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Acta de l’Ajuntament Ple
Identificació de la sessió:
Núm. 05/20
Caràcter: Ordinària
Data: 29 de juny de 2020
Horari: de 18.00 a 22.45 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí
Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Paula Baltasar Cózar, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Cristina Alonso Pujadas
- Irene García Sureda
- Andrés Campuzano García
- Jerònima Sans Amengual
- Pedro Lopez Ruiz
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Aina Amengual Marí
- Josep Ramis Salamanca
- Daniel Mas Martínez
- Mª Magdalena García Gual
- Jaume Llompart Caldés
- Sebastià Frau Serra
- Carmen Ripoll Torres
- Jose María Amengual Jiménez
- Lidia Antonia Sabater Pérez
- Marcos Aníbal Pinela Sosa
- Miguel Angel Estarás Gelabert
- Humberto López Rodríguez
- Neus Serra Cañellas
- Mª Dolores Nchaso Sota
Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors (25-02-2020, 07-04-2020 i 28-052020)
Interior:
2. Presa de posessió de nova regidora
Economia i Especial de Comptes (Economia):
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3. Reconeixement de crèdits 05/20
4. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
5. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús
públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa
6. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d’ús
públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Urbanisme (Activitats):
7. Bonificació ICIO Llicències d’obres i activitats núm. 3417C/18 (47/17)2ª liquidació.
Interior:
8. Convocatòria ordinària de reconeixement/revisió de graus de carrera professional
Mocions:
9. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem sobre “Donació de les
indemnitzacions destinades als partits polítics a les entitats socioculturals que
desenvolupen la seva tasca al municipi”
10. Prec presentat pel grup municipal del Partit Popular per instar al Govern municipal a
declarar dol oficial al nostre municipi en señal de dol i respecte pels veïns morts per
Covid-19
11. Moció presentada pel grup municipal VOX para rechazar i condenar las pintadas
reivindicativas aparecidas en nuestro municipio
12. Prec presentat pel grup municipal VOX d’adhesió al Pla Marc d’Ordenació Cinegètica
13. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos para la aplicación de una
bonificación del IBI a los inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía proveniente del sol
14. Moció presentada pel grup municipal VOX relativa a erradicación del suicidio en
Baleares
15. Sol·licitud presentada pel grup municipal VOX de recolzament visita reis d’Espanya
Mocions per via d’urgència:
16. Declaració d’urgència: Moció presentada pel grup de Ciudadanos relativa al Decreto Ley
9/2020, de 25 de mayp, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes
17. Moció presentada pel grup de Ciudadanos relativa al Decreto Ley 9/2020, de 25 de
mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes, prèvia declaració
d’urgència
18. Declaració d’urgència: Moció presentada pel grup municipal del PP per rebaixar el tipus
impositiu al rebut d’IBI
19. Moció presentada pel grup municipal del PP per rebaixar el tipus impositiu al rebut d’IBI,
prèvia declaració d’urgència
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre sessions
Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Donar compte de la Sentència núm. 256/2020
3. Donar compte de la Sentència núm. 223/200
Interior:
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4. Donar compte de la Sentència núm. 54/2020
5. Donar compte dels escrits relatius a la constitució del grup polític municipal VOX i del
Grup Mixt i nomenament dels seus portaveus
6. Donar compte dels escrits dels portaveus de VOX i Grup Mixt d’adscripció de regidors a
les comissions informatives permanents
Defensor de la Ciutadania:
7. Memòria de l’activitat de la Defensora de la Ciutadania durant l’any 2019
-

Precs i preguntes

A continuació pren la paraula el Batle: “Benvinguts tots a la nova normalitat municipal. És un
poc estrany, però bé, és com ho hem de fer, no tenim més espai. Simplement unes
instruccions, cada Portaveu té un micròfon, ara asseguts, en teoria, tots tenim un metre i mig
de distància i podeu estar sense..., sí, en Dani i na Carmen no sé si se poden separar un
poc més perquè, separar un poquet més d’aquí. Perfecte. I podem estar sense mascares en
aquest cas, tot els que tinguem les distàncies necessàries. Dir-vos que cada Portaveu té un
micròfon, però per favor, els que compartiu, que sou tots els altres, si heu de parlar amb el
micròfon, si heu d’intervenir, per favor vos posau la mascareta, perquè compartiu micròfon.
Abans de començar també dir-vos, com tots sabeu demà tenim el patró Sant Marçal, així
començam, molts d’anys per tots. Com sabeu tenim l’ofici a les onze. I també per mor del
procediment i els protocols de sanitat, l’aforament és reduït i per això només guardarem lloc
als Portaveus de cada Grup Municipal i després també als altres convidats, com és en
aquest cas del Consell de Mallorca, que ens visitaran o també al nostre Jutge de Pau, o
altres com Guàrdia Civil, Policies i als altres convidats. Això significa que els que no sigueu
Portaveus, evidentment estau més que convidats a venir a missa però no tindreu lloc
guardat i haureu de seure amb el públic general. No és cap lleig. Vull que ho entengueu, és
un tema d’aforaments de la nova normalitat. Dir, des d’aquí també, abans de començar la
meva enhorabona a l’Equip de Cultura, Fires i Festes i al Regidor Josep Ramis perquè és
vera que..., bé, ja hem fet tots els actes presencials, només queda l’ofici de demà. Hem fet
els actes que hi havia més aforament, també ja el vàrem fer que era el de dissabte i la veritat
és que ha estat un deu. La veritat és que tots els protocols s’han seguit així com tocava.
Sempre hi ha hagut la distància de seguretat. Les sortides i les entrades han funcionat
perfectament. La gent se n’anava contenta. També la gent se notava que tenia ganes de les
Festes de Sant Marçal, ja que tots els actes presencials, jo crec que el 80%, han tingut totes
les entrades exhaurides. O sigui que crec que Sant Marçal, evidentment, ha estat un Sant
Marçal diferent, un Sant Marçal molt més auster, un Sant Marçal que no és el que voldríem
tenir però crec que hem fet una passa valenta a favor de la cultura també, i a favor un poc
de mantenir les nostres tradicions i crec que ha funcionat bé, i per això crec que és de
justícia donar l’enhorabona a tot l’equip de Cultura, que la veritat és que en feina de
producció ha estat molt més elevada que altres anys quan ho contractàvem tot i simplement
esperàvem que passés. O sigui que vagi per endavant aquesta enhorabona a l’equip de
Cultura. O sigui que una vegada dit això, senyora Secretària podem començar el plenari”
Desenvolupament de la sessió:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067230334305203767 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 25-02-2020, de l’acta de la
sessió extraordinària de data 07-04-2020 i de l’acta de la sessió extraordinària de data 2805-2020, que s’aproven i autoritzen per unanimitat.
Seguidament el Batle comenta: “Molt bé. Cap esment? Perfecte. Gràcies. Perdonau, que no
vós he dit. Tots aquests que no teniu el micròfon de girasol, com aquest, no s’apaga i
s’encén. Això significa que sempre estan encesos. Que si teniu qualque tipus de comentari
per “lo bajini” val més que l’eviteu, d’acord? Simplement això perquè estigueu assabentats.
Molt bé. Podem seguir”
2. Pressa de possessió davant el Ple de la nova regidora
Atès que s’ha rebut la credencial de Regidora, expedida por la Junta Electoral Central, en
data 18-06-2020, a favor de la Sra. Carmen Ripoll Torres.
I atesa l’obligació de la Sra. Carmen Ripoll Torres de presentar la declaració de bens
patrimonials i de causes de possibles incompatibilitats i activitats que puguin proporcionar
ingressos econòmics, als efectes de la seva inscripció en el corresponent registre
d’interessos, tal com està previst a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, es procedeix per la Sra. Carmen Ripoll Torres a prestar el
jurament o promesa del seu càrrec, segons la fórmula següent, establerta en el R.D.
707/1979 d’1 d’abril:
“Yo, Carmen Ripoll, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de concejala del Ayuntamiento de Marratxí, con lealtad al Rey y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”
Acte seguit i després de considerar que s’han complit els requisits legalment prevists per a
l’adquisició de la condició de Regidora, el Ple dona possessió a la Sra. Carmen Ripoll Torres
del seu càrrec, quedant adscrita al grup municipal del Partit Popular i incorporant-se des
d’aquest moment a la sessió plenària.
A continuació agafa la paraula el Batle: “Enhorabona Carme. No te ve de nou aquest càrrec.
O sigui que molts d’encerts”
3. Reconeixement de crèdits 05/20
Vist l’expedient 05/20 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.
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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 05//2020 corresponent a les despeses que
després es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura en
l’expedient.
NUM

ANY

Nº FRA

DATA FRA

NOM

IMPORT

1

2019

41.352.004-M

04/08/2019

JUANA MARIA POU RECHACH. XIPS CANS

12,00 €

2

2019

43.055.956-W

03/07/2019

CARMEN MARQUES CONRADO. XIP CANS

12,00 €

3

2019

41.373.573-T

21/08/2019

MAGDALENA MIR BORDOY. XIP CANS

12,00 €

4

2019

42.951.901-E

20/12/2019

EMILIO DOMINGO MAURA

12,00 €

5

2019

43.193.405-A

08/02/2019

LYDIA BUENO CALAFAT

12,00 €

6

2019

41.319.503-A

01/01/2019

MARGARITA JORDA JAUME

12,00 €

7

2017

2017004971

20/10/2017

BLINKER ESPAÑA S.A.U-ABONO FAC

-5,99 €

8

2019

2020002282

31/05/2019

LA HERRAMIENTA BALEAR S.A. -

9

2019

2020002286

15/12/2019

BONGRUP BALEARES SL. -

280,62 €

TOTAL

358,23 €

11,60 €

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 24 de juny de 2020, abans transcrit, els senyors
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem; i amb les
abstencions dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de
VOX i del regidor del Grup Mixt, aprovar els acords esmentats.
4. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Atès que aquest equip de govern considera necessari incloure una bonificació del 95% en el
rebut de l’IBI per aquells habitatges propietat de l’IBAVI a l’objecte d’ajudar als residents
d’aquests immobles, assumint l’Ajuntament la major part de la quota de l’IBI.
Atesa la memòria d’aquesta Regidoria de dia 11/06/2020 sobre la necessitat de modificar en
els termes esmentats l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Vist l’informe sobre la repercussió econòmica per la inclusió d’aquesta bonificació del
director de Recursos Econòmics de dia 15/06/2020.
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Atès que correspon a l’Ajuntament Ple la competència per a l’aprovació de les ordenances,
en virtut del que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
Aquest regidor eleva a l’Ajuntament Ple la següent
Proposta d'acord
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost
sobre Béns Immobles, en els termes següents:
S’Inclou un nou apartat 5 a l’article 6è sobre Bonificacions en el que dirà: “5. Tindran dret a
una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost, els béns immobles d’ús residencial
destinats a lloguer d’habitatge amb renda limitada per una norma jurídica.”
L’apartat 5 de l’article 6è de la redacció anterior de l’Ordenança, passa a ser ara l’apartat 6.
Aquesta modificació entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021.
Segon. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB i en
un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma.
Tercer. 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 les modificacions de l’Ordenança.
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al Primer Tinent de Batle, senyor J.
Francesc Canyelles Garau:“Bones tardes a tothom. Aquesta bonificació és pels habitatges
de l’IBAVI. Actualment n’hi ha dos dins el nostre terme en règim de lloguer i que els gestiona
l’IBAVI directament. I també ho fem en previsió a les dues promocions d’habitatges socials
que nosaltres hem cedit els dos solars per fer 35 vivendes socials en règim de lloguer. I per
això ens avançam a n’ aquest fet, bonificant l’IBI en el 95% per aquests tipus d’habitatges”
Seguidament parla el Batle: “Recordar que això repercutirà directament en els ciutadans
perquè l’IBAVI també no els hi cobrarà el rebut de l’IBI en els llogaters”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia i Especial de Comptes, de data 24 de juny de 2020, abans transcrit, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
5. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys
d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb
finalitat lucrativa
Atès que l’equip de govern considera necessari bonificar amb el 100% les tarifes de l’epígraf
B de l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús
públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa,
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excepte per aquelles ocupacions ubicades a grans establiments comercials, individuals o
col·lectius o a complexes d’oci, per tal d’ajudar a pal·liar les conseqüències econòmiques
que suposarà la COVID-19 pels negocis de Marratxí.
Vista la memòria d’aquesta Regidoria de dia 18/06/2020 sobre la necessitat de modificar
aquesta Ordenança fiscal.
Vist l’informe del Director de recursos econòmics de dia 18/06/2020 sobre les repercussions
i efectes econòmics que tindrà aquesta modificació.
Vist l’informe de la tresorera municipal de dia 22/06/2020 sobre l’impacte econòmic que
suposarà la minoració en la recaptació els ingressos corresponents a aquesta taxa.
Atès que correspon a l’Ajuntament Ple la competència per a l’aprovació de les ordenances,
en virtut del que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
Aquest regidor eleva a l’Ajuntament Ple la següent
Proposta d'acord
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs
amb finalitat lucrativa, en els termes següents:
Es modifica l’apartat 2 de l’article 6, que queda redactat de la manera següent:
“2. Per a l’exercici 2020, s’estableix una reducció del 100% de les tarifes previstes en
l’epígraf B de l’apartat 1 d’aquest article, excepte per aquelles ocupacions ubicades a grans
establiments comercials, individuals o col·lectius o a complexes d’oci”.
Segon. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB i en
un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma.
Tercer. 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 les modificacions de l’Ordenança.
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia i Especial de Comptes, de data 24 de juny de 2020, abans transcrit, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

6. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys
d’ús públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Atès que l’equip de govern considera necessari bonificar amb el 100% les tarifes de l’epígraf
B de l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d’ús
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públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, excepte per aquelles ocupacions
ubicades a grans establiments comercials, individuals o col·lectius o a complexes d’oci, que
serà d’un 25%, per tal d’ajudar a pal·liar les conseqüències econòmiques que suposarà la
COVID-19 pels negocis de Marratxí.
Vista la memòria d’aquesta Regidoria de dia 18/06/2020 sobre la necessitat de modificar
l’esmentada Ordenança fiscal.
Vist l’informe del Director de recursos econòmics de dia 18/06/2020 sobre les repercussions
econòmiques que tindrà aquesta modificació.
Vist l’informe de la tresorera municipal de dia 22/06/2020 sobre l’impacte econòmic que
suposarà la minoració en la recaptació els ingressos corresponents a aquesta taxa.
Atès que correspon a l’Ajuntament Ple la competència per a l’aprovació de les ordenances,
en virtut del que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
Aquest regidor eleva a l’Ajuntament Ple la següent
Proposta d'acord
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
per ocupació de terrenys d’ús públic local de parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic,
en els termes següents:
Es modifica l’apartat 2 de l’article 6, que queda redactat de la manera següent:
“2. Per a l’exercici 2020, s’estableix una reducció del 100% de les tarifes previstes en
l’epígraf B de l’apartat 1 d’aquest article, excepte per aquelles ocupacions ubicades a grans
establiments comercials, individuals o col·lectius o a complexes d’oci, que serà d’un 25%”.
Segon. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB i en
un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma.
Tercer. 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 les modificacions de l’Ordenança.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Com vaig explicar a les
Comissions, això és un dels temes que hem dut a terme a les reunions que hem fet de
Portaveus. Aquesta modificació és per, sobretot pel petit comerç, que se li bonifica el 100%
d’aquestes dues ordenances per intentar pal·liar els efectes de la COVID-19. D’acord? I
després, com diu, queden defora aquelles terrasses que estiguin a grans superfícies. Això
estam parlant de les terrasses de Mallorca Fashion Outlet. I el que se fa amb elles és, se les
ajorna el pagament del rebut d’aquest any, que és el rebut de 2019. O sigui, el del 2019 el
podran pagar el 2021 i el rebut de 2020 que el pagarien el 2021, també veuran bonificat tot
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el temps de l’estat d’alarma. I així és com quedaran aquestes dues ordenances. Que són
dues perquè unes són terrasses i altres són barraques. Vull dir, són molt semblants”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia i Especial de Comptes, de data 24 de juny de 2020, abans transcrit, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
7. Bonificació ICIO Llicències d’obres i activitats núm. 3417C/18 (47/17). 2ª liquidació
En data 25 de maig de 2017 es va sol·licitar una llicència d’obres i activitats a nom del Sr.
Jesús Hernando Gómez, gerent de l’Associació de Paràlisis Cerebral de Balears (ASPACE),
sobre l’ampliació de centre residencial de 16 places a emplaçar a la Ctra. Vella de Bunyola,
km. 8.2, ref. Cadastral: 07036A006003540002WK.
En data 10/05/2018, l’interessat va sol·licitar la bonificació corresponent a l’impost de
construccions segons l’article 4.2 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
instal·lacions, construccions i obres i conseqüentment obtenir la bonificació del 95%.
Vist l’ informe jurídic favorable de data 11/05/18 del tècnic d’administració general.
Aquesta Regidoria procedeix elevar l’expedient a la Comissió Informativa la següent:
PROPOSTA D’ACORD
1. Acollir a la bonificació del 95% de l’impost de construccions corresponent al valor
incrementat dels cost d’execució segons informe de data 14/02/2020 del tècnic municipal,
expedient núm. 3417C/18 - (47/17), sol·licitada per ASPACE.
2. Notificar el present acord a la interessada.
3. Notificar el present acord a Intervenció als efectes procedents.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el regidor d’Urbanisme, senyor J. F
Canyelles: “Com recordareu, n’hem parlat altres vegades. Els centres o les institucions que
estan beneficiades d’aquesta bonificació del 95% són centres sociosanitaris o centres
educatius. En aquest cas també el tema de l’IBAVI, etc., etc., tot el que sigui d’interès
general que es genera dins el nostre municipi. En aquest cas és l’impost de construcció de
la renovació d’ASPACE que han dut a terme o que duen a terme a les instal.lacions que
tenen a la carretera vella de Bunyola”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Urbanisme, de data 24 de juny de 2020, abans transcrit, els senyors assistents acorden
per unanimitat aprovar els acords esmentats.
8. Convocatòria ordinària de reconeixement/revisió de graus de carrera professional
Atès que en data de 29 de maig de 2019 va entrar en vigor l’acord de reconeixement de la
carrera professional als empleats públics de l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 71 de 28
de maig de 2019).
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Atès que a l’apartat VIII de l’esmentat acord s’estableix una convocatòria anual de
processos de reconeixement i valoració dels graus de carrera professional, convocatòria
que correspondrà a l’Ajuntament Ple, havent-se de resoldre en el termini màxim d’un any.
En conseqüència, en virtut de les competències atorgades a l’article 22.2.i de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta Regidoria d’Interior i
Recursos Humans eleva a l’Ajuntament Ples la següent PROPOSTA D’ACORD
Aprovar la convocatòria extraordinària pel reconeixement o revisió del grau (graus I, II, III i
IV) del sistema de carrera professional dels empleats públics al servei de l’Ajuntament de
Marratxí.

