es un estado histórico en muy mal estado y se podría conservar un poquito mejor. El
mal estado también de conservación del camí de sa Bomba, donde la calzada romana. Esto
es el inicio del camino, que está con una piedra delimitando la entrada pero dentro vimos
que había huellas de motos o bicicletas, o sea que se transita. Sí, puede pasar las fotos si
quiere. Y luego, pues el estado en que está. Es una pena porque esa calzada creo que debe
ser única en nuestra comunidad. Y la última visita que hicimos, es la Cova de son Caulelles,
joya prehistórica. Nos costó un montón encontrarlo por la vegetación que le rodea. Es una
pena porque es una joya que tiene una construcción que pertenece a la primera Edad de
Bronce de Mallorca. Está considerada como una de las más importantes de la prehistoria de
la isla. La Comisión del Patrimonio Histórico declaró la cueva y su entorno, bien de interés
cultural en el 2008. La cueva de son Caulelles o Cova d’es Moro fue declarada bien de
interés cultural en 1966. Y se ha adquirido a través de una permuta de tres solares con un
valor de no sé de si 90.000 euros, creo que son. La cueva, la única que queda porque era
de un conjunto de cinco cuevas, creo yo, si no me equivoco, de cinco cuevas, es de la
época pretalayótica, o sea, por el año 2000 a. C. Estaba dedicada a enterramientos. Las
cuatro que faltan quedaron sepultadas cuando se construyó el campo de fútbol de Son
Caulelles. Siendo la que nos ocupa la única y la más grande de ese conjunto histórico y
antropológico. Si nosotros no tenemos el dinero, la forma de mantenerlos, creo que el
Ayuntamiento debería instar, debería rebuscar la forma de poder mantener estos
monumentos históricos. Gracias”
El Batle comenta: “Per començar per darrere. Hi ha preguntes que es contesten aquí. Si les
voleu contestades per escrit, les heu de fer per escrit. Ho dic perquè el de la pregunta sobre
les residències, jo la vaig contestar aquí mateix. Que era una pregunta que no ens l’havia de
fer a nosaltres, l’havia de fer al Govern. Vull dir, ho dic perquè la dono per contestada.
Després no li contestaré per escrit, a no ser que me la faci per escrit. No sé si m’explico?”
La Sra. Nchaso diu: “Como me la solicitó por escrito, yo esperaba el escrito.”
I el Batle segueix parlant: “Jo donava per entès perquè també me la va fer per aquí i li vaig
contestar per aquí. Però bé, si la vol per escrit, li contestem per escrit. No hi ha cap
problema. De totes maneres, jo li vaig dir la contesta que tot el que demanava no era
competència municipal”
La Sra. Nchaso contesta: “Vale”
Continua parlant el Batle: “Després tots els temes que heu demanat dels pressuposts
participatius, li contestarem per escrit perquè n’ha fet moltíssims. Però bé, així com anava
diguent, també li puc assegurar que ja n’hi ha que ja estan en el 100% dels que ha dit. Camí
de sa Bomba pertany el seu manteniment al Consell de Mallorca. D’acord? Sobre la cova no
sé si vol dir qualque cosa, senyor Canyelles”
A continuació parla el regidor d’Urbanisme, senyor Canyelles: “El tema de la cova de son
Caulelles. La cova de son Caulelles i el seu entorn era de propietat privada. Un servidor va
presentar diferents mocions perquè passàs a propietat municipal. Entre 2017 i 2018 va
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passar a mans de propietat municipal, conjuntament amb l’espai que hi ha darrere el
poliesportiu, que és una zona verda important. I està bé que hagi tret aquest tema perquè el
dimarts precisament vàrem tenir una reunió amb el Consorci sociosanitari que fa la
residència. Està aferrat a la residència això. I vàrem tenir una reunió perquè el compromís
és d’adequar l’entorn de la cova i la cova, amb subvenció cultural que són 70.000 euros.
Venc a dir, que l’Ajuntament no hi hauria d’aportar gaire cosa, llevat de fer l’excavació
arqueològica que és un altre tema. Estic parlant d’adequar l’entorn. És una fita històrica que
feia més de trenta anys que es reclamava a l’Ajuntament que passàs a mans municipals. I
es va aconseguir, li dic, ho vaig fer, diguéssim, vaig fer les gestions pròpies directament amb
la propietat per poder passar a mans municipals i ho vàrem aconseguir a 2018. I
evidentment, som els primers interessats en dignificar i conservar la cova de son Caulelles,
evidentment”
La portaveu de Vox comenta: “Es que es una joya”
Segueix parlant el Sr. Canyelles: “Perquè com vostè bé ha dit, que s’ha informat
correctament, això era un conjunt de coves, coves d’enterrament, de cinc coves
concretament i damunt els anys cinquanta es va fer el camp de futbol, que el camp de futbol
originari no estava allà, estava a una altra banda i se va fer allà i es varen tapar les altres
quatre coves. Eren més petites que aquesta. És vera que la que ha quedat era la més gran i
evidentment que hi tenim molts d’interessos en conservar i sobretot dignificar aquesta cova,
que com vostè ha dit, surt a totes les guies arqueològiques de l’Estat espanyol. El camí de
sa Bomba, un altre tema. El camí de sa Bomba el Consell va posar les insurgencies de
formigó perquè no poguessin passar els vehicles pesants, perquè quan es va fer una obra
de neteja del torrent de Coa Negra, li estic parlant del 2011, es va emprar maquinària pesant
i es va emprar una màquina que duia unes cadenes que no eren de goma, eren
metàl·liques, i es pot veure encara, es va espenyar, diguéssim, el que són les pedres que
fan aquest tros de calçada romana. I si ha vist que hi passen bicicletes, les bicicletes no li
fan cap mal ni un. És que és molt millor que qualcú ho aprecií, jo sóc ciclista i també hi vaig
al camí de Sa Bomba, hi pas i no faig cap mal ni un perquè senzillament amb la bicicleta és
impossible pel pes i per tot. I molta gent ho descobreix precisament perquè passa allà i el
patrimoni una part que té important és de coneixement. En el moment que es coneix, és el
moment que es pot estimar i es pot conservar. Perquè la gent ho coneix i ho aprecia,
m’explico? Però està tancat perquè el Consell el va tancar perquè no hi passessin ni cotxes
ni totterrenys ni res de tot això”
La Sra. Nchaso demana: “¿Y el mantenimiento de limpiar los hierbajos que están al lado?
¿Es del Consell también?”
Li respon el Sr. Canyelles: “Sí, sí.”
El Batle comenta: “Per parlar de patrimoni que també ha de dir altres coses li pas la paraula
al Regidor de Patrimoni Històric, en Josep Ramis”
Seguidament agafa la paraula el regidor, Sr. Ramis: “Moltes gràcies, senyor Batle. També
agrair a la senyora Nchaso l’interès pel patrimoni de Marratxí. Ja s’han comentat un parell de
coses, sobretot de la cova de Son Caulelles, del Camí de Sa Bomba. Parlar del safareig d’es
Caülls que va sortir ja a un ple anterior. Tant el safareig d’es Caülls com els Sestadors de
son Verí són béns patrimonials que pertanyen a l’Ajuntament. La Direcció Insular de
Patrimoni normalment una vegada a l’any ens envia la seva planificació de neteja,
manteniment o intervencions que han fet en béns patrimonials que no són de la seva
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067227270610567025 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