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA PEL RECONEIXEMENT/REVISIÓ DE GRAUS
DEL SISTEMA DE CARRERA PROFESSIONAL DELS EMPLEATS PÚBLICS AL
SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ.
PRIMERA. Normativa aplicable.
•
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Text refús
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
•
Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de les Illes Balears.
•
Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció pública de les Illes Balears.
•
Acord de reconeixement de la carrera professional als empleats públics al servei de
l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 71 de 28 de maig de 2019).
SEGONA. Requisits per a participar a la convocatòria.
Podran sol·licitar el reconeixement/revisió del grau I, II, III i IV en el present procediment els
empleats públics que, a la data de la sol·licitud, acompleixin els següents requisits:
• Tenir la condició de personal funcionari de carrera, laboral fix, funcionari interí o
laboral temporal de l’Ajuntament de Marratxí.
• Trobar-se en situació de servei actiu a l’Ajuntament de Marratxí.
• Formular la corresponent sol·licitud en el termini assenyalat a l’efecte.
• Haver acomplert els anys de serveis prestats i els intervals de temps que per a cada
grau s’han establert, de conformitat amb l’escala prevista a l’apartat VI de l’Acord.
• Acreditar i justificar els mèrits en relació a les hores mínimes de formació i al temps
mínims de serveis prestats, superant la corresponent avaluació dels mateixos.
TERCERA. Presentació de sol·licituds.
Les persones interessades podran presentar una única sol·licitud de reconeixement de
grau de carrera professional en el termini d’un mes natural comptador a partir del dia
següent a publicació de la present convocatòria en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de
Marratxí (https://seuelectronica.marratxi.es). La sol·licitud es formularà d’acord amb el
model que figura com a Annex I del present acord.
Juntament amb la sol·licitud de grau corresponent els interessats hauran d’aportar:
• Certificació de serveis prestats al·legats pel reconeixement del grau corresponent
(certificació de serveis prestats en format estandarditzat annex 1).
• Certificació de les accions formatives realitzades durant la vida laboral a

l’administració pública i directament relacionats amb les funcions a
desenvolupar i realitzats en centres oficials (Administracions públiques,
entitats promotores de formació i universitats).
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En tot cas tindran la consideració de cursos directament relacionats amb les
funcions a desenvolupar els cursos realitzats en matèria d’administració pública,
procediment administratiu, informàtica, prevenció de riscos laborals, jurídica
administrativa, qualitat, igualtat de gènere, treball en equip i en matèria
d’informàtica de gestió.
Els mèrits admissibles i avaluables seran únicament els produïts fins el dia de presentació
de la sol·licitud.
QUARTA. Acreditació dels mèrits.
El reconeixement de serveis prestats fora de l’Ajuntament de Marratxí requerirà tant d’una
invocació detallada per part de l’interessat com de la corresponent acreditació documental
d’acord amb el previst a la base anterior.
CINQUENA. Comissió de valoració.
La comissió de valoració quedarà constituïda en la forma següent:
President:
• Titular: Paula Baltasar Cózar.
• Suplent: Gabriel Enrique Llorens González. Secretari (amb veu i sense vot):
• Titular: María del Pilar Martínez Sánchez.
• Suplent: María Jesús González Serrano.
Vocals en representació del personal fix de l’Ajuntament, designat pel senyor Batle:
• Titular 1: Maria Enriqueta Ramis Cañellas.
• Titular 2: Maria Magdalena Tugores Montell.
• Titular 3: José Juan Serra.
• Suplent: Martí Creus Amengual.
Vocal en representació del personal fix de l’Ajuntament, designat per la Junta de personal.
Així mateix es permetrà l’assistència, sense formar part de l’òrgan de valoració i als únics
efectes de supervisió del procés de valoració, d’un representant de la Junta de personal
designat per aquesta.
La Comissió de valoració no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat
dels seus membres, titulars o suplents indistintament, i les seves decisions s’adoptaran per
majoria. La Comissió de valoració podrà designar assessors quan ho consideri convenient,
sempre amb el límit de que el número d’aquests no podrà ser superior al número de
membres de la mateixa.
SISENA. Avaluació provisional i definitiva de les sol·licituds de reconeixement de grau.
L’avaluació provisional de les sol·licituds de reconeixement de grau es realitzarà aplicant
els criteris establerts a l’Acord de reconeixement de la carrera professional als empleats
públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 71 de 28 de maig de 2019).
Una vegada realitzada la valoració de les sol·licituds de reconeixement de grau efectuades,
la Comissió de valoració realitzarà una publicació inicial dels graus reconeguts, establint-se
un termini de tres dies hàbils a comptar des de la data de publicació per a presentar
reclamacions respecte de la mateixa, i una vegada resoltes les al·legacions presentades es
procedirà a publicar la proposta definitiva de reconeixements de grau de carrera
professional.
SETENA. Reconeixement de grau de carrera professional.
Una vegada finalitzat el procés la Comissió de valoració elevarà a la Regidoria d’Interior i
Recursos Humans, per a la seva posterior aprovació per a l’Ajuntament Ple, proposta de
reconeixement de grau de carrera professional.
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El reconeixement de grau de carrera professional derivat de la present convocatòria tindrà
efectes econòmics de data 1 de maig de 2020.
VUITENA. Normativa aplicable.
La Comissió de valoració queda autoritzada per a resoldre els dubtes que es puguin
presentar i prendre els acords necessaris i precisos pel bon ordre del procés de valoració,
en tots aquells assumptes que no es recullin a les presents bases, sempre amb estricta
observança de la normativa vigent aplicable en la matèria.
La convocatòria i les seves bases, tots els actes que es derivin del procés de valoració i les
actuacions de la Comissió de valoració podran ser impugnats per les persones
interessades en els terminis i formes establerts per la Llei del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
NOVENA. Protecció de dades de caràcter personal.
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals, s’informa que les dades de caràcter personal que s’obtinguin de les sol·licituds
de participació dels aspirants seran incorporades i tractades de forma confidencial en un
fitxer propietat d’aquest Ajuntament.
Les dades obtingudes amb la sol·licitud de participació podran ser utilitzades,
salvaguardant la identitat dels aspirants, per elaborar estadístiques internes.
ANNEX I. Model de sol·licitud de reconeixement de carrera professional.
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL SISTEMA DE CARRERA PROFESSIONAL - AJUNTAMENT DE
MARRATXÍ

Llinatges i nom:
DNI:
Tel. Mòbil:
Adreça electrònica personal:
Adreça:
Codi postal i municipi:
GRAU AL QUE S’OPTA:
GRAU I
SUBGRUP O CATEGORIA PROFESSIONAL:

A1

GRAU II
A2

GRAU III
B C1

GRAU IV
C2 AP

DEMAN:
Ser admès al procediment ordinari pel reconeixement dels graus del sistema de carrera professional
dels empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí.
I als efectes es presenta la següent documentació:
Nomenament de personal funcionari de carrera (únicament en el supòsit de funcionaris de
carrera que no tinguin aquesta condició a l’Ajuntament de Marratxí).
Certificacions de serveis prestats (únicament els empleats públics que tinguin la condició de
funcionaris de carrera o personal laboral fix en relació als serveis prestats a Administracions
públiques distintes a l’Ajuntament de Marratxí).
Certificacions que s’aporten (certificació de serveis prestats en format estandarditzat annex 1):
1.
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2.
3.
4.
Autoritzo a que la certificació de serveis prestats a l’Ajuntament de Marratxí s’adjunti d’ofici a la
present sol·licitud per a la seva valoració.
Accions formatives realitzades durant la vida laboral a l’administració pública:.
Certificacions que s’aporten (amb indicació del número d’hores de formació corresponents):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
En el supòsit de que de la documentació aportada no es pugui reconèixer el nivell sol·licitat, sol·licito
el reconeixement provisional del nivell més favorable que em correspongui en aplicació de les bases
de la convocatòria.
L’empleat públic signant declara, baix la seva responsabilitat, que són certes totes les dades
d’aquesta sol·licitud, que compleix tots els requisits que exigeix la convocatòria i es compromet a
provar-les documentalment.
Marratxí, a d
de 2020.
Sgt
Procediment AMM.22.02.03.21

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Com ja sabeu, l’any passat se va
aprovar la carrera professional pels funcionaris d’aquesta casa. I simplement, això és el
procediment que se fa del tribunal que dictamina quins són els graus que li pertoca
d’aquesta carrera a cada funcionari”·
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Interior, de data 24 de juny de 2020, abans transcrit, els senyors assistents acorden per
unanimitat, aprovar els acords esmentats.
9. Declaració d’urgència de l’assumpte: Devolució de la taxa per serveis relatius al
tractament de residus urbans
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: Devolució de la taxa per serveis relatius al tractament de residus urbans
10. Devolució de la taxa per serveis relatius al tractament de residus urbans
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Degut a que la situació de crisis sanitària i les actuals mesures de limitació a l’activitat
comercial generen un perjudici econòmic per el comerç local, i que per aquest motiu és de
suma importància ajustar la regulació per tal d’aconseguir en la mesura que sigui possible, la
reactivació de l’economia local.
Vista la memòria d’aquesta Regidoria, sobre la necessitat de realitzar la devolució parcial de
la taxa per servis relatius al tractament de residus urbans.
Vist l’informe tècnic-econòmic del Director de recursos econòmics, sobre les repercussions i
efectes econòmics d’aquesta modificació.
I que, en virtut de l’article 26.3 del reial decret legislatiu 2/2004, quan per causes no
imputables al subjecte passiu, el servei públic de la activitat administrativa o el dret a la
utilització o l’aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi, procedirà a la
devolució de l’import corresponent.
Aquest regidor eleva, per raons d’urgència, a l’Ajuntament Ple la següent
Proposta d’acord:
1. Aprovar la devolució de la part proporcional de la taxa per serveis relatius el tractament de
residus urbans a aquelles activitats que hagin estat tancades durant l’estat de l’arma,
d’acord amb el que disposa l’article 26.3 del text refós de la llei 2/2004 d’hisendes locals.
Aquesta devolució s’aplicarà a instància del subjecte passiu, es sol·licitarà en el període
comprès entre l’1 i el 15 de juliol. L’import de la devolució serà proporcional als següents
períodes de tancament de l’activitat:
Declaro, bajo mi responsabilidad que la actividad antes mencionada ha estado cerrada durante el periodo
siguiente / declar, sota la meva responsabilitat que l’activitat antes esmentada ha estat tancada durant el període
següent:

Marcau

Fases
Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Nueva normalidad / Nova
normalitat

Marcau (X)

Fases
Periodo de paralización de
actividades “esenciales” /
Període de paralització
d'activitats “essencials”

Periodo / Període

Días / Dies

Del 14 de marzo al 3 de mayo / Del 14 de
març al 3 de maig
Del 14 de marzo al 10 de mayo / Del 14
de març al 10 de maig
Del 14 de marzo al 24 de mayo / Del 14
de març al 24 de maig
Del 14 de marzo al 7 de junio / Del 14 de
març al 7 de juny
Del 14 de marzo al 21 de junio / Del 14 de
març al 21 de juny
Periodo / Període
Del 30 de marzo a dia 9 de abril /
Del 30 de març a dia 9 d'abril

50
57
71
85
99

Días / Dies
11

Aquesta devolució s’aplicarà per compensació dels períodes indicats a la declaració el rebut
de 2020. La veracitat de les dades posades de manifest a la declaració podran ser objecte
d’inspecció en qualsevol moment per serveis competents de l’Ajuntament de Marratxí.
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2. Aprovar el següent model de sol·licitud i declaració responsable d’aquesta devolució.

SOLICITUD PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA TASA PARA SERVICIOS
RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS / SOL·LICITUD PER
LA DEVOLUCIÓ DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS AL TRACTAMENT DE
RESIDUS URBANS
DATOS DEL SOLICITANTE / DADES DEL SOL·LICITANT
Nombre y apellidos /NomLlinatges.........................................................................................
DNI
/
CIF ....................................................................................................................
Dirección
/
Adreça ......................................................................................................
Población / Població ............................................... Código postal / Codi postal……….
Tel. contacto / Tel. contacte .................................................. E-mail ........................

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT
Nombre y apellidos /NomLlinatges.........................................................................................
DNI
/
CIF ....................................................................................................................
Dirección
/
Adreça ......................................................................................................
Población / Població ............................................... Código postal / Codi postal……….

ACTIVIDAD DEL NEGOCIO / ACTIVITAT DEL NEGOCI
Nombre fiscal de la empresa / Nom fiscal de l’empresa
Tipos de actividad / Tipus d’activitat:
Domicilio de actividad / Domicili d’activitat:

DECLARACIÓN RESPONSABLE / DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro, bajo mi responsabilidad que la actividad antes mencionada ha estado cerrada durante el periodo
siguiente / declar, sota la meva responsabilitat que l’activitat antes esmentada ha estat tancada durant el
període següent:

Marcau

Fases

Periodo / Període

Fase 0

Del 14 de marzo al 3 de mayo / Del 14 de
març al 3 de maig
Del 14 de marzo al 10 de mayo / Del 14 de
març al 10 de maig
Del 14 de marzo al 24 de mayo / Del 14 de
març al 24 de maig
Del 14 de marzo al 7 de junio / Del 14 de
març al 7 de juny
Del 14 de marzo al 21 de junio / Del 14 de
març al 21 de juny

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Nueva normalidad / Nova normalitat

Días / Dies
50
57
71
85
99

Declaro, bajo mi responsabilidad que la actividad antes mencionada ha esta cerrada durante el periodo
siguiente / declar, sota la meva responsabilitat que l’activitat antes esmentada ha estat tancada durant el
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període següent:
Marcau

Fases
Periodo de paralización de actividades
“esenciales” / Període de paralització
d'activitats “essencials”

Periodo / Període

Días / Dies

Del 30 de marzo a dia 9 de abril / Del 30
de març a dia 9 d'abril

11

SOLICITA / SOL·LICITA
La devolución de la tasa para servicios relativos al tratamiento de residuos urbanos en el periodo
marcado.
La devolució de la taxa per serveis relatius al tractament de residus urbans en el període marcat.
SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN / S’HI ADJUNTA DOCUMENTACIÓ
Sí
No

Señale cuál / Assenyaleu quina
X Recibo de la tasa por servicios relativos al tratamiento de residuos urbanos del 2019 (Obligatorio). / Rebut de
la taxa per serveis relatius al tractament de residus urbans del 2019 (Obligatori).
-Autorización de los titulares de los recibos que autorizan al representante / Autorització dels titulars dels
rebuts que autoritzen el representant.

Marratxí,

a ........................................................................

Firma / Signatura

Sr. Batle de l’ Ajuntament de Marratxí
Camí de n’Olesa 66 – 07141 Sa Cabaneta – Tel. 971 78 81 00 Fax 971 79 74 33 –
ajuntament@marratxi.es – www.marratxi.es AMM.23.02.12.05
Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica
Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí.
Finalitat: controlar les entrades i sortides de documents a l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les
persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades queda legitimat per
obligació legal i
el consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi
un interès mutu per a això, en funció dels terminis legals aplicables.
Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb
la comunicació realitzada i no podran ser cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en la
normativa. Pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com els de
limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça carrer de
n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un missatge al correu electrònic
delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en http://www.marratxi.es. Si considera que el
tractament no s'ajusta
a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat
de control en www.aepd.es.

3. Notificar els departaments de intervenció, tresoreria i tributació d’aquest ajuntament
d’aquest acord.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle dient: “Aquesta és l’altra
bonificació o suspensió del tractament de fems, que és l’altre punt que també n’hem estat
parlant els distints grups municipals durant aquest temps. I aquesta és simplement, la taxa
municipal que és d’aquella taxa d’on rebem més ingressos. El que fem és bonificar les
prefases, aquelles fases en les quals han tingut dificultats els comerços. Ho fem per fases
perquè era la manera més efectiva i més fàcil de fer-ho. Perquè hi ha moltes empreses que
han obert per fase. Inclòs també hi ha la fase que es varen tancar tots els serveis
essencials, que varen ser aquells vuit dies que se varen tancar les obres. O sigui, aquí
també es podran acollir tothom en aquests vuit dies. Per acollir-se a aquesta bonificació, les
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empreses han de presentar els papers i certs annexos de dia 1 de juliol a dia 15 de juliol. I
després ja rebran, nosaltres podrem enviar el padró a l’ATIB i ja rebran el rebut amb
aquestes bonificacions”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

11. Moció presentada pel grup municipal d’Unides Podem sobre “Donació de les
indemnitzacions destinades als partits polítics a les entitats socioculturals que
desenvolupen la seva tasca al municipi”
A continuació agafa la paraula el Sr. Humberto López, portaveu del grup polític municipal
d’Unides Podem: “Bones tardes, senyor Batle. Sobre aquesta moció la volem retirar perquè
a les Comissions, a les reunions que hem tingut els Portaveus, hem vist que no ha tingut
recolzament. Llavors com que és un tema que ha de tenir recolzament de tots els Partits,
doncs la retiram. Gràcies”
El Batle diu: “Moltes gràcies, senyor López”
La Moció presentada pel grup municipal d’Unides Podem relativa a la “Donació de les
indemnitzacions destinades als partits polítics a les entitats socioculturals que desenvolupen
la seva tasca al municipi”, es retira de l’ordre del dia.
12. Prec presentat pel grup municipal del Partit Popular per instar al Govern
municipal a declarar dol oficial al nostre municipi en senyal de dol i respecte pels
veïns morts per Covid-19
A continuació parla el regidor del Partit Popular, senyor Llompart: “Això és un prec que
nosaltres pensàvem que l’havíem presentat com a moció però bé, millor que el votam i
deixam clares les nostres propostes”
Seguidament es dona compte i lectura per part del senyor Jaume Llompart Caldés de la
Moció presentada pel PP, en data 30 d’abril de 2020, “Prec presentat pel grup municipal del
Partit Popular per instar al Govern municipal a declarar dol oficial al nostre municipi en
senyal de dol i respecte pels veïns morts per Covid-19”, que diu textualment:
“Dia 29 d’abril de 2020, segons l’informe “Actualització nº 90. Malaltia pel coronavirus
(COVID-19). 2020.04.29 (dades consolidades a les 21:00 hores del 28.04.20)” publicat al
web de Ministeri de Sanitat, 24.275 espanyols havien mort per coronavirus.
Al marge de la necessària depuració i actualització de xifres que ha de realitzar el
comandament únic, al front del qual es situa el president del Govern d’Espanya, aquests
més de 24.000 espanyols suposen la major xifra de morts al nostre país per una emergència
sanitària durant tota la democràcia.
A la tragèdia de les famílies per la pèrdua d’un ésser estimat, es suma el dolor per no poder
visitar-los en els hospitals, vetllar-los i donar-los el seu “darrer adéu” a causa de les mesures
de distanciament social decretades per evitar la propagació del COVID-19.
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Davant d’aquesta catàstrofe nacional, sense precedents en la nostra història recent, el
Govern d’Espanya s’ha negat a decretar el dol oficial a tot el territori nacional com a senyal
de dol i respecte cap a aquests més de 24.000 espanyols morts.
Però malgrat aquesta negativa, la realitat és caparruda, Espanya està de dol i els governs
locals, els més propers als veïns i famílies que han experimentat la pèrdua d’un ésser
estimat, no poden romandre al marge del dolor de tants espanyols.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de Marratxí, presenta el
següent PREC:
Que el govern local declarari dol oficial al municipi en senyal de dol i respecte per tots els
morts al nostre municipi i als 24.275 espanyols, que han estat víctimes de l’COVID-19
mentre es prolongui l’estat d’alarma.
Que l’Ajuntament guardi, i convidi als veïns a guardar, un minut de silenci en record de les
víctimes i en solidaritat amb els seus familiars mentre es prolongui l’estat d’alarma.
Que l’Ajuntament reti homenatge a totes les persones que han mort (especialment les de
Marratxí) per mor del COVID-19, en forma de placa commemorativa, mural o altres
alternatives”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Sr. Amengual, portaveu de Ciudadanos:
“Bones tardes a tots. En primer lloc dir que nosaltres a la nostra moció que vàrem presentar
el passat ple, de pla de xoc, ja parlàvem d’això. Ja proposàvem un homenatge, un recordar
a les víctimes de tot aquest drama. I tot el que sigui donar suport a les famílies, evidentment
nosaltres ho recolzarem. Per suposat a n’aquesta moció nosaltres li farem costat”
Seguidament respon el Batle: “Des de l’Equip de Govern, simplement dir que també donam
recolzament però volíem proposar perquè és vera que sembla que està ja un poc
desactualitzada aquesta moció. Perquè sí que es va dur endavant el dol nacional i també
aquí vàrem fer un minut de silenci, etc. I el que volíem proposar és una transacció”
I la Sra. García, portaveu del Partit Popular diu: “Senyor Batle, perdoni un segon. Està
desactualitzada però té data de dia 24 d’abril”
El Batle contesta: “Sí, no hi ha cap problema. Jo ho digo...”
La portaveu del PP segueix amb la paraula: “Jo no la vaig presentar amb intenció de que
anés al plenari com a moció, ... que l’hagi duita però si un cas hagués hagut d’anar en el
plenari passat. Vull dir que, per ventura està desactualitzada però perquè no se va dur en el
moment que s’havia de dur”
I el Batle li contesta: “Perdona. No ho deia com a crítica sinó ho deia per oferir la transacció.
No et preocupis. Ho deia per oferir una transacció. Me refereixo que la transacció que vos
oferim és canviar els dos primers punts. Evidentment el tercer segueix vigent, o sigui que no
el tocaríem. I els dos primers punts simplement afegiríem que l’Ajuntament de Marratxí se
sumarà a totes les iniciatives de dol o d’homenatge a les víctimes que se duguin a terme,
tant com de l’Estat, com també de la Comunitat o també com pugui ser del Consell de
Mallorca. Simplement dir que ens sumam a tot i la tercera, el mantindríem el tercer punt”
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Seguidament el Sr. Llompart agafa la paraula: “Gràcies, senyor Batle. Acceptarem la
transacció. És vera que la moció està presentada, és un prec de dia 29, ho haguessin pogut
dur en el plenari anterior però bé, acceptam la transacció. I escoltant aquestes paraules ens
sorprèn un poc, per ventura no ho sabien o si ho sabien i no ho han fet. Però avui a les set a
la missa de l’església de Sant Marçal, hi ha una missa com a recolzament o en memòria de
totes aquestes persones que s’han mort i nosaltres lamentablement no hi podem anar
perquè aquest plenari és a les sis. Per ventura hagueren pogut cercar una altra fórmula i ja
que avui aprovarem ara aquesta transacció que vostè diu, que ens sumarem a totes les
iniciatives que es facin, siguin a nivell nacional o estatal, del Consell de Mallorca o qualsevol
altra organització, doncs, que millor que avui poder anar a missa i poder retre aquest
homenatge a les persones, no obstant vagi per endavant que acceptarem el seu canvi”
I el Batle comenta: “Sí. Evidentment el d’avui de la missa, és una missa més. I el que és
cristià hi creu hi pot anar i el que no hi creu té altres maneres de retre homenatge però quan
sabíem que era la missa, aquest plenari ja s’havia convocat. De totes maneres recordar que
a tots els actes de Sant Marçal, o al menys a tots els que he estat, hi he estat a quasi tots,
també s’ha fet menció a totes les víctimes. Tant en el concert que hi va haver de música
clàssica com en el concert de la banda. En el concert de Xanguito també se va fer un
reconeixement a les víctimes. Vull dir, no és que ens haguem oblidat. I evidentment, segur
que demà també prega per les víctimes, don Emilio. Però bé, simplement el d’avui també és
vera que hi ha la llibertat religiosa de cadascun de que pugui fer l’homenatge a través de les
misses o no. Però bé, és així. El simple fet, don Emilio ens va convidar divendres, el plenari
es va convocar dimecres, d’acord? O sigui, que simplement és això”
Sotmès l’assumpte a votació els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar la
moció en la forma següent:
1. L’Ajuntament de Marratxí se sumarà a totes les iniciatives de dol o d’homenatge a les
víctimes que se duguin a terme.
2. L’Ajuntament retrà homenatge a totes les persones que han mort (especialment les de
Marratxí) per mor del COVID-19, en forma de placa commemorativa, mural o altres
alternatives.
13. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí para rechazar y condenar las
pintadas reivindicativas aparecidas en nuestro municipio
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 12
de juny de 2020 para rechazar y condenar las pintadas reivindicativas aparecidas en nuestro
municipio, que diu textualment:
“Hace pocos días Marratxí fue escenario de una serie de acciones reivindicativas con la
colocación de diferentes pancartas y pintadas en espacios públicos y privados, causando
daños materiales y ensuciando la imagen de nuestro municipio.
No son los primeros actos vandálicos que provoca “Esquerra Independentista de Mallorca
(EIM), formada por Arran, Endavant, SPCE y CUP, puesto que ya existen antecedentes de
pintadas contra los coches de alquiler, agresivas acciones contra el turismo, pintadas en
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muros, rotura de cristales y todo esto se evidencia en un salvaje vídeo que muestra el
“terrorismo” de EIM en Mallorca en general.
Es por eso que los grafitis y pancartas colgadas en nuestro municipio deben tener
consecuencias. No podemos seguir minimizando su conducta. Pintar el mobiliario urbano o
las paredes de los inmuebles públicos o particulares no puede ser una conducta digna de
aplauso. Están causando un daño a la sociedad y al patrimonio.
No debemos volver a permitir el ver muros y fachadas manchadas de grafitis y mucho
menos tenemos que costear, los ciudadanos de Marratxí con nuestro dinero, los destrozos
que ocasionan.
Además contamos con un Ordenanza Municipal aprobada por el pleno de la Corporación en
sesión ordinaria de fecha 22 de junio de 2010 en la que se aprobó definitivamente la
ordenanza Reguladora del uso aprovechamiento y Circulación en Vías y Espacios de uso
Comunal de Marratxí, y donde queda claramente establecido:
“Art. 4.- Respetar a las vías públicas, en materia de seguridad, salubridad y ornamentación,
queda prohibido:
g.- Colocar rótulos, anuncios, placas o carteleras en la vía pública o visible desde ella, sin
autorización municipal, si esto implica la ocupación de la vía pública.
Art. 5.- Toda persona que cause daños en las vías públicas o a sus instalaciones, queda
obligada a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento y abonar el importe de los daños
causados. La omisión voluntaria de esta declaración o la actuación dolosa dará lugar a la
exigencia de la indemnización y a la imposición de la sanción correspondiente.”
Incluso contempla sanciones para los infractores:
“Art. 78.- Las infracciones de las normas contenidas en esta Ordenanza darán lugar:
a.- A la imposición de las sanciones de acuerdo con las reglas establecidas en las normas
de tránsito, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, cuando la norma infringida
este incluida en el Título II de la presente Ordenanza”.
La forma de proceder de estas entidades lo único que consigue es generar un clima de
violencia del que todos los partidos y sus representantes debemos alejarnos de forma
expresa, defendiendo una convivencia democrática, entre todos, por el bien de la institución
a la que representamos, además de mostrar firmeza democrática, como hemos hecho
durante estos más de 40 años de convivencia constitucional, ante quienes quieren imponer,
por la fuerza, una intolerancia que no es mayoritaria en nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, y porque el Ayuntamiento de Marratxí no puede quedarse de brazos
cruzados ante este atropello por parte de EIM, el Grupo Municipal de Vox Marratxí propone
elevar al pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Marratxí manifiesta su más firme condena y
repulsa expresa a estos actos incívicos de la entidad EIM y que han causado cuantiosos
daños materiales en Marratxí.
SEGUNDO.- Se investiguen los hechos y se proceda a reclamar la responsabilidad de los
que han infringido la norma, conforme a lo establecido en nuestra Ordenanza Municipal
Reguladora del uso, aprovechamiento y Circulación en Vías y Espacios de uso Comunal de
Marratxí, mediante el pago de una cuantía económica para restituir el daño causado”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor
Sebastià Frau Serra: “Gràcies, senyor Batle. Nosaltres evidentment, li donarem suport a
n’aquesta moció perquè estam en contra de quasevol tipus de vandalisme que se pugui fer
en el mobiliari urbà i pintades a les façanes. Encara que no tenim clar que sigui l’esquerra
independentista ni qui les ha fet. Estam a favor de la moció en general, però no sabem qui
ha fet realment les pintades. Per tant, això ho posam en dubte. Però sí que estam d’acord
amb la forma de la moció perquè realment es un acte de vandalisme molt dolent pel poble i
ens consta doblers a tots els veïnats. Gràcies”
A continuació parla el Sr. Amengual, portaveu de Ciudadanos: “Gràcies, senyor Batle.
Nosaltres agafam gran part de les paraules que ha dit el nostre company, el regidor. I sí que
estam en contra de tot tipus de vandalisme en el municipi. Però pensam que aquesta moció
queda curta. Nosaltres ja, no vàrem presentar una moció, però sí que vàrem denunciar
pintades de tota mena arrel del municipi. Per tant, en aquest cas, nosaltres ens abstindrem
perquè pensam que no s’ha d’enfocar només a un lloc, sinó que creiem que en el municipi
és més generalitzat”
El Sr. López, portaveu d’Unides Podem seguidament intervé : “Sí. Crec que ja va passar una
altra vegada a una altra moció semblant, a la qual el grup Vox va fer una moció en la que
també proposava una sanció o una..., com si fos el poder executiu el que està fent la moció.
Jo crec que nosaltres som el poder polític, som els que podem posar-nos en contra o a favor
d’una mesura, però no podem proposar sancions que són tema d’una altra institució, dels
cossos i forces de seguretat. Doncs nosaltres, jo no crec que sigui adient que proposem
sancions concretes com si fos la nostra responsabilitat, en primer lloc. En segon lloc, que hi
ha altres actes vandàlics que se donen al nostre municipi i no sé si és tema d’aquest ple
pronunciar-se expressament, a més a més, perquè ho diu dues vegades, que proposa que
el Ple es manifesti expressament davant d’aquests fets, quan hi ha altres fets vandàlics o
que no són acceptables i que no proposen a altres casos que també ens hem de manifestar
expressament davant aquests altres fets. Llavors no crec que sigui per fer una declaració
expressa davant aquests fets en aquests casos, i menys proposar una sanció perquè no és
la nostra feina com a Regidors ni com a Ple. Això és un poc, el parer del grup i per això
votarem en contra d’aquesta moció”
Tornar parla la Sra. Nchaso: “Lo único que he solicitado es aplicar nuestra ordenanza y en
los artículos que he mencionado. En relación a la impunidad que le estoy señalando, ellos
mismo lo han firmado, EIM, Arran, y ellos mismos lo subieron a Twitter, es público,
cualquiera lo puede encontrar. Es lo único que pretendo. Además, está contemplado en
nuestra ordenanza. No me estoy inventando nada, no estoy haciendo ni siquiera de juez.
Estoy nombrando artículo tal, letra tal. Si no está para cumplirse, no tengamos ordenanzas”
I el Batle diu: “Crec que un poc amb les paraules dels altres companys, que també les ratific,
i també ja li avanç que el nostre vot serà en contra, perquè així com diu la senyora Nchaso,
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evidentment EIM, jo també ho vaig veure perquè vosaltres ho vàreu penjar; no deien que les
pintades les fecin ells, deien que estaven a favor d’aquestes pintades. Ho varen manifestar
així, no varen manifestar que les havien fet ells ni molt manco. I nosaltres aquí, com dèiem
som un poder polític, ni fem de xerif ni fem de Perry Mason per mirar a veure qui ha fet
aquestes pintades o no pintades. I tots els que agafam fent aquestes pintades evidentment,
els sancionam, i la Policia actua com ha d’actuar. Evidentment, estem totalment en contra de
qualsevol acte incívic i vandalisme, i qualsevol tipus de grafitis. I si com ha explicat el senyor
Amengual, inclús estic dispost, i crec que tothom també hi estarà d’acord, que si hem de fer
una declaració institucional de tots els grups també condemnant aquests actes, crec que
estarem tots d’acord en fer-ho. Però bé, jo, evidentment cadascun amb els seus rotllos, però
a jo m’hagués agradat que també haguessin denunciat aquestes pintades que surten pel
municipi diguent “Viva Franco”. Que també n’hi ha un parell pel municipi”
La Sra. Nchaso li contesta: “Pues hágalo”
Segueix parlant el Batle: “O que també hagués condemnat les pintades que se varen fer a la
paret de la seu del grup Socialista, que els altres companys dels altres partits sí que varen
fer i vosaltres no. També ens hagués agradat. I per afegir, hem de tenir proves. Vull dir,
nosaltres, i això és un estat, aquí tothom té els seus drets. Vull dir, nosaltres no podem anar
amb una investigació que heu fet vosaltres a través de Twitter, molt sesgada, a poder dir
que aquest grup ha fet això. Perquè també jo me’n record d’una pintada mítica a Marratxí
que era a Alcampo, que era “Te quiero Maribel” i no vàrem sancionar a totes les Maribels del
municipi. M’entens? I és així. Vull dir, és que és així. Vull dir, jo crec que hem de ser serios, i
la serietat va també amb això. Que el grup EIM com molts d’altres, defensen segons quines
pintades, d’acord, però haurem de defensar, haurem de defensar no, haurem de comprovar
que han estat ells. I evidentment jo he vist els tuits als quals vostè fa referència, i en aquests
tuits no se pot comprovar, ni corroborar que han estat ells. Per molt que diguin que estan a
favor. I no estic aquí defensant a aquests grups. No són tampoc, segurament, de la simpatia
de molts d’aquí però evidentment, no podem atribuir coses perquè sí”
El regidor del PP, Sr. Frau agafa la paraula dient: “Jo li demanaria a na Lola que per ventura
el primer punt que fa referència a EIM, per ventura sobra. Perquè el segon punt que diu “se
investiguen los hechos…” es normal que se investiguen los hechos. En el primer punto lo
que hace es implicar a alguien sin pruebas, es muy difícil saber que han sido ellos”
I la portaveu de Vox comenta: “Yo creo que las redes sociales son públicas. Si ellos suben
en la red que han sido ellos y se vanaglorian como un trofeo, lo único que estoy pidiendo
aquí es que se aplique la ordenanza municipal. Yo no puedo denunciar lo que está en
Alcampo si no lo he visto. Yo estoy pasando por alrededor de mi zona y por donde puedo
llegar. Si veo eso que está en uno de los puentes que está cerca de mi casa, lo puedo
denunciar. Y si quieren investigarlo, pueden saber quién es el autor de ese tuit que se ha
subido. Porque mío no es”
El Batle demana: “Señora Nchaso. ¿El tuit dice “Hemos hecho estas pintadas”?”
Respon la Sra. Nchaso: “No, no, si quiere, yo se lo traigo”
El Batle contesta: “No, es que lo he visto yo”
I la Sra. Nchaso demana: “¿Ah!, lo ha visto?”
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El Batle, senyor Miquel Cabot diu: “Claro, lo he visto. ¿Sale una foto, sale una foto donde
salen ellos pintando esa pintada?” Lo digo porque si ustedes están tan seguros de esto,
denúncienlo i a veure si els hi va bé el judici o no, a veure si encara heu de pagar costes.
Simplement és això. Així de simple”
Seguidament intervé el Sr. Frau, regidor de PP: “Nosaltres canviarem el vot que havíem dit
en el principi i votarem abstenció”
Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a
favor de la regidora de VOX; amb els vots en contra dels sis regidors del PSOE, dels quatre
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem i amb les
abstencions dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos i del regidor del
Grup Mixt, rebutjar la moció abans transcrita.
14. Prec presentat pel grup municipal Vox Marratxí d’adhesió al Pla Marc d’Ordenació
Cinegètica
A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu del grup municipal Vox
Marratxí, senyora Lola Nchaso Sota, del prec presentat per Vox Marratxí, en data 12 de juny
de 2020 sol·licitant l’adhesió al Pla Marc d’Ordenació Cinegètica, que diu textualment:
“Por la presente, solicitamos que el Ayuntamiento de Marratxí se adhiera al Plan Marco de
Ordenación Cinegética de los Terrenos de Aprovechamiento Común previsto por el
Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca.
Solicitamos se permita la caza en zonas de aprovechamiento común, bajo la supervisión de
los Agentes de Medio Ambiente, y dar de este modo opción a los aficionados de la caza que
no pueden acceder a los cotos privados, sobre todo en esta difícil actualidad causada por la
pandemia mundial del Covid-19.