titularitat, sinó que són de titularitat municipal. I com dic, una vegada a l’any ens envien
aquesta planificació on, per exemple, ens diuen que faran net el Camí de Sa Bomba o en
algunes ocasions han intervingut en el safareig d’es Caülls. Ara és cert que si vostès van al
safareig d’es Caülls veuran que hi ha crescut una vegetació arbustiva i que fa temps que no
s’hi fa un manteniment. Des de l’Àrea de Patrimoni sí que ens comprometem a fer un
seguiment i a veure si la Brigada de la Direcció Insular de Patrimoni hi pot passar per fer-hi
aquest manteniment. Després també parlar de Sestadors de son Verí. Dir-los que vàrem
presentar una subvenció per veure si podem restaurar aquest bé. Perquè sí que és vera que
presenta un mal estat. Fa un poc de mal als ulls veure com aquest ben patrimonial està
totalment enderrocat. I veurem si aquesta subvenció surt a rotllo i hi podem fer qualque tipus
d’intervenció. Això és un poc el que volia dir. Moltes gràcies”
La regidora de Medi Ambient, senyora Alonso diu: “En quan al Punt Verd dir-li que, el plenari
de febrer va ser el darrer dia de febrer, dia 13 de març o 14, vàrem entrar en estat d’alarma i
no hem tingut temps de fer net un solar tant gran però que estem, bé, ja hem demanat
pressupostos a les diferents empreses de gestió de residus per dur-ho a terme. Gràcies”
La Sra. Nchaso diu: “Perdón, creo que… o no le he oído yo. Lo de la puerta automática de la
Asociación de Ses Cases Noves”
Li respon el Batle: “Tiene razón. No te lo he dicho. Vale. Ho mirarem i et contestarem per
escrit. És que no sé com està.”
Segueix la Sra. Nchaso: “Está igual. No se sube.”
I el Batle diu: “No. Que no sé com està la gestió, em refereix.”
La Sra. Nchaso contesta: “Ah. Vale, vale.”
I a continuació parla la regidora de Participació Ciutadana, senyora Neus Serra: “Señora
Nchaso, no sé si recordará, también era en uno de los últimos plenos que usted me hizo
esta pregunta. Le dije que teníamos un presupuesto del mismo día anterior y la cosa está en
marcha”
Segueix parlant la portaveu de Vox: “Más que nada es que son gente mayor que tiene que
abrir estas puertas.”
I la Sra. Neus Serra diu: “Bueno, son gente mayor que hace cuatro meses que no van al
local.”
La Sra. Nchaso demana: “¿No van?”
Li contesta la Sra. Serra: “No, porque no. No han iniciado las actividades por decisión
propia”
La Sra. Nchaso diu: “Bueno. De acuerdo”
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Seguidament els senyors assistents fan un minut de silenci en memòria del senyor Antonio
Mangiova Ripoll, regidor d’aquest Ajuntament durant la legislatura pasada.

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, 14 d'agost del 2020
El Batle,

Paula Baltasar Cózar

Miquel Cabot Rodríguez
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