Si no todos los terrenos cumplen los requisitos o son zonas de riesgo, solicitamos se
autorice la caza en las zonas que cumplan la legislación vigente, para dar opción a los
aficionados del municipio de Marratxí”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, el senyor
Amengual: “Gràcies, senyor Batle. Nosaltres ja al Parlament en el nostre programa dúiem un
Pla autonòmic integral al respecte. No parlaré d’ell en aquest moment. Però si diré que si la
moció dugués alguna cosa així com “...instam al Govern Balear perquè estableixi un pla
integral que reguli la caça i la pesca i un pla de gestió de fauna...” doncs recolzaríem
aquesta moció”
El Batle comenta: “Sí, crec que és molt diferent el que vostè proposa del que diu la moció.
També és vera que el tema aquest de la cinegètica, és bastant desconegut, no sé senyora
Nchaso si vol explicar un poc el que significa...”
La Sra. Nchaso respon: “Ahora mismo no lo he traído pero es un tema que ya han tratado en
el Consell, como tú dices y lo he bajado al término de Marratxí. Hay disposiciones que son
muy genéricas a nivel del Consell, a nivel de Govern, y está la he querido bajar a Marratxí”
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Seguidament parla el regidor del Partit Popular, Sr. Frau: “Gràcies, senyor Batle. Si nosaltres
ens adherim en aquest pla que ens demana la senyora Lola, implica que si els pobles dels
voltants (Palma, Santa Maria, Bunyola) no segueixen aquest pla, resultarà que els caçadors
de Palma, de Santa Maria, de tots els pobles dels voltants vindran a caçar a les zones lliures
de Marratxí. El que fa, el que fa l’adheriment aquest, el que fa, és que a les zones lliures es
podrà caçar. I no només podrem caçar la gent de Marratxí, sinó que tots els caçadors de
Mallorca podran venir a caçar a aquestes zones lliures que avui, si no ens adherim en
aquest pla, no s’hi pot caçar. Per tant el que faríem seria massificar de caçadors a Marratxí.
Nosaltres a pesar de tot ens abstindrem en aquest tema però no hi estem massa d’acord. És
a dir, que si tots, tots o a nivell del Govern Balear se fes aquest adheriment, val; però si és
que només el fem nosaltres i no el fan els pobles dels voltants, el més segur és que Marratxí
es massifiqui de caçadors de fora poble. Gràcies”
Segueix amb la paraula el Batle: “Gràcies, senyor Frau per explicar-nos el que és la
cinegètica. És vera que hi ha molts de Regidors que la desconeixen, que no són caçadors,
jo el primer. Per defensar la postura del Govern, li pas la paraula a la senyora Cristina
Alonso”
La Sra. Alonso, regidora de Medi Ambient intervé a continuació: “Bones tardes a tots.
Senyora Nchaso, simplement nosaltres seguim els mateixos criteris que fa quatre anys. És a
dir, fa quatre anys vàrem decidir no adherir-nos al Pla Marc per una sèrie de criteris, que si
vol li explicaré. Que era la primera de totes, la convivència amb els veïnats; la segona era
els problemes que causaven cert tipus de caçadors que no, no respecten certes normes, no
respecten les distàncies de seguretat. Els terrenys que tenim per donar lliures estan molt a
prop d’urbanitzacions. Si no els coneix, aquí tinc un plànol per deixar-li perquè ho pugui
conèixer i veurà que tot això són terrenys lliures i tot això també, aferrats a urbanitzacions o
dins elles. Per tant, seguint recomanacions de persones expertes en el tema, i com molt bé
ha dit el senyor Frau, si Palma no està adherida i nosaltres ens adherim serà una
massificació, i això ens donarà problemes de seguretat i de convivència. Això són els criteris
que duim seguint des de fa una sèrie d’anys. Recolzats pel SEPRONA, per altres entitats. I
per una altra banda, els terrenys cinegètics, o sigui els terrenys lliures, se poden sol·licitar
per part de qualsevol societat de caçadors. No han estat sol·licitats. Ningú, cap caçador,
cap, ha vingut, ni hi ha cap instància, que ens demani que els hi deixem lliures. Per tant, en
coherència, hem decidit continuar sense adherir-nos. Gràcies”
Torna parlar la Sra. Nchaso: “Yo creo que en algún momento la masificación se podría
arreglar pues dando autorizaciones expresas a los cazadores de Marratxí. Yo lo que se ha
acordado anteriormente pues no tengo idea. Yo decía para los cazadores de Marratxí”
I la Sra. Alonso diu: “El problema es que cuando se hacen terrenos libres para la caza, no se
refiere a los de Marratxí, sino a todos porque se regula desde el Consell de Mallorca, que es
de Mallorca. Entonces, el Consell pide a los Ayuntamientos quién se adhiere y quién no.
Pero se puede… aquí puede venir a cazar uno de Art, uno de Palma o uno de Capdepera, el
que quiera. Por eso es que nosotros no está en nuestra mano decir los de Marratxí sí pero
los otros no. No podemos hacerlo. Entonces por eso decidimos… Además en Marratxí hay
una sociedad de cazadores que usted bien la conoce, supongo, y de esta sociedad no hay
nadie que haya pedido. Es más, ellos tienen vedados privados y pagan relativamente poco
al año. Quiero decir, nosotros tenemos que velar por los ciudadanos de Marratxí. Y a mí lo
que me interesa es que los vecinos estén tranquilos en este momento. Bueno, a mí y a
todos, supongo. Esa es la motivación y los criterios que hemos seguido”
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Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a
favor de la regidora de VOX; amb els vots en contra dels sis regidors del PSOE, dels quatre
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels tres regidors de Ciudadanos i del regidor
d’Unides Podem i amb les abstencions dels quatre regidors del PP i del regidor del Grup Mixt,
rebutjar el prec abans transcrit.
15. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos Marratxí para la aplicación
de una bonificación del IBI a los inmuebles con sistemas de aprovechamiento
térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol
A continutació es dona compte i lectura per part de la regidora de Ciudadanos, senyora Lidia
A. Sabater, de la Moció presentada per Ciudadanos Marratxí, en data 15 de juny de 2020
relativa a: “La aplicación de una bonificación del IBI a los inmuebles con sistemas de
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol”, que diu textualment:
“Tal y como se recoge en el artículo 74.5 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(LRHL), las ordenanzas fiscales de un municipio “podrán regular una bonificación de hasta
el 50% de la cuota íntegra del Impuesto para los Bienes Inmuebles (IBI) en los que se hayan
instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del
sol”.
Según dicho artículo, “la aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las
instalaciones fotovoltaicas para producción de electricidad acrediten que el inmueble en
cuestión dispone de dicho sistema de aprovechamiento, mediante la aportación del proyecto
o memoria técnica, o del certificado de montaje, y de la inscripción del Certificado de
Eficiencia Energética que como resultado de la mejora conseguida por estas instalaciones,
inscrito en el organismo autorizado por la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Es bien sabido que el coste de la instalación y mantenimiento de estos equipos de
aprovechamiento de la energía solar es elevado, y por ello entendemos que el ayuntamiento
debe poner en marcha todos los mecanismos que le permite la legislación vigente para
acompañar, en la medida de lo posible, a nuestros vecinos en este esfuerzo económico.
Desde el grupo municipal de Ciudadanos Marratxí consideramos una prioridad comenzar a
dar pasos hacia un Marratxí más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Así mismo,
esta propuesta que presentamos está en consonancia con el Plan de Acción para la Energía
Sostenible y el Clima (PAESC) que el Consistorio elevó a Declaración Institucional el pasado
pleno de septiembre.
Es, por tanto, una buena medida para incentivar la apuesta y el uso de las energías
renovables por parte de los marratxiners contribuyendo así a la sostenibilidad,
independencia energética y calidad ambiental de nuestro municipio que repercutirá
positivamente de forma directa en la economía de los vecinos afectados.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los siguientes
ACUERDOS:
Primero. Modificar la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
para, en base a lo establecido por el artículo 74.5 de la Ley Reguladora de las Haciendas
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Locales (LRHL), con el fin de incluir bonificaciones por la instalación de sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, de carácter no obligatorio, que
ayuden a aumentar la eficiencia energética y a reducir la demanda energética a la red
convencional.
Segundo. Que dicha bonificación no sea inferior al 50% y tenga una duración mínima de 3
años, como ya sucede en el municipio vecino de Palma.
Tercero. Que la modificación de dicha Ordenanza Fiscal sea llevada a Pleno antes de la
finalización de 2020, para que las bonificaciones puedan aplicarse ya en el impuesto de
2021”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu de VOX: “Nosotros el voto será
a favor pero hemos echado en falta que no se habla de la energía eólica que lo abarataría
bastante. Y también tengo que manifestar que creo que hubo una reunión con los vecinos
de Marratxí y a nosotros no se nos informó de nada. ¿Cierto? ¿Habéis tenido una reunión?
No sé por parte de quién. No sé quién lo convocó. Lo vi en el periódico yo os estoy diciendo
lo que he visto en el periódico. Vale, a lo que iba, que la parte de la energía eólica,
abarataría bastante el coste económico de esto. Pero de todas maneras estamos a favor”
Respon el Batle, senyor Miquel Cabot: “Crec que a la reunió que se refereix, si no vaig
equivocat, deu ser el conflicte que hi va haver amb les plaques de Son Bonet. Crec que deu
ser aquest. Que no té res a veure...”
La Sra. Nchaso diu: “No es lo mismo.”
Segueix parlant el Batle: “No té res a veure. A més ho va organitzar un grup de veïnats i
no...”
Contesta la Sra. Nchaso: “Vale. Pues retiro lo dicho”
Seguidament parla la regidora de Ciudadanos, Sra. Sabater: “Aquí lo que mencionamos es
el artículo 74.5 que hace referencia al aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
proveniente del sol. Aquí no se menciona, en el artículo la parte eólica. Por eso nos
atenemos al artículo este”
La Sra. Nchaso diu: “Ya. Pero no estaría de más combinarlo. Porque se abarataría. Yo no
digo que no, que sí. Pero se abarataría, creo yo”
Agafa la paraula el Batle: “Dir que l’energia eòlica també és molt més complicada posar-la
dins un habitatge que no la solar. Però bé, nosaltres simplement estem d’acord amb molta
part de la vostra proposta. Estem a favor evidentment, de poder subvencionar, bonificar
quan qualcú opti i inverteixi en energies renovables. Tot això que vagi per endavant. Però no
estem d’acord amb el tema de que sigui a través de l’IBI. I explicaré el perquè. Primer, l’IBI
és un tema molt complicat de tocar. Ja quan el vàrem davallar fa dos anys, ja vàrem tenir
que estudiar molt bé el que fèiem. Pensau que és l’ingrés, dels ingressos més importants
d’aquest Ajuntament. És pràcticament un terç del pressupost municipal. I també, que ens
afecta, qualsevol modificació que fem de l’IBI ens afecta directament a les regles fiscals que
intervenen els nostres comptes. D’acord? O sigui, que tocar l’IBI o segons quines
ordenances, però sobretot l’IBI, que és el més important, despres ens du greus problemes a
l’hora de poder mantenir les regles fiscals. A part d’això, trob que no és una...per això
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proposar a fer feina amb uns altres tipus d’ajudes, ja sigui a nivell de subvencions o a través
de bonificacions d’altres taxes no tan importants com l’IBI, com puguin ser les llicències
d’obres, etc., etc. Poder estudiar una altra línia d’ajuda per aquestes energies. Perquè també
a més trob que així com està plantejat l’IBI, trob que també és un poc injust. Perquè si ho
pensau bé, se vol fer una bonificació que no sigui inferior a un 50% i tingui una duració
mínima de tres anys. Però sigui el percentatge que sigui, dona igual la inversió que tu facis,
que tu cobraràs més o menys ajuda depèn del valor cadastral que tinguis. Això que
significa? Que una casa amb un valor cadastral de 300.000 euros, que pot fer exactament la
mateixa inversió que una casa amb un valor cadastral de 100.000 euros; tindrà una millor
ajuda aquell que tingui la casa més gran. O sigui, aquell que en teoria es pot permetre, o en
teoria té, perquè no sempre és així, però en teoria té un poder adquisitiu més alt, que aquell
que tingui un poder adquisitiu més baix perquè tingui una casa amb un valor cadastral més
petit. D’acord? Això és un dels problemes que creiem que tindria també aquesta proposta de
fer una reducció de l’IBI. O sigui, nosaltres proposam si vós sembla bé, evidentment, no la
votarem a favor, per simplement, pel tema de què afecti a l’IBI i vós proposam per fer feina
per estudiar un altre tipus de subvenció o un altre tipus de modificació d’una altra taxa per
ajudar, com vosaltres bé deis a les energies renovables. Que creiem que fa anys que
apostam per això públicament. I també està bé que puguem ajudar als particulars a també
poder apostar per aquest tipus d’energies”
El regidor del Grup Mixt, senyor M. Estaràs diu: “Ja que l’IBI no es pot tocar i pareix que és
com en Sebastià i la gent que té més experiència que nosaltres o jo mateix, bé vosaltres i jo
no. Jo crec que si l’IBI no es pot tocar, que és evidentment que pareix que no,
lamentablement. Sí que es podria fer una bonificació damunt la taxa de la mateixa llicència
d’obres. Correcte? El qual podrien ells prendre nota i votar tots a favor. Deman”
Respon la Sra. Sabater: “És que si no record malament en el PAESC hi ha un apartat que,
bé, nosaltres hem recollit aquesta moció perquè aquesta idea també s’inclou en el PAESC.
Vull dir, que se va votar en aquest pla a favor i apareix una cosa similar a aquesta”
Segueix parlant el Batle: “No em record exactament si el PAESC parla de l’IBI o parla de
bonificacions en general. No m’en record. O sigui, no vós ho sé dir. Però també és vera que
així com també has anomenat a l’Ajuntament de Palma però cada ajuntament és un món. I
cada ajuntament també té la regla de gasto com la té. I nosaltres no és el millor moment
tampoc per tocar-la. Jo proposo també en el sentit que ha dit el senyor Estarás, no
modificar-ho ara, perquè jo crec que és una cosa que s’ha d’estudiar un poc més.
Evidentment, es pot fer una transacció que simplement és ajudar als particulars. Però no sé
si és el que vós interessa o no. Podem fer una cosa així. Però jo crec que podríem fer feina
a la següent reunió de Portaveus que puguem fer, a veure en quin sentit podem treure una
línia d’ajudes per aquest tipus d’inversions”
A continuació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos: “Perdonau el trui. Sí que
nosaltres sempre cercam que totes aquestes bonificacions siguin, que arribin a tothom que
faci l’esforç. Si ho fem amb l’ICIO, qué passarà? Només el que faci una vivenda nova. Però
el que tingui una vivenda a ca seva te demanarà una llicència molt senzilla, que per ventura
si la bonificam a zero, possiblement ja li repercuteix en positiu. Però crec, crec que hauríem
de cerca més formes. Jo proposo, com sempre, que facem una taula de treball i afegir més
temes. Hi ha moltes més temàtiques per afegir. O sigui, en aquest moment doncs prenem
nota i nosaltres proposam retirar la moció perquè evidentment així com l’ha exposada vostè
pensam que és molt raonable. Per tant sí que a canvi li demanam aquesta taula i aquest
compromís pròxim, no el deixem passar molt. Ens posam a treballar amb això”
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I el Batle contesta: “Molt bé. Moltes gràcies. Crec que la millor línia serà a través de
subvencions, que és el que fa el Govern. Però ho estudiam sense cap tipus de problemes”
La Sra. García, portaveu del PP intervé dient: “Moltes gràcies, senyor Batle. Bones tardes a
tots. Nosaltres estam a favor d’aquesta proposta dels companys de Ciudadanos. De fet,
nosaltres en el mateix ple hem presentat una moció d’aquest mateix impost però demanam
molt més enllà. Per tant, hi estam d’acord. Totes les iniciatives que estiguin a favor de
congelar i baixar impostos als nostres ciutadans, sempre veuran el suport del grup municipal
popular. I ara més que mai en la situació en la qual ens trobam. I a més, afegir que totes
aquelles propostes també encaminades per lluitar pel medi ambient també veuran el suport
del Partit Popular. I en aquest cas, en aquesta moció se junten ses dues coses. Alleujar la
butxaca del ciutadà i lluitar pel medi ambient. Per tant el nostre vot és favorable. Ara bé, feta
aquesta proposta i entesos d’aquesta manera també hi venim a bé, estudiar una altra
fórmula. És a dir, ja comptaven amb el nostre vot per aquesta moció. Per tant, a partir d’aquí
facin el que li diguin, com li vulguin dir, comissió, taula, feina, estarem d’acord en fer-hi feina.
Però volia afegir dues coses. El tema d’una possible subvenció o de bonificar a través d’una
subvenció a l’IBI, hauríem d’estudiar inclús de fer-ho amb caràcter retroactiu. No només
totes les persones que a partir d’ara vulguin posar. Si no per ventura retroactivament totes
aquelles vivendes que tenen plaques solars podrien ser susceptibles de tenir aquesta
subvenció o aquesta bonificació. No parlam d’una quantitat molt elevada de vivendes, per
desgràcia i crec que això es podria estudiar. I també tenir en compte no sempre la
instal.lació d’unes plaques solars requereix un permís d’obres. Ho digo pels comentaris o la
proposta del senyor Estarás que en principi ens pareix bé però no sempre posar plaques
solars implica que s’hagi de demanar permís d’obra. Per tant s’hauria d’estudiar una altra
via. Aquesta és la nostra postura. Moltes gràcies”
El Batle dona la paraula al Sr. Canyelles: “Respecte aquest darrer comentari, dir que les
subvencions que treu el Govern de les Illes Balears que són el 50%, expressament diu que
s’ha de fer una comunicació prèvia per demanar la llicència municipal. És una comunicació
prèvia. Això vol dir, que no és un projecte sinó que és, senzillament, el cost del que suposa
la instal.lació i a partir d’aquí es fa, diguéssim, el que és la liquidació. És cert, és cert que
moltes vegades és un punt que és un poc feble, en el sentit de què la quantitat no és gaire
grossa, és petita. Per tant s’haurien d’estudiar altres opcions. A una vivenda nova sí, per
aquest caire sí que ho veig, perquè una vivenda nova val molt de doblers i a partir d’aquí sí
que pots fer una bonificació respecte a això, amb un percentatge que surti a compte posar
energies renovables. Ara, a un particular que posa directament damunt la teulada les
plaques, actualment, hi ha la línia del Govern amb el 50% que hem de recordar que ve
d’Europa, no el se treu el Govern de l’Estat de la seva màniga ni el Govern Balear. I a partir
d’aquí crec que s’han de mirar diferents opcions. Però sí que és cert que hauria d’anar,
hauria de ser percentual a la inversió que es fa. Més que respecte..., ha de ser tothom igual,
perquè al cap i a la fi no fas aquestes diferències que són... que si realment. No és el mateix
fer per exemple, posar que l’aigua calenta funcioni amb energia solar, a posar autoconsum,
que tota la vivenda va amb energia solar malgrat no et desconnectis del tot de la xarxa
d’electricitat. És un comentari, perquè crec que s’ha de profunditzar per estudiar-ho ben
estudiat a fi que sigui profitós, realment. El que intentam és que sigui profitós per a tothom”
Torna parlar el portaveu de Ciudadanos: “Més que res, i més que més ara, amb el que ha dit
el senyor Canyelles, queda clar que tenim moltes propostes, tenim moltes idees, i veiem les
coses cadascú amb una perspectiva que pot anar perfectament a un punt comú. Torn a
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reclamar aquesta taula de diàleg per entendre-nos i arribar a una solució bona per la
població”
El Batle diu: “Crec que és, sí, crec que és un tema que estam tots d’acord pel que veig, O
sigui, no crec que hagi de ser difícil. Molt bé. Idò retiram la proposta, és així senyor
Amengual?”
Li respon el Sr. Amengual: “Amb aquest compromís”
I el Batle diu: “Sí, sí, clar. Evidentment”
La Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos Marratxí relativa a “La aplicación de
una bonificación del IBI a los inmuebles con sistemas de aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía proveniente del sol”, es retirada de l’ordre del dia.

16. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí relativa a la erradicación
del suicidio en Baleares
A continuació la regidora Lola Nchaso comenta: “Teniendo presente las circunstancias
actuales, los problemas que nos vienen con el Covid, hay temas que son tabús, que no se
hablan pero están ahí silentes”
Seguidament 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 18
de juny de 2020 relativa a la erradicación del suicidio en Baleares, que diu textualment:
“El suicidio es un grave problema mundial sin necesidad de que intervenga un elemento
extraordinario como es la pandemia Covid-19, hay más de 800.000 personas que se
suicidan al año en el mundo lo que supone una muerte cada 40 segundos según los datos
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las cifras estimativas de intentos de suicidios infructuosos al año ascienden a 8.000 en
España, y buena parte de ellos dejan a los fallidos suicidas con graves secuelas físicas y
psíquicas, muchas veces de por vida. Esta cifra supone un intento de suicidio casi cada
hora, y, aplicando la misma proporción que la de los suicidios consumados, ocurre un
intento de suicidio de un hombre cada hora y media, y uno de una mujer cada 4,2 horas.
Cuán diferente puede ser la realidad cuando se desconoce totalmente, y qué injusta puede
llegar a ser la sociedad cuando hay temas muy graves que ni se analizan.
Al llegar la COVID-19 debemos preparar a la sociedad para el impacto que supondrá en las
personas y el aumento de los suicidios que previsiblemente aumentará, nos consta que ya
ha habido un par de casos públicos en Andalucía, y que debemos minimizar en todo lo que
podamos.
El ayuntamiento de Palma dentro de sus competencias, para la aceleración de la
recuperación social debe colaborar con la sociedad civil, con el resto de las administraciones
públicas y con los medios de comunicación en pro de la erradicación del suicidio.

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067230334305203767 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Por todo esto, el Grupo Municipal de Vox en Marratxí presenta los siguientes acuerdos:
ACUERDOS
El Pleno del Ayuntamiento de Marratxí insta al equipo de gobierno a:
1. Participar junto con el Gobierno Balear y el resto de administraciones en la elaboración
del Plan de Prevención, Actuación y Manejo de la Conducta Suicida de Baleares, centrando
el enfoque en nuestro Municipio y fijando una dotación presupuestaria para su ejecución,
destinando los recursos adecuados para lograr objetivos a corto, medio y largo plazo, de
forma que dispongamos, en el menor plazo de tiempo posible, de una planificación eficaz
que prevea la evaluación regular de la estrategia, a fin de que los resultados de la
evaluación sean aplicados en planificaciones futuras.
2. Llevar a cabo las siguientes medidas de prevención del suicidio:
a) Realizar campañas en medios de comunicación y redes sociales para mejorar la
información de la población sobre el suicidio.
b) Promover la información responsable por parte de los medios de comunicación.
c) Monitorizar a los familiares de víctimas de la COVID-19 con patologías previas de
depresión.
d) Realizar un plan de formación sobre prevención del suicidio para trabajadores sociales y
otros trabajadores públicos.
e) Difundir campañas sobre el consumo de alcohol, advirtiendo de su peligrosidad para
reducir su consumo, así como campañas para la prevención de las adicciones al juego y
a las drogas.
f) Apoyar a organizaciones dedicadas a la prevención del suicidio y a aquellas que aglutinan
a los afectados y sus familias.
3. Adoptar las siguientes medidas en postvención:
a) Establecer un protocolo de seguimiento presencial y telefónico de las personas que han
intentado suicidarse y, en el peor de los casos, a los familiares del suicida en su proceso
de duelo.
4. Implementar las siguientes medidas en investigación:
a) Incentivar y participar en la realización de estudios de investigación, en colaboración con
la Universidad de las Illes Balears y los centros sanitarios realizados por el Gobierno
Balear, sobre la epidemiología del suicidio y la conducta suicida en la comunidad
autónoma de las Islas Baleares, concretando nuestro Municipio.
b) Vigilar los indicadores que miden el progreso de la estrategia anti suicidios tales como la
tasa de suicidios, con el objetivo de incrementar aquellas medidas que favorezcan su
decrecimiento y detectar aquellas que no ayudan al cumplimiento del objetivo a alcanzar,
la prevención del suicidio”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la regidora del Partit Popular, senyora
Carmen Ripoll Torres: “Hola, bones tardes. Des del Partit Popular recolzarem qualsevol
iniciativa que pugui prevenir una mort, un suïcidi. Per tant votarem a favor”
En aquest punt de la reunió abandona la Sala el regidor del Partit Popular, senyor Sebastià
Frau Serra.
Acte seguit el Sr. Amengual, portaveu de Ciudadanos comenta: “Gràcies, senyor Batle.
Nosaltres evidentment aquesta moció tan sensible la recolzarem. El que sí que faríem un
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afegit. Pot ser que, instaríem o alguna cosa així, posaríem alguna cosa així, com instaríem
al Govern per crear una comissió autonòmica per a la prevenció del suïcidi que coordinarà
els recursos públics d’entitats socials amb l’objecte de prevenir i millorar la resposta davant
d’aquestes conductes”
El Sr. López, regidor d’Unides Podem diu: “Des del grup Unides Podem trobam que el tema
del suïcidi és un tema molt sensible. Nosaltres trobam que el suïcidi hauria de ser un
indicador per avaluar les polítiques de promoció de la salut en general, d’una manera global.
Llavors, no faríem, no incidiríem directament només en el suïcidi en relació a fer prevenció,
només d’aquest tema concret perquè les polítiques de promoció de la salut són polítiques
que intenten promocionar la salut de manera holística, de manera global. I nosaltres estam
d’acord amb aquesta política de promocionar la salut de manera global i holística. No només
damunt un tema concret. Llavors, sí que utilitzaríem el suïcidi. Sí que és possible que s’ha
d’indicir més en el tema d’utilitzar el suïcidi com un indicatiu per avaluar aquestes polítiques
però que les polítiques no han de ser concretes, han de ser globals i estructurals i
holístiques de tots els aspectes. Apunta concretament la seva proposta amb l’aprovació i
prevenció de drogues i també apunta a qualque tema més. Això està bé, que se relacioni
amb altres temes però que no se centri només en el tema del suïcidi. I després també ens
crida l’atenció el fet de que en aquesta proposta sí que diferència la incidència entre homes i
dones. Sí que té aquesta perspectiva de gènere en aquest cas. Això és un poc curiós
perquè normalment fins ara sempre han defensat que no s’ha de diferenciar, no s’ha de tenir
aquesta perspectiva de gènere i que sempre s’han mostrat a favor de l’igualitarisme en quan
a la violència contra les dones. Però en aquest cas sí que tenen aquest doble criteri, de què
aquí sí que diferencien entre homes i dones. Pareix que només defensen un tema quan
afecta més als homes que a les dones. Això és el que sembla per la seva actuació fins ara. I
per tot això, doncs sí se canvia un poc la proposta quant a no centrar-se només en el que és
el suïcidi, i que s’intentàs continuar amb aquesta política de promocionar la salut en un sentit
global, i utilitzar el suïcidi com un indicador per avaluar les polítiques de promoció de la
salut, llavors podríem votar a favor però si no ens abstindrem encara que sí que pensam que
és un tema important a tenir en compte. Gràcies”
Tornar parlar la Sra. Nchaso: “Ese punto me vino cuando aquí se presentó el caso de un
chaval que desapareció de aquí, apareció en Calvia, que cosa más rara que dijeron que
había dejado una nota de suicidio. Digo raro porque es un tema tabú en la sociedad, parece
que tenemos vergüenza pero está allí. Con los problemas que hay en día del Covid, no solo
son hombres y mujeres. Lo que he dicho de los hombres es que son informes de la
Organización Mundial de la Salud. Se suicidan más hombres que mujeres. Esto está allí.
Que lo ponga generalizado. No, aquí digo adoptar las siguientes medidas de prevención,
establecer un protocolo de seguimiento presencial en relación con lo que decía el señor
Amengual, que va a haber un seguimiento, propongo que haya un seguimiento por parte de
muchas partes del estamento social. Desde la Universidad de les Illes Balears hasta el
Govern Balear. Esto está recogido en el punto A, punto 4, A. Hablar del tema general, no.
Yo quería hablar del suicidio a colación del chaval este. ¿Qué en Marratxí hay pocos casos?
gracias que hay pocos casos. Creo que el año pasado hubo uno, este año con lo que
llevamos de año hay otro, que se sepan “invoice” Que haya otros pues no lo sé.”
Seguidament el Batle intervé: “Simplement dir que evidentment el tema del suïcidi és un
tema que ens preocupa a tots. Puntualitzar que aquest jove de Marratxí que va aparèixer a
Calvià la nota no era de suïcidi, eh! El que sí era de la nota de suïcidi era de Palma que va
aparèixer per Valldemossa, aquest sí. Però el de Marratxí no va ser una nota de suïcidi.
Simplement, era un altre tipus de nota. Però bé, el problema sense entrar ja a analitzar si és
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la millor manera o no millor manera, el que vostè exposa, per evitar els suïcidis. Perquè és
vera que també n’hi ha altres estudis que el que diuen és que no se li ha de donar
visualització en aquests suïcidis, perquè el que fa és que provoca que hi hagi més suïcidis.
Sense entrar a valorar tècnicament, perquè jo crec que cap d’aquí tampoc és expert en
aquest tema. Dir simplement que no podem votar a favor per un tema competencial perquè
hauríem de saber també un poc el que són les competències de l’Ajuntament i les que no. I
això que vostè exposa aquí és totalment una exposició de salut pública, una competència de
salut pública. A part que tot aquest pla que vostè ofereix és impossible que l’Ajuntament ho
pugui fer pressupostàriament però és que tampoc pot competencialment. Això significa que
si l’acceptam i la votam avui a favor i ens comprometem en aquests punts, ja estaríem caient
en una il·legalitat que evidentment no podem fer. O sigui, jo vós ho digo sincerament. No ho
podem acceptar perquè després no podríem fer res. Estaríem faltant a la legalitat si
votéssim a favor aquesta moció. I bé, dir i recordar que l’Ajuntament és vera que fa distintes
activitats, que com vostè diu en aquest argumentari van lligades també, no només, no
únicament, però sí que van lligades i ajuden també a evitar els suïcidis. Com és tot el pla de
drogues que promou l’Ajuntament o com pot ser també les actuacions que fa la nostra
psicòloga municipal a través de la Policia, en tractar de primera mà els primers casos o
possibles casos, encara que després els transfereix allà on toca. I la psicòloga de Serveis
Socials també. Les psicòlogues que tenim. O sigui, fem feina dins les nostres competències
però malauradament, em sap greu dir, que el que vostè proposa aquí no entra dins les
competències municipals sinó dins les competències autonòmiques, inclús estatals. O sigui,
que és impossible que puguem votar a favor d’aquesta moció”
El portaveu del grup Ciudadanos torna agafar la paraula: “Nosaltres, si no hi ha aquesta
instància al Govern perquè sigui ell el que agafi les riendes d’aquesta qüestió doncs la
veritat és que votarem abstenció”
Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a
favor de la regidora de VOX, dels tres regidors del PP i del regidor del Grup Mixt; amb els vots
en contra dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS i de la regidora d’IDMA-El
Pi; i amb les abstencions dels tres regidors de Ciudadanos i del regidor d’Unides Podem,
rebutjar la moció abans transcrita.

17. Sol·licitud presentada pel grup municipal Vox Marratxí de recolzament visita reis
d’Espanya
A continuació agafa la paraula la Sra. Nchaso: “Bueno, estamos que las noticias a veces son
más rápidas que los pasos, ¿no?”
Seguidament es dona compte i lectura per part de la portaveu del grup municipal Vox
Marratxí, senyora Lola Nchaso Sota, de la sol·licitud presentada per Vox Marratxí, en data
18 de juny de 2020 de recolzament a la visita dels reis d’Espanya, que diu textualment:
“El Grupo Municipal VOX Marratxí EXPONE lo siguiente:
Que en vista de la inminente llegada de sus Majestades los Reyes de España y
considerando que su presencia tiene una repercusiones muy positivas para nuestra isla con
su impacto mediático y social, trascendiendo el ámbito nacional y supone una magnífica e
impagable promoción de la imagen internacional de Mallorca. Asimismo de impulsar un
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elenco de actividades culturales, deportivas y sociales que redunda en la visibilidad de
nuestra isla como un referente de primer orden tan necesario en estos momentos.
Además de ser innegable la consideración de que las circunstancias especiales de este año
con la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales
hacen aún más importante su presencia en nuestras Islas, sirviendo para relanzar la imagen
turística de Mallorca y Baleares hacia el exterior.
Es por ello que,
SOLICITAMOS al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Marratxí se posicione y muestre su apoyo
y el del equipo de gobierno a la visita de sus Majestades los Reyes de España y manifiesten
su respaldo a su presencia en nuestra Comunidad Autónoma, considerando de gran
importancia su impacto social, institucional y mediático, y les dé la bienvenida un año más a
nuestra Isla, deseándoles una feliz y agradable estancia en Mallorca”
Sotmès l’assumpte a deliberació la senyora Nchaso comenta: “Como digo es agua pasada
pero bueno las fechas no se han casado”
I el Batle diu: “Entenc que encara que sigui aigua passada la vol dur endavant”
Respon la Sra. Nchaso: “Sí, sí. Sí, sí.”
El Sr. Amengual, portaveu de Ciudadanos intervé dient: “Per nosaltres queda clar que per
qualsevol càrrec ja sigui la màxima autoritat de l’estat o qualsevol representant d’una
institució entra dins de la seva funció venir a recolzar i a fer, doncs, solidaritat cap, mostrar la
seva solidaritat cap a la ciutadania. El que passa és que el que s’està sol·licitant en aquest
cas, a part que estigui passat de data o això, perquè nosaltres respectam molt aquesta
institució. El que sí s’està demanant és que es pronunciï el senyor Batle i l’Equip de Govern.
De l’oposició i la resta del Consistori no s’està demanat res. Per tant nosaltres no pintam res
i ens abstindrem. Res més”
El Batle diu: “Em pareix bon raonament”
Seguidament el portaveu d’Unides Podem comenta: “Votarem en contra. Gràcies”
El Batle dona la paraula a la regidora de l’equip de govern, senyora Neus Serra: “Moltes
gràcies, senyor Batle. Bones tardes a tots i totes. Senyora Lola, vostè sap que aquest Equip
està compost per persones moderades, i amb idees diferents, i amb diversitat d’opinió.
Nosaltres creiem en la llibertat d’idees i en cap cas en la cultura de la imposició, en la que el
seu partit hi creu tant i tant defensa. Vivim en democràcia i consideram que mocions com
aquestes que presenta avui vostè, no afavoreixen gens a la democràcia en la qual nosaltres
creiem. Per tant aquest Equip de Govern en conjunt, vist que cadascú de nosaltres pot tenir
una idea diferent i és una gran responsabilitat donar-li al Batle que s’hagi de posicionar tan
fortament en nom de tots els marratxiners i marratxineres, aquest Equip de Govern hi votarà
en contra”
Seguidament contesta la Sra. Nchaso: “Lo único que pretendía era el apoyo a unas
personas, amén de una sugerencia sea del partido o de la ideología que sea. Son dos
personas que han venido a apoyar la economía mallorquina, balear y nuestra. Nada más”
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El regidor del PP, Sr. Llompart agafa la paraula: “Gràcies, senyor Batle. Nosaltres hi votarem
a favor. Tot dir que és vera que és aigua passada i les competències siguin les que siguin. A
fil del que diu la senyora Serra de què conforma un Equip de Govern on són diferents en
moltes coses i la manera de pensar. La setmana passada la Presidenta Armengol va dir que
“Es un impulso de cara relativo a la economía de Baleares, de cara a decir que es un lugar
seguro para visitar y un sitio bueno para vivir. Es una visita de sensibilidad con este territorio
que ellos conocen perfectamente bien y será la Comunidad que más sufrirá a nivel estatal la
situación económica” Per tant, tot i que no ens ho demanin als altres grups de l’oposició o a
l’Equip de Govern, ja que pareix que és un problema de transcripció i que hi hagi diferents
sensibilitats, igual que hi ha en el Govern, doncs també pensam que el senyor Batle també
pot dir la seva paraula. Independentment que l’Equip estigui format per tres partits diferents,
té llibertat, que ja vivim en democràcia, de dir el que pensa i mostrar la seva gratitud o el seu
malestar per la visita dels Reis. Tal com ha fet la nostra Presidenta Armengol. Gràcies.”
El Batle diu: “És que el problema al final, senyor Llompart i senyora Nchaso, no és un
problema del fons, sinó de les formes. I és el tema d’imposar la idea d’un damunt la de tots
els altres. Perquè aquí ningú està en contra i ningú d’aquest Equip de Govern s’ha
manifestat en contra d’aquesta visita. De fet, record que fa uns anys va venir la Reina i aquí
tots vàrem estar amb ells, i aquí ningú va dir que no volguéssim aquesta visita ni molt
manco. És una qüestió de respecte a la llibertat d’opinió de cadascú i de pensament. Vull dir,
a jo me demana la meva opinió i jo li puc dir o no li puc dir. I aquí hi haurà gent que creu
amb els Reis i hi ha gent que són republicans. I jo vós dic que sóc republicà. I que ajuda la
visita dels Reis, doncs possiblement a la imatge de Mallorca, possiblement sí. M’enteneu?
Però aquí cadascú té la seva opinió i cadascú ha de poder demostrar la seva opinió. No ens
han d’imposar aquí a dir que estam tots en contra. Perquè a més posaré un altre exemple,
senyora Nchaso, li faig aquesta pregunta. Segurament així com la visita del Rei que es
passegi per la platja de Palma, pot donar una bona imatge de Mallorca i d’una illa segura.
Segurament, si ve el President Sánchez, passaria el mateix. Estam d’acord o no?”
La Sra. Nchaso respon: “Sí, sí. Claro.”Cualquiera que venga a apoyar”
Segueix parlant el Batle senyor Miquel Cabot: “I segurament després de veure les fotos que
vostès tenen per les xarxes, de Pedro Sánchez traïdor i de coses d’aquestes. I les
manifestacions que mostren...”
I la Sra. Nchaso diu: “Las misma que salen para los Reyes”
El Batle continua: “Segurament vostès mostren cada dia que Balears és un lloc segur amb
les manifestacions després que feis. Això és al que jo em referia amb les formes. Vull dir,
aquí cadascú pot pensar com vulgui i a jo ningú m’ha d’imposar, ningú m’ha d’imposar,
ningú me pot imposar que jo pugui pensar com vulgui, i ningú m’ha d’imposar que jo he de
pensar com els altres. Em sap greu perquè a més fa referència així com ho diu a bastants
coses, no només als Reis, “y les dé la bienvenida un año más a nuestra Isla, deseándoles
una feliz y agradable estancia en Mallorca”. Pareix un anunci de Marina Tour o no sé com és
diu. Marina d’Or, d’acord. I jo evidentment a qualsevol persona que vingui a Mallorca li donc
la benvinguda i esper que tingui una feliç i agradable estança a Mallorca. Ho desig. I així és.
Però a jo ningú m’ha d’imposar les seves idees, senyora Nchaso. Això és el que vosaltres
intentau fer dia si i dia també. O sigui, per això votarem en contra”
I la Sra. Nchaso contesta: “Me parece muy bien”
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A continuació torna parlar el senyor Llompart: “La moció no es nostra i jo no li vull imposar
res, senyor Batle. De fet ara vostè votarà el que vostè trobi, lliurement, i será una opinió o
una altra. Vagi per endavant que des del Grup Popular no li volem imposar res. Vostè voti o
el seu grup o tothom votarà el que trobi. I ja està, gràcies”
El Batle li diu: “Així es senyor Llompart”
Seguidament parla el senyor J. F. Canyelles, Primer Tinent de Batle: “Jo crec que la postura
de l’equip de govern està més que clara. No parlaré en nom del nostre grup, que hi podria
parlar però no hi parlaré. Personalment també som republicà i ademès la constitució ho diu,
diu que tots els ciutadans de l’estat espanyol han de ser iguals, i precisament n’hi ha que no
són iguals, que són precisament els Reis, perquè senzillament no han estat triats per ningú.
Tenen el privilegi de perquè els hi ve de sang, perquè han nascut a n’aquella casa són
privilegiats, en canvi un altre que ha tengut la sort o la desgracia de néixer a una altra casa
senzillament no té els seus privilegis. I me sembla que per la societat justa que jo lluito i que
hi he cregut sempre no crec que sigui de rebut. Senzillament, quan qualcú vol estar per
damunt els altres, al manco no en privilegis però si en decisions, se presenta a unes
eleccions i punt. I aquests senyors no s’han presentat mai a unes eleccions. I digo això des
del meu profund respecte, I ho digo i ho he demostrat perquè a la visita de la Reina, la
senyora Letizia, va venir a Son Llebre i un servidor com a Batle, perquè representava la
institució de Marratxí, la va anar a rebre, li varem regalar un siurell i vaig conversar una
estona amb ella. Venc a dir, amb el més profund respecte però no té res a veure el profund
respecte o que pugui considerar, que no ho considero, que això va molt bé per a l’economia
de les Illes Balears, rendir-li pleitesía i ademés consolidar els seus privilegis. No me sembla
bé i li faig una recomanació, senyora Nchaso. No sé si ho ha vist. Hi ha algunes televisions
que no s’han atrevit a editar-ho, a mollar-ho, que se diu “el virus de la corona”, “el virus de la
corona”. I això està fet per la televisió pública basca amb periodistes suissos, francesos,
belgues, espanyols, evidentment i parla precisament de la corona, i parla dels privilegis de la
corona, de tots els doblers que tenen a Suïssa, que no paguen impostos en canvi nosaltres
sí, que tenim infimament molt menys que ells i en canvi nosaltres pagam imposts i en canvi
aquest senyor no paga impostos perquè precisament els té a Suïssa, amb prebendes
perquè era Rei d’Espanya, ara és el rei emèrit, senzillament fa “trapicheos”. Que quedi ben
clar, ben clar. Vostè ho ha vist a premsa però si ho vol veure ben documentat ho pot veure
allà. Com molt bé s’ha exposat aquí, respecte aquest tema l’opinió personal de cada un és
reservada, venc a dir, és de cada un. Per tant, evidentment jo no hi puc donar suport de cap
de les maneres”
El regidor de Ciudadanos, Amengual diu: “Crec que tots vostès me coneixen, som una
persona moderada, me considero moderada. Aquest discurs que ens ha fet el senyor
Canyelles no ha estat moderat i ha aprofitat el seu moment. Respecto la seva opinió però
crec que estam parlant d’una institució que el dia de demà no hi sigui, no ho sé. Que s’ha de
votar? Tampoc entraré amb això. Estàvem parlant d’una altra cosa i ha derivat i ha aprofitat
per treure un discurs que no crec que sigui el moment per treure-lo. Senzillament això”
A continuació intervé la portaveu de Vox: “Yo iba por la misma línea que el señor Amengual
puesto que sólo he solicitado el apoyo de estas dos personas, se llama Felip i se llama
Letizia, son casualmente los reyes de España. Y lógicamente cada uno es libre de defender
su ideología. Sólo busco el apoyo de esas personas para que mi comunidad pueda reflotar.
Puesto que hacen de imagen. Ya estamos con los anuncios. Cualquier anuncio sirve para
promocionar. Su ideología es respetable como la mía, pero aquí solo estoy solicitando”
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La regidora de l’equip de govern, Neus Serra agafa la paraula: “Idó com vostè diu, senyora
Nchaso, vostè demana que entenguem la seva opinió, i com li deia en el principi, com que
aquí hi ha diversitat d’opinions, vostè demana això i nosaltres no hi estam a favor per això el
nostre vot será en contra”
La senyora Nchaso demana: “¿No apoyan a que vengan a subir, a promocionar Mallorca?”
Li respon la regidora, senyora Neus Serra: “Hi ha onze persones a l’equip de govern i com li
deia, n’hi haurà que sí, que ho recolzaran i n’hi haurà que no”
El senyor J. F. Canyelles torna parlar:”Respecte aquest comentari que ha fet el senyor
Amengual. Jo també me considero una persona moderada. Crec firmament amb les meves
conviccions i les que he posat aquí les puc defensar a qualsevol banda. Senzillament no faig
un menyspreu absolutament a ningú perquè senzillament ho vaig demostrar l’any passat
quan va venir la Reina, venc a dir, ho vaig demostrar i ho vaig demostrar convençut del que
feia per tant cap problema ni un. No m’he d’arrepentir absolutament de res. I segueix sent
republicà igual com un altre. I crec que les coses que venen transmeses per sang no ens
igualen com a persones i senzillament ho puc defensar a qualsevol banda, i me considero
moderat i ja li digo, que no he fet despreci, ni el faré perquè no és el meu tarannà. Però sí
que és un raonament que fa molts d’anys que el faig i és un raonament que senzillament
crec que si no se tengues tanta por a perdre determinats privigelis senzillament s’hagués
permès fer un referéndum respecte a la corona. I si surt que sí, cap problema, la societat
espanyola vol tenir uns reis per damunt els altres, jo no tenc cap problema, però no he tingut
aquesta oportunitat de poder votar així com he tingut oportunitat de votar si entravem a
l’OTAN, si a la Unió Europea, en fi, altres coses, en canvi no he tingut aquesta oportunitat.
Senzillament es una exposició, no és absolutament res més”
A continuació parla la portaveu del PP, senyora Mª Magdalena García: “Hem començat
aquest debat d’aquesta moció parlant de democracia i hem acabat parlant de moderació,
dues paraules que m’encanten, m’entusiasmen i amb les que me veig molt identificada, tant
jo com tots els membres del meu grup però hi ha coses enmig que m’han quedat un poc
penjades. Vostès han argumentat aquesta democràcia, aquest pacte que tenen amb
diversitat d’opinió però senyora Serra els pactes tenen això, “para lo bueno y para lo malo”.
Els pactes són fantàstics perquè a hora de sumar, vostès sumen 11 i és fantàstic perquè
treuen endavant tot; això són les coses positives dels pactes però els pactes també tenen
l’altra cara que és aquesta. Vostès són tres partits diferents, tres grups diferents, i
evidentment tenen tres ideologies diferents, això ho saben tots els ciutadans i ho sabem tots,
no sè perquè tenen por de manifestar tres opinions diferents, això no ho entenc, de cap
manera perquè els pactes tenen això. De totes maneres ha quedat clarísimm, perquè el
senyor Canyelles ja ha aprofitat per fer també la seva opinió, el senyor Batle també. Al final
no se volen banyar peruquè són diferents però ja ens han explicat totes les seves ideologies
diferents. En fi, simplement, nosaltres mantenim en nostre vot a favor”
El Batle comenta: “No puc estar d’acord, senyora García. Simplement ens hem posat
d’acord en votar en contra aquesta moció, ens hem posat d’acord per votar en contra
aquesta moció. Perquè aquí, el que demana aquesta moció és que tothom tengui la mateixa
opinió i no tothom té la mateixa opinió. Pot ser que vosaltres quatre la tengueu, i me pareix
estupendo i decidiu votar o no i preneu aquesta decisió. Nosaltres, com que no la tenim, la
mateixa opinió, perquè això és un tema, que no estam parlant de segons quines coses ni
estam parlant de temes municipals. Com que és un tema que cadascú pot pensar el que
vulgui, tothom té dret a ser republicà, monàrquic o el que vulgui, nosaltres hem decidit votar
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067230334305203767 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

en contra, simplement és això, no hi ha hagut cap tipus de discussió a l’equip de govern per
aquesta moció. Això vos ho puc assegurar”
Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a
favor dels tres regidors del PP, de la regidora de VOX i del regidor del Grup Mixt; amb els vots
en contra dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi
i del regidor d’Unides Podem i amb les abstencions dels tres regidors de Ciudadanos, rebutjar
la moció abans transcrita.
18. Declaració d’urgència dels assumptes: Moció presentada pel grup municipal de
Ciudadanos i moció presentada pel grup municipal del PP relatives al Decret Llei
9/2020, de 25 de maig 2020, de mesures urgents en materia d’ordenació del
territori
A continuació parla la portaveu del PP, senyora García Gual: “Puc fer una sol·licitud senyor
Batle? Independentment de votar la urgencia. Els companys de Ciudadanos duen aquesta
moció referent aquest tema i nosaltres també hem presentat per la via d’urgència una amb el
mateix tema. I la proposta era”
El Batle contesta: Vos anava a oferir el mateix”
Segueix parlant la portaveu del PP: “Al manco sí poder fer el debat conjunt i despres si ja
trobam ja fem la votació separada”
I el Batle, senyor Cabot diu: “No sé si el text diu el mateix però si inclús voleu llegar cada un
el seu text, com volgueu, com si el vol llegir un. Així senyora Secretària juntaríem aquesta
moció en la moció del punt número, no surt aquí. No està a l’ordre del dia. És una moció que
tenim en el dossier. Les juntaríem i també les votaríem conjuntament”
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 i moció presentada pel
grup municipal del PP relatives al Decret Llei 9/2020, de 25 de maig 2020, de mesures
urgents en materia d’ordenació del territori
19. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos i moció presentada pel grup
municipal del PP relatives al Decret Llei 9/2020, de 25 de maig 2020, de mesures
urgents en materia d’ordenació del territori
A continuació es dona compte i lectura per part del portaveu de Ciudadanos, senyor José Mª
Amengual Jimenéz, de la Moció presentada per Ciudadanos Marratxí, en data 25 de maig
de 2020 relativa a: “Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección
del territorio de las Illes” i 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
26 de juny de 2020: “Envers sobre com afectaría al muncipi de marratxí el Decret Llei
9/2020, de 25 de maig de 2020, de mesures urgents en materia d’ordenació del territorio”
quedant de la següent manera:
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“El pasado 25 de mayo se publicó en el BOIB el Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, de
medidas urgentes de protección del territorio de las Illes Balears, que entró en vigor ese
mismo día.
La Ley 2/2001, de 7 de marzo, de atribución de competencias a los consejos insulares en
materia de ordenación del territorio, transfiere a los consells, entre otros, la competencia en
la elaboración y aprobación de los planes territoriales insulares, es decir, de los instrumentos
que han de configurar de manera decisiva la estructura territorial básica de cada isla.
El artículo 5 de la mencionada Ley señala las 6 funciones que mantiene la Comunidad
Autónoma en esta materia, todas ellas destinadas a servir de marco genérico para la
elaboración, por ejemplo, de normativa como los planes territoriales insulares.
Pero el Decreto Ley 9/2020 fija parámetros urbanísticos o modificaciones en la clasificación
del suelo y sus usos, algo que corresponde a la normativa que deben elaborar bien los
consells insulares, bien los ayuntamientos a través de sus planes urbanísticos.
De esta manera, además de chocar frontalmente con las propias competencias urbanísticas
de los municipios, el Decreto Ley 9/2020 supone una clara intromisión en las competencias
en materia de ordenación del territorio que los consells insulares tienen atribuidas por la Ley
2/2001, de 7 de marzo, a lo que hay que añadir también la vulneración de un principio tan
básico como es el de la autonomía local.
Así, la publicación de este decreto ley supone la suspensión de facto de los propios
planeamientos municipales y planes territoriales que lo contradigan, que dejan de ser
aplicables, algo que el Tribunal Constitucional ha rechazado en diversas sentencias,
aduciendo, por ejemplo, que actuaciones de este tipo no garantizan el nivel mínimo de
autonomía local establecido por el legislador estatal.
Pero además, esta intromisión del Govern en las competencias de los consells y los
ayuntamientos ni siquiera ofrece soluciones a los problemas de los ciudadanos y las
empresas de Mallorca en ámbito territorial y urbanístico. Bien al contrario, el Decreto Ley
9/2020 echa por tierra, por ejemplo, el consenso existente entre Consell y Ayuntamientos en
lo relativo al suelo urbanizable, y que se plasma una vez la institución insular aprueba los
planeamientos urbanísticos de los municipios.
Desde Ciudadanos consideramos también inapropiado e injustificado el uso de un
instrumento como es el decreto ley para abordar esta materia, ya que una cuestión de tal
calado necesita del consenso y las aportaciones de todos los implicados en ella, algo que
este instrumento no permite.
En resumen, con la publicación del decreto 9/2020, el Govern balear ha hecho una
intromisión injustificada en las competencias de los consells insulares y de los
ayuntamientos de Mallorca, dejando de facto en suspenso normativas municipales e
insulares; ha obviado normjas fundamentales como el Estatuto de Autonomía y la
Constitución Española, y ha agregado nuevos problemas a los ciudadanos y empresas de la
isla, algo que no puede ni debe quedar sin respuesta por parte de la institución insular.
Atès que es va publicar al BOIB de 25 de maig de 2020 el Decret Llei 9/2020, de mesures
urgents de protecció del territori de les Illes Balears, i que aquest ha estat convalidat pel
parlament de les Illes Balears.
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Atès que el contingut d’aquest decret pot afectar als àmbits de sòl urbà delimitats al
planejament municipal, així com als sòls urbanitzables i a les parcel.les de sòl rústic que es
troben dins de zones delimitades com a Àrees de protecció de Riscs. (APR).
Atès que el decret estableix que el Consell Insular s’haurà de subrogar a les competències
municipals per tal de determinar si els àmbits de sòl urbà mantenen aquesta classificació, o
bé si passen a ser sòl urbanitzable o sòl rústic.
Atès que els sòls urbanitzables han quedat automàticament desclassificats i que passen a
ser sòl rústic comú.
Atès que les parcel.les en sòl rústic que estan dins la delimitació d’àrea de protecció de risc
(APR) ja no podran ser edificades per a usos residencials.
Atès que fins que el Consell Insular no iniciï la reclassificació dels nostres sòls urbans, la
competència continua sent municipal, demanam que el Ple, en defensa de la nostra
autonomia local, dels ciutadans i del propi municipi, acordi amb caràcter d’urgència
l’adaptació puntual del planejament municipal a la Disposició Transitòria onzena de la Llei
d’Urbanisme i que sigui així l’Ajuntament l’ens que decideixi què passa amb els nostres sòls
urbans.
Atès que la desclassificació de sòls urbanitzables, i la desclassificació en el seu cas de sòls
urbans pot significar importants indemnitzacions perquè en no poques ocasions els
ciutadans no han pogut urbanitzar per la lentitud de l’Administració.
Per tot l’exposat se proposen els següents acords
Primer.- El Pleno del Ayuntamiento de Marratxí rechaza la publicación del Decreto Ley
9/2020. De 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes Balears,
al considerar que supone una intromisión por parte del Govern de les Illes Balears en las
competencias que le son propias a los Consells en materia de ordenación del territorio, así
como en las competencias urbanísticas que corresponden a los ayuntamientos de Mallorca
Segon.- Que l’Ajuntament de Marratxí expliqui els efectes del Decret Llei 9/2020 al nostre
municipi, i es pronunciï sobre si es procedirà amb caràcter immediat, a l’adaptació del
planejament municipal a la Disposició Transitòria onzena de la Llei d’Urbanisme, abans que
el Consell Insular o la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears segrestin
la nostra competència en matèria urbanística, en defensa de la nostra autonomia local, de
més que possibles indemnitzacions milionàries, dels drets dels veïns, i del propi interès del
municipi en què es completin les previsions que consten al nostre planejament municipal”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Primer Tinent de Batle, senyor Joan F.
Canyelles Garau: “Aquestes dues mocions evidentment toquen un tema molt complexe. Un
tema del qual el Partit Popular va entrar una pregunta d’informació, un escrit d’informació. Fa
uns dies vaig parlar precisament amb la senyora García respecte aquest tema. És un tema
que està en estudi dels serveis municipals, dels serveis tècnics municipals. Ja digo que es
un tema complexe perquè no sé si s’han fixat però aquí se toquen diferents punts i miraré de
ser el més sintètic i el més clar possible. Primer de tot, és un acord que va arribar el Govern
juntament amb el Consell respecte aquest Decret. I per què digo això? Perquè el Consell se
va comprometre a que abans de 31 de desembre de 2021 podia fer consulta explícita a tots
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els ajuntaments de Mallorca que no estiguessin adaptats al Pla Territorial de Mallorca. Que
només n’hi ha dos d’adaptats en tota Mallorca i per això digo que és un acord entre el
Govern i el Consell. I a partir d’aquí, llavors el Govern de les Illes Balears, té un any, si el
Consell no ha fet aquesta consulta, un any per desprès dir la seva. Aquí hi ha diferents
punts. Tenc aquí apuntat algunes observacions respecte a la redacció que fa el Partit
Popular. A un punt determinat diu que han quedat automàticament desclassificats
determinats urbanitzables que passen a sòl rústic comú. No és realment així, és una
suspensió temporal durant aquest temps, no és una desclassificació. Per què digo això?
Perquè desprès hi ha la consulta aquesta que deia del Consell respecte als ajuntaments i
també desprès hi ha cinc supòsits diferents i per la seva importància les nomenaré. Un, que
el planejament general municipal on s’ha previst no estigui adaptat integralment al Pla
Territorial insular. Nosaltres no estam adaptats perquè senzillament varem desistir el 2015,
perquè hi havia un document que estava presentat feia 12 anys, no havia avançat una sola
passa. El Consell ens va notificar que teniem moltíssimes deficiències i nosaltres varem
desistir perquè senzillament actualment amb tot el que venia damunt de que s’anava aprovar
una nova llei d’urbanisme com se va aprovar el 2018, era incongruent seguir amb una
tramitació que no sabíem on arribaria. Apart que, ja digo, ha estat 12 anys i no s’ha lograt
tancar per tant dir que a Mallorca només hi ha dos municipis que ho han lograt. Això també
denota la gran dificultat que hi ha per adaptar-se al Pla Territorial. Això una. Aquests
quedarien exents. Desprès diu, que per poder disposar de tots els serveis urbanístics bàsics
s’hagi de dur a terme una actuació de transformació urbanística i que, a aquests efectes els
terrenys hagin estat inclosos en la delimitació del corresponent àmbit o unitat d’actuació.
Que aquest haurem de veure quins són els qui entren i quins son el que no hi entren. En
principi si no hi ha, depèn de la tramitació que tenen, perquè la tramitació que duen les
diferents unitats d’execució és llarga i n’hi ha que tenen una tramitació que han anat
caminant durant aquests anys i estan a punt de començar obres i aquests entenem que
l’Ajuntament proposaria que acabassin la seva tramitació i sobre tot si estan dins sòl urbà
consolidat, que fessin xarxa urbana, acabassin amb aquest. I desprès aquí n’hi ha una altre
que diu, que no s’hagi iniciat l’execució material de l’actuació de transformació urbanística.
Això vol dir que no s’hagin iniciat les obres. I aquí també a veure. Per exemple, ho explicaré.
Tenim de sòl urbanitzable, a Marratxí no en tenim, que no s’hagi aprovat, no en tenim i l’únic
que podia estar dins aquest d’això i no hi està és el de Son Verí. Per què? Perquè és l’únic
que va estar als Jutjats, estava per allà però hi ha sentència, els carrers estan fets, vol dir
que l’obra està començada i Sòl urbanitzable, que és una de les clàusules que posa aquí,
nosaltres no en tenim. Passam a una altra fase. Sòl urbanitzable s’enten, ho explicaré,
s’enten que s’hagi de desenvolupar en un Pla parcial i evidentment aprovat per l’Ajuntament.
Un Pla parcial vol dir que no només és a un àmbit. Per exemple aquest de Son Verí que
explicava, el pla parcial incloïa, Sant Marçal, la zona de la urbanització, la que està a
Mercadona i tot això i Son Verí. Tota aquesta franja d’aquí era el Pla parcial, complet. Per
tant, el Pla parcial ja està desenvolupat i evidentment aquest no hi estaria dedins. Desprès,
passam el que se diu popularment els falsos urbans o unitats d’execució que nosaltres hem
realitzat. Tenim aquestes unitats d’execució i a partir d’aquí aquests tenen components molt
diferents. Per què? Perquè un altre punt que diu el decret, diu que no estiguin envoltats amb
més de dos terços del seu perímetre per sòls que tenguin la condició d’urbans per haver
estar completament urbanitzats. Això és el que deiem de la xarxa urbana. Ja hem detectat a
vista, a vista, sense mirar com ho defensaríem, que n’hi ha, que hi ha sòls urbans
d’aquestes unitats d’execució, que estan rodejats amb més de dos terços de sòl urbà
consolidat i que defensaríem que s’acabàs de fer aquesta xarxa. En canvi, n’hi ha altres que
no s’ha fet absolutament res durant 20 anys. Hem de tenir en compte que les normes
subsidiàries son del 99, vol dir que fa 20 anys i no s’ha fet absolutament, quan digo res, és
res venc a dir, ni una junta de compensació, ni els estatuts de la junta de compensació, que
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ja no vol dir que se posin d’acord, ja no hi ha res fet, aquests serien evidentment molt més
mals de defensar. I desprès també un punt, que no s’ha d’entendre com un retret,
senzillament és una observació que m’agradaria fer, que és que a la disposició transitòria
onzena de la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears, que parla el Partit Popular, diu
expressament, ho duc perquè no hi hagi confusió, expressament diu: “no obstant el que
preveuen els apartats anteriors l’Ajuntament corresponent conserva la potestat d’alteració
del planejament, sigui per conferir una nova ordenació dels terrenys mantenint la condició de
sòl urbà sense urbanització consolidada, sigui per conferir-los una nova classificació com a
sòl urbanitzable o com a sòl rústic. S’estableix el termini d’un any des de l’aprovació
d’aquesta llei. Per tant, ja no hi entrariem. Demanaven que de manera immediata
intentéssim adaptar-nos al Pla Territorial, cosa que ha quedat palesa que no és gens fàcil. I
respecte això, hi ha les seves dificultats i per això és que només n’hi ha dos que estan
dedins. Per tant, aquí hi ha les següents passes i un poc el que fem. Ara els serveis tècnics
municipals evidentment en faran una valoració de cada un dels falsos urbans, que deim, que
se diuen falsos urbans que són unitats d’execució. S’ha de tenir en compte que només són
residencials, alerta! Només són residencials, no són equipaments i evidentment els hi farem
arribar aquestes conclusions perquè crec que són d’interés general i les compartirem també
amb tots els grups municipals. Però no és una cosa senzilla això. S’ha de mirar cada
tramitació cada moment i despres les consultes que ens arriben nosaltres donam la nostra
opinió però sempre subjecte al que dirà finalment el Consell de Mallorca respecte aquest
tema. Perquè no és una cosa fàcil. I desprès, que aquí parla del Decret, sense esmentar,
parla sobre tot del sòl urbà i clar, dir que són coses puntuals, molt concretes que hi ha
damunt el territori. Hi ha zones que pràcticament no en tenen i hi ha zones que sí, i hi ha
altres zones que per exemple no tenen projecte d’urbanització fet ni aprovat i que s’han
debatut aquí a plenari, en canvi hi ha les cases fetes i és evident que defensarem acabar la
tramitació d’aquests llocs pel benefici dels ciutadans de Marratxí”
El portaveu de Ciudadanos comenta: “Valoro molt la seva explicació perquè realment és
molt il·lustrativa de com està el municipi. I no tenc cap dubte de que urbanísticament varem
tenir un boom que ja valorarem més endavant, que no hem sabut assumir. Normes
subsidiàres de l’any 99 sense actualitzar no té cap explicació. PTM 12 anys allà aturat no té
cap explicació. Voluntat? Crec que ha faltat voluntat. No estic donant culpes a ningú. El que
sí estic dient és que ara ens ha agafat el bou, ens ha vengut per darrera el Govern, cosa que
feia molt de temps que no feia intervencions apart de la Llei del sòl i això. Que hem tingut
tres lleis del sòl, des de que varem fer les nostres, digo tres i igual són dues, des de que
varem fer les nostres normes subsidiàries. O sigui que moltes de coses han canviat que
nosaltres podríem haver evolucionat. No hem anat a cap banda. Hem deixat abandonada la
nostra normativa urbanística, ha quedat obsoleta i tenim llocs, unitats d’execució, que no
hem sabut dur-les endavant amb una premura i per això ara ens han d’anar encalçar. Que
esta passant ara? Que hem de fer valoracions, negociarem amb el Consell i amb el Govern.
Al final hem perdut, el que hem dit nosaltres a la nostra moció, competències. I això és el
que estic dient a la moció. Que no estam d’acord en perdre competències. Això que ara
durant 2 anys, perquè crec que és fins l’any 2022, 31 de desembre del 2022, no som ningú
en el municipi en aquest aspecte, urbanísticament parlant, crec que és una barbaritat. O
sigui, no podem deixar això 2 anys aturat quan ja hi ha procediments que igual no han
començat però la gent s’està reunint i està quedant. Jo som testimoni d’un parell d’ells a Son
Ametler. Aquesta gent s’haurà quedat estorada, igual ni ho saben ara, a n’aquests moments.
Nosaltres hem de fer feina per oferir a n’aquesta gent una solució. I la solució no és deixar
que ens gestioni l’urbanisme el Govern. El Consell té les seves competències i nosaltres
tenim les nostres. Lluitem per gestionar les nostres competències. I l’únic que estic dient és
que el que hem de fer és anar a reclamar amb aquesta moció que no estam d’acord amb el
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que s’ha aprovat i que deixi d’estar en vigor aquest Real Decret Llei 9/2020. Al final del ple
pensava fer-li un parell de preguntes, li vaig cridar per telèfon per comentar un poc com
estava la situació i agraeixo la seva atenció. Li vaig fer una sèrie de qüestions i en tenc més
per fer-li però només li faré dues. Per jo la més important és respecte el tema polèmic
aquest de l’entrada en vigor de la llei. Vostè me va donar una resposta. Yo vull que la doni
aquí, en el ple. No és que tengui cap desconfiança simplement vull que me doni la resposta
aquí. Si hi va haver un augment de llicències de qualsevol tipus de sol·licitut dins l’àmbit
urbanístic que estiguessin afectats per aquest Decret Llei abans de l’entrada en vigor. Sé la
resposta i la tenc clara però la vull aquí. I desprès, aquest Decret Llei ens pot fer perdre
competències, de fet les hem perdudes, en aquest moment. I en un futur, indefinidament.
Una de les coses bàsiques que hem de fer, apart de lluitar per tornar a tenir-les perquè
tenim tècnics i crec que tots tenim les coses clares del que volem urbanísticament a
n’aquest municipi. La darrera pregunta seria com duim o hem desistit d’adaptar-nos al PTM.
Res més”
A continuació la portaveu del PP, senyora Mª Magdalena García Gual diu: “En primer lloc,
senyor Canyelles, respecte a la petició d’informació que li vaig fer, vostè me va telefonar i no
se preocupi, que esperarem tal com li vaig dir per telèfon, me’n faig càrrec de la situació i
esperam que els serveis municipals puguin enviar-nos aquesta informació sense cap
problema. A la vegada de presentar aquesta moció també hem presentat una petició d’un
informe a Secretaria precisament per totes aquestes qüestions i li agraeixo aquest bon talant
que vostè ha tingut de fer-nos aquesta explicació tant extensa però es un talant que
precisament en el Govern no va existir en el moment d’aprovar aquest Decret perquè aquest
Decret està fet sense cap tipus de consens. Bé, jo crec que vostès han fet o s’ha fet al
govern el que no prediquen però bé, ja és una qüestió ideològica. Aquest decret trepitja
l’autonomia municipal i és del que parlam aquí, del que jo crec que realment ens preocupa a
tots: quina és la nostra o quina serà l’autonomia que tendrà l’ajuntament davant aquest
Decret, no Real Decret, crec que ens hem contagiat de l’anterior moció. Real era la moció
dels Reis i això és un Decret simplement. I aquest Decret nosaltres pensam que ha empobrit
i que empobrirà a la nostra societat i a milers de mallorquins que han vist d’un dia per l’altre
com el seu patrimoni passarà a no valer absolutament res. Ademès una altra història, pujarà
el preu del sòl i el preu de l’habitatge de forma considerable. No sabem a Marratxí, com
afectarà, perque com bé ja li digo, esperarem per saber-ho pero ens preocupa. Ens
preocupa peqruè a la resta de Mallorca afecta, pot ser que a Marratxí també, que ens afecti
de manera considerable. Per tant, que tengui unes conseqüències per a l’economia en
general, terribles. Perquè se veuran directa o indirectament afectats aparelladors, fusters,
enginyers, picapedres, fontaners, electricistes, pintors, ferrers... Es increïble que en plena
pandemia i en plena lluita de totes les entitats, dels ciutadans, inclús dels partits polítics per
veure com en sortim d’aquesta crisi, en el Parlament de les Illes Balears un partit com el seu
no tengui altra cosa que fer en aquests moments que aprovar un decret en aquest sentit.
L’excusa crec que ha estat la protecció del territori; crec que és una excusa però la realitat
és que qualsevol ciutadà d’aquesta illa nostra s’estima més veure a fora vila una casa
reformada que no un casetó esbucat. O sigui que, vostès poden posar l’excusa, que és el
que jo pens que és la protecció del territori i realment no ho és. I, en definitiva, és una
intromissió de les nostres competències. Vostès, que com a partit sempre han defensat una
autonomia, de cara a Madrid, que volen ser més autònoms i se volen autogestionar més, idò
aquí tenen una oportunitat d’or per defensar això, que no ens llevin competències ningú i
que sigui l’Ajuntament el qui ho pugui solucionar i ho pugui defensar i sobre tot que tengui
aquesta competència. Ja està, moltes gràcies. Perdoni, una altra cosa, no m’ha quedat clar
a jo tampoc el tema del pla territorial, de l’adaptació al Pla. M’ha quedat molt clar que només
hi ha dos municipis i que és molt díficil però com estam en aquests moments? Hem tirat la
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tovallola? Continuam endavant? Com ens afectarà? Aixo no m’ha quedat del tot clar,
gràcies”
Li respon el regidor, senyor J.F. Canyelles: “Començaré pel final respecte al Pla Territorial.
Evidentment varem desistir el 2015 i està així, venc a dir, està desistit perquè es inviable
primera perquè el que li deia de la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears estableix que hi ha
un any per adaptar-se per tant ja se’ns ha passat l’any per tant és evident. Desprès,
respecte als comentaris generals. Dir, primer de tot, que és una aprovació d’aquest Decret
del Govern de les Illes Balears, no és del nostre partit sinó del Govern de les Illes Balears en
el seu conjunt; que hi ha els tres partits que governen plegats. Desprès, també dir una altra
qüestió, que és una qüestió de protecció del territori. Podem estar més d’acord o més en
contra, jo segurament, hi ho dic aquí i ho puc dir allà on sigui, hagués fer matissos, hagués
fer matissos però no som nosaltres que legislam sino que el poder legislatiu està en el
Parlament i aquestes coses de protecció del territori funcionen així. Funcionen que si se
comença a especular molt no va gaire bé. Ho digo perquè se tenen experiències des de fa
molta estona. Desprès, un comentari respecte per exemple a Calvià. Calvià, fa quatre anys,
el 2015, el primer anunci que se va fer va ser que s’actualitzarien les normes subsidiàres de
Calvia, se faria un nou pla general i fa quatre anys que estan en tramitació, s’han gastat dos
milions d’euros amb aquesta tramitació i encara esperam que públicament se pugui treure i
pugui sortir endavant. Ho digo això perquè aquests temes són conflictius. És vera que des
del 99 no s’han tocat les normes subsidiàres. I no s’han tocat jo li diré perquè. Jo som
regidor d’Urbanisme des del 2015 i la primera cosa que varem va ser mirar les normes. En
veure que hi havia poc sòl urbanitzable, de fet actualment no n’hi ha cap, varem decidir no
tocar-ho perquè tots eren unitats d’execució que això vol dir, acabar la xarxa dels nuclis
urbans. Per tant, el que no varem fer va ser treure aquestes unitats d’execució, treure-les a
defora, o sigui, llevar-les de sòl urbà sinó que les varem deixar perque consideram que s’han
de consolidar els nuclis urbans i no fer nous assentaments. Respecte això, dir que d’unitats
d’execució, bàsicament n’hi ha qualque cosa que és mixta, una fusió de les dues grans
maneres de dur endavant les unitats d’execució, una que és per cooperació, que és que la
iniciativa la té l’Ajuntament. Que senzillament no ha tengut mai capacitat i no s’ha posat
endavant de cap urbanitzable o de cap unitat d’execució, més ben dit. I l’altra, per
compensació, que és la immensa majoria de totes. I és que els veïnats se posen d’acord i ho
desenvolupen. D’aquests n’hi ha hagut, que s’han desenvolupat. I aquests al que me referia,
que ara me venen al cap, me’n venen un parell no els anomenaré, perquè llavors pareix que
digo aquests i no en digo uns altres, que no s’ha fet absolutament res. Inclús, he tingut
reunions amb els veïnats i els trastos pel cap és poc. Per què? Perquè n’hi ha que no hi
estan gens d’acord, n’hi ha que..., això m’ho has de treure d’aquí dedins perquè això no és
just, l’altre que no sé que, venc a dir, no és una qüestió senzilla. I llavors n’hi ha d’altres que
només són de dos, tres, quatre propietaris. Per tant, aquests són més bons de fer i són els
que s’han desenvolupat. Vostè ha anomenat Son Ametler. Son Ametler, no sé si vostè se’n
recorda però varem dur a plenari l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització i
actualment hem fet la recepció de la Fase quarta de Son Ametler. Que era una de les fases
que feia anys que s’estava batallant, hi va haver un grup de veïnats que se varen posar
endavant, varen fer el projecte d’urbanització, varen fer endavant i enrere, varen deixar els
carrers ben oberts. És una fase petita però és evident que aquestes que ja estan
urbanitzades no entren dins el decret perquè les obres estan executades, no te diu que
siguin legals, te diu que les obres estiguin executades, que és diferent. M’explico? És
diferent. És un matís. Però és que tot això, tot, tant la Llei d’Urbanisme com el Decret son
matissos però són matissos que a nivell jurídic avalen o te lleven la raó”
El senyor José Mª Amengual demana: “Perdoni, de quins tipus obres està parlant?
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Contesta el regidor d’Urbanisme: “D’urbanització, d’urbanització sempre
Segueix parlant el senyor Amengual: “Hi ha unitats d’execució fraccionades de Son Ametler,
que ara no li puc dir la fase, que només està obert un camí, no està ni asfaltat ni voravies”
El senyor J.F. Canyelles diu: ”Sí, pero les obres d’urbanització estan fetes, no estan
legalitzades
Respon el senyor Amengual: “No, no. No vull ara entrar en discussió per aquest tema”
I torna parlar el senyor Canyelles: “Ho podem mirar plegats”
El regidor de Ciudadanos segueix amb la paraula: “Però hi ha carrers que només hi ha el
camí de terra”
Seguidament intervé el senyor Canyelles: ”Sí, però estan dins un altre tram, que sí que
tenen carrers que estan asfaltats, i que molts d’ells, me’n record d’un, no té les dimesions,
com vostè diu, no té les dimensions i desprès té un ramal que no està ni asfaltat. No li retiro
la raó, no és una qüestió de discusió això; ho podem mirar plegats. Però s’haurà de fer
qualque cosa amb això. Pensam i n’hem parlat amb els tècnics, de no perjudicar a les
famílies que hi viuen però també s’han de voler adaptar i també han de voler fer el projecte
d’urbanització que la majoria passen olímpicament perquè ja hi viuen”
Tornar a parlar el senyor Amengual: “Perdoni, si realment un mira el resultat de cada una
d’aquestes unitats d’execució ninguna és la mateixa. Ha passat tant de temps que la primera
solució no va agradar perquè fos la segona, ni la segona va agradar perquè fos la tercera i
així succesivament fins que tenim totes aquestes. Això vol dir qualque cosa, això vol dir
qualque cosa. El temps passa, ens menja i no sabem com assumir la situació. Però de totes
formes jo no vull parlar d’aquest tema. Jo vull parlar de que crec que ens han invadit les
competències i crec que tots hem d’estar d’acord amb això. Ara, nosaltres no som els amos
del nostre urbanisme. Està disposat vostè a no manar perquè sí? Perquè ha estat perquè sí,
“nocturnidad y alevosía”Se va aprovar de sobte i qualcuns varen tenir una informació i no
vull crear un problema amb aquest tema però realment al final la situació és la que és”
I el senyor J.F. Canyelles exposa:”Divendres surt a tots els diaris i dilluns s’aprova.
Exactament no és de sobte. Divendres i dilluns. És cert, és cert, que per jo, quan parlam de
protecció del territori, divendres no havia de sortir a tots els diaris. El mateix Govern va
anunciar que aprovaria aquest Decret i no ho hauria d’haver fet”
Segueix parlant el senyor Amengual:”Irregularitats apart. La cosa important, el tema
important, realment el contingut d’aquesta moció és Volem nosaltres governar el nostre
municipi com marca la llei? O deixarem que un altre vengui perquè és més gran, una
institució d’un nivell superior i ens passi per damunt? Jo l’únic que proposo és que aquest
Consistori rebutji aquesta llei, tant senzill com això. De tot l’altre d’Urbanisme ens podem
passar fins que surti el sol, venc a dir, però no té sentit. O sigui, la cosa important d’aquesta
moció, el contingut és aquest i crec que és molt senzill d’entendre”
I el senyor Canyelles diu: “És evident que nosaltres, com a institució, acatam el que fa una
institució superior i qui té l’àmbit competencial a nivell de territori. Això és evidentíssim, és
evidentíssim perquè...”
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El senyor Amengual afegeix: “Està argumentat a la moció. Les competències s’han atribuït
d’una manera irregular”
Torna intervenri el senyor Canyelles: “L’ordenació del territori, li recordo, que l’ordenació del
territori, la competència d’ordenació del territori la té el Govern una part i una part el Consell
de Mallorca. D’ordenació del territori. Que en realitat aquest decret és d’ordenació del
territori. Què invedeix competències municipals? És evident però el Consell també ho fa,
venc a dir, el Consell també ho fa i la majoria de vegades no diu res als ajuntaments”
El senyor Amengual continua amb la paraula: “Competències delegades. Nosaltres tenim
unes competències com a institució i ens ha passat per damunt. Jo personalment no estic
d’acord amb això. Crec que hauríem de dir qualque cosa des d’aquest consistori i
manifestar. No digo anar allà amb antorches però manifestar que estam en contra d’aquest
Decret”
Intervé el senyor Canyelles:“Sí, però com se pot suposar no ho farem. Perquè senzillament
primera, acatam la competència d’una institució superior. I segona, no anirem en contra un
acord del Govern de les Illes Balears on hi ha la majoria. És que demana unes coses. Hi
estiré més d’acord o hi estire menys d’acord. Ja li he dit abans que jo hagués fet matisos
però molta gent que mínimament se n’enten hagués fet matisos perquè precisament crec
que al final ha quedat un Decret que no és estrictament clar. I a jo m’hagués agradat per
exemple tenir un decret que hagués estat molt més clar”
El regidor senyor Amengual resopn: “La seva resposta molt concreta però me sap greu dir
que me sona a un “porque sí” No m’agrada la resposta, sincerament. O sigui, si me
documentàs de veritat”
Segueix parlant el senyor J.F. Canyelles:”Competencialment, l’ordenació del territori està en
el Govern, per això ho ha aprovat, sino no ho hagués pogut aprovar, senyor Amengual. Esta
així. I una cosa que ens obri, és que el Consell obrirà als ajuntaments que diguin la seva.
Cada ajuntament és diferent també perquè nosaltres per exemple tenim la nostra singularitat
però hi ha ajuntaments que en tenen unes altres de singularitats i cadascú mirarà de
defensar tècnicament el que troba més convenient. Jo crec que amb el Consell han arribat a
un acord i li han posat una tasca que Deu n’hi do!
Torna parlar el senyor Amengual, portaveu de Ciudadanos: “Segur que tots dos pensam el
mateix en el fons, jo no tenc cap dubte d’això. Sabem el que volem per aquest municipi. S’h
aprovat, sí, però s’ha aprovat i nosaltres deixam que quedi aprovat perquè no deim res i jo
crec que hauríem de dir qualque cosa”
Seguidament el Batle diu: “Afegir també que, és un poc el que deia, aquest Decret el que fa
al final és passar, per dir-ho de qualque manera, la pilota als Consells, perquè siguin els
Consells que puguin intervenir amb els ajuntaments. No ens que ens hagi deixat totalment
defora. Evidentment en part del que diu, vostè té raó però no ens deixa totalment defora
gràcies a que han coordinat amb els Consells i que desprès els Consells coordinin amb
nosaltres però bé”
La portaveu del PP agafa la paraula: “Molt breument i ja per acabar. A veure si som capaç
d’enfilar totes les notes que tenc. Nosaltres està clar que estam en contra d’aquest Decret.
Vostè no ho diu, però aquest decret usurpa competències municipals i vostè no s’enfadarà i
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no anirà a queixar-se, ja ho ha dit i no ho farà perquè els que governen són del seu partit
perquè si els que governassin fossin del meu, que no és el seu, hi aniria. Això també ho tenc
claríssim, del meu o del d’allà; hi aniria. Callen perquè han de callar, perquè tenen aquesta
qüestió de disciplina de partit i ho han de fer però vostè ha de reconèixer que aquest Decret
usurpa competències municipals. No ho farà però ho hauria de fer. Ha dit, “acatarem les
ordres de les institucions superiors”. Estic encantada de la vida i m’ho he apuntat amb
majúscula. Les acatarà sempre? De totes les institucions? Ojalà, ojalà sigui així. I desprès
ha dit una cosa amb la que estic molt d’acord. Es cert que no hauria d’haver sortit als mitjans
el divendres de que s’aprovaria el decret peró també és igual de cert que regidors del seu
partit no haurien d’haver utilitzat aquesta informació de manera personal: Moltes gràcies”
El senyor Canyelles li contesta: “Començant pel final no hi ha cap regidor d’aquest
Ajuntament que...”
I la senyora García diu: “He dit del seu partit, no he dit d’aquest Ajuntament”
Segueix parlant el senyor J. F. Canyelles: “D’acord. Dir-li que el divendres va sortir. Els
projectes de vida, en aquest cas, que és fer una casa, no surten d’un dia per l’altre. Ha de
saber que per entrar, primer de tot, s’ha de fer un projecte complet i no pot tenir esmenes
perquè si no decau completament, per tant, ha de ser un projecte ben fet. I el punt al que
vostè se refereix i ho deixa caure com si no res, dir-li, li puc donar les dades exactes, perquè
les duc, evidentment que les duc, i li puc donar les dades i li diré exactament totes les
passes que s’han fet i que s’han explicat a l’ajuntament que vostè no ha dit però que tots
sabem quin es. No, no, no tenc cap problema. Això comença l’octubre del 2019 amb un
contracte d’instal·lació d’electricitat, amb un comptador d’electricitat a una finca rústica on ja
hi ha una edificació de 140 metres quadrats. Desprès, el mateix mes, se fa el primer
contacte amb l’arquitecta per mirar la construcció antiga i la possibilitat de reforma i
utilització. Desprès, el mes de febrer, el topògraf, del mateix any, 2019 estam parlant, 2019;
el mes de febrer el topògraf sol·licita al Consell que li marqui una zona del lindero de la
carretera perquè està aferrat a una carretera, del Consell per cert. Desprès, dia 5 de març
s’escriptura davant notari una permuta amb el veïnat per complir els metres quadrats de les
finques, desprès el 12 de març s’escriptura davant notari la donació del pare d’aquesta
persona a ell. El 25 de març se fa la primera proposta de plànol entregada a l’ajuntament i
desprès dia 3 d’abril, la segona proposta de plànol. I el dissabte s’entrega, dia 26, que dia 25
havia sortit al diari, s’entreguen a l’Ajuntament. Aquí també en tenim, a Marratxí també en
tenim, per exemple n’hi ha un que és estranger i quina informació privilegiada té un
estranger? Jo crec que no en té cap. Ho veu al diari, té el projecte perquè és un projecte,
que tots sabem, si qualcú s’ha fet mai una casa, que no se fa en dos dies, ni se junten
parcel·les, ni se junten finques en dos dies i escolti, crec que això en aquest cas concret,
crec que és injust, és injust primer contra aquest jove pel que digo, els documents canten i
s’han fet totes aquestes passes, és injust que l’acusin de determinades coses que no són
així. Si no hagués sortit als mitjans seria una altra qüestió pero tothom va veure, dia 25 a les
portades, dia 25 de maig, que era un divendres dematí, a primera hora, a l’hora que tothom
obri els diaris, que s’aprovaria aquest decret. De fet, a Marratxí en tenim dos concretament,
que vostè m’ho demanava abans, en tenim dos i un d’ells és estranger que no sé ni llegir el
nom. O sigui, escolti, no sé quina informació privilegiada podia tenir”
Sotmès l’assumpte a votació i atès la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels tres 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, de la regidora d’IDMA-El Pi i
del regidor d’Unides Podem, rebutjar la moció abans transcrita.

20. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal del
Partit Popular de Marratxí per rebaixar el tipus impositiu al rebut d’IBI
De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia de
l’assumpte: “Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Marratxí per rebaixar
el tipus impositiu al rebut d’IBI”
21. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Marratxí per rebaixar el
tipus impositiu al rebut d’IBI”
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 24 de juny de 2020, per
rebaixar el tipus impositiu al rebut d’IBI, que diu textualment:
“Marratxí, ben igual que tots els municipis de l’Estat Espanyol s’ha enfrontat a un fet sense
precedents per causa de la pandèmia de la COVID-19.
Un fet que ha incidit sèriament a totes les economies familiars, que han vist en molt de
casos minvats els seus ingressos mensuals.
És urgent i necessari arribar amb les ajudes a totes les cases, ajudar a tots els nostres
veïnats a passar aquests mals moments, i una manera d’assegurar-nos que arribam a tots
és baixant els impostos.
L’impost de bens immobles urbans o IBI és la partida més alta al pressupost d’ingressos de
l’Ajuntament o el que és el mateix, l’impost més elevat pels ciutadans de Marratxí.
L’ajuntament té una eina directa per aliviar la butxaca dels marratxiners i és precisament
davallar el tipus impositiu d’aquest impost.
El Partit Popular torna demanar baixar el tipus impositiu al 0,40%. És el moment de prendre
entre altres, una mesura que faci que els doblers els tenguin les economies familiars que
són les que els necessiten amb urgència i no el superàvit de l’Ajuntament.
Per aquest motiu el grup municipal del Partit Popular de Marratxí proposa a l’Ajuntament ple
la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. L’Ajuntament de Marratxí rebaixada el tipus impositiu de l’Impost de Bens Immobles (IBI)
al 0,4%”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu del PP dient: Mª Magdalena:
“Actualment és el 0,44, baixar quatre punts. I ho fem perquè des del Partit Popular, des
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d’aquest grup municipal creem que es el moment de fer un esforç. De fer un esforç i baixar
l’IBI a tots els marratxiners. Hem passat qui més qui manco una situació complicada i ara és
el moment. I és un esforç que creem que l’Ajuntament el pot assumir perfectament, tot dir
que aquesta rebaixa, tot i fent aquesta rebaixa, l’Ajuntament podrà continuar complint amb
l’equilibri pressupostari. És un esforç que significaria per aquest consistori deixar d’ingressar
aproximadament, els càlculs que així, a grosso modo que he fet, 840.000 euros en concepte
d’IBI urbana; d’IBI rústica, devers 60.000, així també, en números rodons. Però així i tot
l’Ajuntament ingressaria més a n’aquest concepte més del que va ingressar l’any 2016 i el
2017. Bé, el 2016, que és el primer any que vostès varen fer uns pressuposts i varen
pressupostar de recaptació d’IBI més que tot això que tenim avui amb aquest càlcul que
hem fet del que deixaríem d’ingressar. Per tant, creem que ara és el moment de fer aquest
esforç. Creem que l’ajuntament el pot fer i demanam el suport d’aquest consistori per fer-ho i
el compromís. Gràcies”
El Batle diu:”No he acabat d’entendre, perdona, quan dius...”
Li contesta la senyora García: “L’any 2016 se va pressupostar d’IBI urbana 8.364.000 euros,
una diferència de l’any anterior de 50.000 euros. Per què digo 2016? Perquè el 2016 és el
primer any que vostès varen fer els pressuposts. Vostès quan varen signar o acordar aquest
pacte d’ara i el pacte de l’altra legislatura una de les qüestions que varen presentar en el seu
programa o punts d’acord era congelar els impostos, congelar l’IBI. Per tant si ara deim, bé,
per ventura m’he embullat, si deixam d’ingressar 840.000 euros, oblidi el tema del 2016, és
igual, no té res a veure. Si deixam d’ingressar 840.000 euros així i tot ve a ser com si estàs
congelat. La diferència de l’any 2016”
Seguidament parla el Batle, senyor Miquel Cabot: “Perdona, és que no és exactament així.
Ho explico. Primer de tot, hi ha un tema tècnic”
La portaveu del PP contesta: “Sí, el tipus de gravamen”
I el Batle contesta: “No, no, no. No és aquest. No se pot fer una moció dient que
l’Ajuntament de Marratxí rebaixarà perquè no se pot rebaixar si no tenim els informes tècnics
davant i tot això, s’hauria de posar, “es traslladarà” però bé, això és una cosa tècnica però
simplement és perquè, ja t’avanç que serà en contra el vot però si votassim a favor hauríem
de rectificar. Aquí, no comparteixo l’opinió de que ens quedaríem igual perquè no és així. La
congelació que se va fer va ser perquè el darrer any del Partit Popular se va tornar fer una
actualització que el que feia era que davallava. Bé, torn enrera per explicar-lo tot. En el
2010, en plena crisi, que és el contrari del que demanen ara, se va demanar, ademés que
aquí ja varem tenir aquest debat en el ple anterior, li vaig mostrar inclús la carta d’en José
Ramón que ho demanava. Se va demanar fer una revisió cadastral que suposa molts més
doblers que no una davallada, pujada del valor impositiu. Aquesta revisió cadastral que feia
moltíssims d’anys que no se donava va fer una pujada del 100%. Com que la pujada era tant
grossa i tant bèstia se va decidir que se pujaria gradualment en 10 anys. Quan se va dir que
se congelaria va ser perquè el darrer any del senyor Oliver, va tornar demanar, com que hi
havia hagut la crisi, va tornar demanar una revisió cadastral. Quedava encara un 20%
d’aquella pujada que anava cada 10 anys, quedava un 20% encara per fer i el que va fer
aquella nova revisió va ser igualar, va ser ja restar que els anys següents la pujada
continuas fins aquell 100 %. Ens varem quedar a un 80% de pujada del 2010 d’acord? Això
és la congelació que se va dir en aquella època, a n’aquell any, era aquesta però desprès,
nosaltres, en el 2018 va ser quan varem davallar perquè econòmicament funcionava
l’Ajuntament, teníem molt de superàvit, eren anys bons i varem decidir devallar l’IBI als
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ciutadans. Que ho varem fer del 0,47 al 0,44 i ho varem fer estudiant moltíssim, va significar
550.000 euros i era el que l’Ajuntament se podia permetre, no perquè ens faltassin
ingressos, no perquè tenguessim el superàvit, sinó perquè com he explicat abans, aquests
doblers afecten directament desprès a la regla de gasto. Vull dir, 500.000 euros no són
500.000 euros que deixis d’ingressar, són 500.000 que te davalla el teu límit de despesa. I
clar, com més te davalla el teu límit de despesa més complicat és... Es com si estiguessim
funcionant amb els pressupostos de plena crisi, que és quan se va posar la llei. Tenim
aquest límit de despesa, i en canvi si començam a davallar IBIS o segons quines
ordenances ens va davallant aquest límit. Evidentment des de que se va aprovar la llei a
avui en dia hem tingut distints augments permesos pel govern estatal cada any. Això que
significa? Que si ara davallem aquests 800.000 euros, no només són 800.000 euros que
deixem d’ingressar, deim que són 800.000 euros del superavit, com que tenim molt de
superavit ho podem plantejar. Són 800.000 euros que directament ens devallara la regla de
gasto i això significa que la regla de gasto, que és la línea de despesa que tenim ens
devallara 800.000 euros i ens afectarà automàticament als pressuposts municipals. Ens
afectarà o a inversió, o ens afectarà a capítol 2 o ens afectarà a capítol 1, etc, etc. Per això
és que nosaltres pensam que l’IBI, com he dit també abans, i és el mateix raonament, no el
podem davallar ara i ho digo de ben de veres, que al 2018 varem fer l’esforç que podia fer
l’Ajuntament per fer-ho, i ademés ara que vivim una incertesa econòmica bèstia, bèstia
perquè sabem que els ingressos ens davallaran moltíssim. No sabem quins ingressos
tendrem l’any que ve i no li podem afegir aquesta devallada de l’IBI, no ho podem afegir
perquè és l’únic ingrés que tenim fixo. Significa un terc del pressupost municipal
pràcticament i és l’impost més important. Apart desprès que podem, és vera que ara, quan
la gent amb aquesta crisi sofreix, jo estic d’acord que ara hem de fer esforços per més
necessitat. El que passa és que els esforços els destinam a través de les ajudes des de
millorar les prestacions socials, etc; aquestes coses que com bé sabeu, hem pactat i hem
tret endavant. I digo això perquè al final una baixada de l’IBI afecta a tots els ciutadans de
Marratxí per igual. A n’aquells que tenen bon poder adquisitiu com a n’aquells que no ho
tenen. No és al final per ventura una ajuda de la manera més justa per a tots els ciutadans. I
el final sobre tot el que vos explicava, torna a venir, no sabem en quants d’anys, esperem
que molts menys que la del 2010-2012, una crisi econòmica que ara parlen de que ens
durarà dos anys i evidentment creem que no és el moment per devallar impostos. Vull dir, si
el 2010 pensau que l’Ajuntament va tenir que pujar l’IBI i això ho varen decidir a n’aquella
epoca de’n José Ramón per poder fer front a tots els serveis que oferia l’Ajuntament, aquest
any ens trobam amb la mateixa situació. No el pujarem, no tenim cap intenció de pujar-ho
però és impossible que el poguem davallar perquè també és incompatible donar més ajudes,
com també volem fer, en gastar més dobles municipals, en fer menys inversió, com he
dedicit aquest any per destinar-ho a distintes ajudes, al comerç, a prestacions socials, etc, i
devallar els nostres ingressos perquè sino no arribarem a cap d’aquests elements. O sigui,
jo simplement amb la posició que me pos a conèixer els numeros municipals, que entenc
que no és la mateixa situació que teniu vosaltres per coneixer-los, ho entenc perfectament
perquè jo cada dia me peg amb d’això i cada dia parlo amb l’interventor per saber també
com estan aquests números i cada vegada que fem els pressuposts me pego amb aquestes
regles fiscals que ens acompanyen, jo vos he de dir que no podem acceptar pel que vos he
explicat. I coincideixo que hem d’ajudar als més necessitats ara amb una crisi però crec que
el sistema fer fer-ho és a través d’ajudes i a través d’altres prestacions que no són devallar
l’IBI com per exemple avui hem fet totes aquestes bonificacions i subvencions de taxes per
ajudar als comerços. Tenim el perill de que si devallam l’IBI, tenim el perill de que si
devallam l’IBI, no poguem assumir totes aquestes ajudes que donam i bonificacions. Ja el
tema del fems, com sabeu també, que eren 700.000 euros d’ingressos, i ara hem tengut que
mirar ben detenidament perquè no ens devallin els ingressos i envers de fer-ho tot l’any,
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com ens hagués agradat només ho hem pogut fer el temps del Covid, per això mateix que
vos explico, idò el mateix quan parlam de l’IBI que serien 800.000 euros. Però del
raonament que m’heu fet principal, vos digo que sí, que 800.000 euros, ara mateix, serien
800.000 euros menys en el nostre pressupost per l’any que ve, i serien 800.000 euros
menys que ens deixarien gastar amb la regla de despesa. No sé si m’he explicat bé o m’heu
entes. Això és la meva opinió”
Continua parlant la senyora Mª Magdalena García: “Sí, s’ha explicat bé però no acab d’estar
del tot d’acord perquè 800.000 euros, que vostè ha dit, això és el que menys he entés, però
que afectaria a devallar el límit de la despesa, 800.000 euros al pressupost de l’Ajuntament
de Marratxí tampoc no ens limitaria tant i fer una baixada de quatre punts en el tipus de
gravamen seria una decisió molt valenta i molt important per un govern de l’Ajuntament de
Marratxí. És cert que davallaria i ajudaria a tots els ciutadans, vostè ho ha dit, als que més
ho necessiten i als que no, bé, ho faria d’una manera proporcional, això no és cap injustícia,
ajudaríem a tots, d’una manera proporcional ajudaríem a tots. És vera que aquest debat ja
ha existit altres vegades, el nostre grup va presentar aquesta mateixa moció la legislatura
passada i vostès també ens varen votar en contra, com ha anunciat que ho fará avui. Jo no
hi era, no el vaig fer jo a n’aquest debat però sí és cert i no ens hem d’amagar, que l’any
2018 aquest ajuntament, igual que molts, va fer una revisió cadastral. Una revisió cadastral
que va demanar el Cadastre, que el senyor Bauzá, en aquells moments batle d’aquest
Ajuntament va signar i va dir que sí, que se fes. Feia més de 10 anys que no s’havia fet cap;
ni tan sols pujant l’IPC. És vera que va ser un moment on el valor de les vivendes era molt
alt, vostè ho ha explicat i és per això que se va anar pujant durant 10 anys però també és
vera i vostè n’ha fet referència, que l’any 2014 un govern del Partit Popular, encapçalat pel
senyor Oliver, va posar en marxa una sèrie de mesures, no només el tipus de gravamen.Per
un costat va fer una rebaixa parcial del coeficient del gravamen. En aquell temps, del 0,49 al
0,47 però també va fer una rebaixa directa del valor cadastral, d’un 22% i tot això...”
El Batle, senyor Cabot diu: “No”
La regidora del PP segueix: “Sí, sí, sí, sí, sí”
El Batle respon: “Li puc tornar explicar. És que ho va tenir que...”
Contesta la regidora del PP, senyora Mª Magdalena García: “Sí, és que jo ho he entes i ho
entenc perfectament, no m’ho ha d’explicar. És el mateix que el senyor Canyelles, les coses
són així, ho volen reconeixer o no ho volen reconeixer i ja està”
El Batle diu: “Me sap greu però no”
Segueix parlant la senyora García: “I això va quedar aprovat lany 2015”
A continuació parla el Batle: “És que ho tornaré explicar perquè no ho enteniu la legislatura
passada i no ho enteneu ara. El 2010, la pujada és tan grossa, que és un 100% damunt el
valor que se fa des del 2010 fins el 2020, pujava. Cada any un 10%, cada any un 10%. El
que va fer el senyor Oliver que és quan fa una nova revisió, el que fa és pujar aquesta
pujada, no va rebaixar un 20%”
La portaveu del PP diu: “Un 22%”
Respon el Batle:”No”
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I la portaveu del PP diu: “Sí”
Segueix amb la paraula el Batle, senyor M. Cabot: “No, no. El que va fer és que no li pujas.
Que cap marratxiner, i tots els que vivim aquí podem veure, però és que jo m’en record que
vaig venir amb els rebuts, vaig venir amb els rebuts A ningú li va devallar un 20%”
La regidora del Partit Popular comenta: “Jo també”
I el Batle diu: “A ningú li va davallar un 20 %. Va deixar de pujar la pujada”
Continua la senyora García: “Miri, senyor Batle, jo tenc voluntant de creure-lo segons el que
vostè me diu. Ara m’expliqui idò si el senyor Oliver no va fer cap devallada, segons vostè va
fer una pujada, l’any 2014, com és que als pressuposts de l’any 2015 se veu reflectit als
pressuposts del l’any 2016, una previsió en concepte d’IBI urbà, només urbà, no li parlo de
rústic, de 500.000 euros menys que l’any anterior. Si segons vostè és una pujada no baixa
500.000 euros les previsions d’IBI. Per favor!
Respon el senyor Cabot: “Vostè m’ha dit dues coses. M’ha dit que també va fer una rebaixa
del 0,49 al 0,47”
La senyora Mª Magdalena García diu: “Sí”
El senyor Cabot comenta: “Aquí la té”
I la portaveu del PP diu: “Sí, però no només és això”
Segueix amb la paraula el Batle: “Aquí la té, aquí la te; 500.000 euros. Nosaltres varem
devallar del 0,47 al 0,44, també varen ser 500.000”
La portaveu del Partit Popular comenta: “Val, venc a les seves. El senyor Oliver a n’aquell
moment va fer aquella baixada. A la legislatura passada nosaltres li demanam que continui
fent la baixada. Vostè ens va votar en contra. Avui...”
I el Batle diu: “No, perdona”
Segueix parlant la senyora García: “No, ens va votar en contra de la moció, un any desprès,
va dir que no se podia fer igual que ara me diu que no se pot fer però desprès l’any de
davant ho va fer”
El Batle diu: “Perquè vosaltres demanaveu al 0,40 i jo vos vaig dir que al 0,40 no se podia
fer perquè els números no donaven a l’Ajuntament i això és el que estic intentant explicar.
Varem fer la rebaixa que podíem perquè els 800.000 euros vostè ha dit que seria valent, no
seria valent, avui en dia seria suïcida i és perquè entenguem la regla de gasto. Nosaltres
tenim un pressupost de 33 milions d’euros d’acord? Però per complir amb la regla de gasto
ens podem gastar 26, per això tenim cada any un superavit de 7 i 8 milions moltes vegades
perquè ens podem gastar 26. Si davallem l’IBI en 800.000 euros no ens podrem gastar 26,
ens podrem gastar 25.200.000 i això afecta directament perquè els doblers en el superavit i
en el banc no fan res perquè deutes ja no en tenim. I els doblers aquests que ens sobrin que
se’n vagin al banc, l’únic que faran es estar al banc, no ajudarem a ningú amb aquests
doblers perquè no podem. En canvi haurem de davallar les partides de capítol 2 i capítoI 6 i
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quan jo digo que aquest any es difícil és que quasi totes les inversions que hem pogut
passar cap al Capítol 2 per donar les ajudes, les hem passat. Encara ens pot quedar
qualcuna però també haurem de renunciar a qualsevol tipus d’inversió. Això significa que si
fem aquesta baixada l’any que ve ja no tendrem aquest marge que hem donat aquest any
per les sortides i una altra cosa, és que l’any que ve haurem de fer uns pressuposts ja molt
més baixos, perquè no només és pensar si devallam l’IBI o no, és que és pensar que hi
haurà moltes menys llicències urbanístiques, que hi haurà molts menys ICIOS. M’enteneu?
Que hi haurà molt menys IAE, etc, etc perquè és la crisi econòmica. És complicadíssim, no
sabem evidentment i se contradiu això, i és el que intento explicar, que crec que ho varem
tenir clar en el seu moment, se contradiu amb el que se va fer en el 2010. En el 2010
l’Ajuntament decideix augmentar l’IBI, i ademés d’una manera bestial, d’una manera bestial.
També haguessiu pogut pujar també el valor envers del tipus impositiu, envers de fer la
revisió, també s’hagués pogut fer així. Però se decideix pujar l’IBI en plena època de crisi
perquè l’Ajuntament té unes necessitats que són uns serveis bàsics als ciutadans”
La regidora Mª Magdalena comenta: “La revisió cadastral va ser en el 2018”
I el senyor Cabot respon:”Però en el 2010 se va fer la primera, la que va pujar un 100 %.
Aquesta és la que digo jo. En 2010, en plena crisi, se va pujar”
La senyora García diu:”És un derivat de la revisió cadastral”
El Batle segueix parlant:”Se puja l’IBI perquè se necessiten doblers”
Torna parlar la portaveu del PP:”I per pal·liar tot això en el 2014 se varen fer aquestes dues
mesures. Vostè no ho vol reconeixer, ho veu d’una manera i jo ho veig d’una altra”
Li respon el Batle:·”Magdalena, me sap greu. M’estàs parlant del 2014, quan començavem a
sortir de la crisi que és quan podiem, igual que nosaltres però és que ara tornam entrar en
una crisi. Això és el que vull intentar explicar. En 2010, en plena crisi, se puja l’IBI per poder
fer front a donar tots els serveis essencials. Ara, torna a haver-hi una crisi. No pot ser que
vosaltres a n’aquella època decideixiu pujar per fer front a les despeses i ara que torna venir
una crisi, ens demaneu tot el contrari. Això és el que jo digo. Quan venen temps bons sí que
ho podem fer, el 2018 ho varem fer, evidentment. Però ara, i jo vos ho digo com a Batle i
com a regidor d’Economia, i l’experiència que tenc des del 2015, i ja he devallat l’IBI una
vegada, que és que no se pot fer, així ho digo, és no se pot fer. No és valent, me sap greu,
no és valent, és impossible fer-ho, impossible i crec, estic segur, que davallar l’IBI aquest
any, sé cert que no tendré informes molt positius a l’hora de fer-ho; ho sé cert. Ho sé cert
perquè és que no sabem ni els ingressos que tendrem, no sabem el que ens devallaran els
ingressos, no ho sabem. No sé si vos enrecordau, vosaltres posaveu per ingressos amb
multes de tràfic, un milió d’euros, el darrer any. Nosaltres, ja en posavem fins a 600.000 o
500.000, no me’n recordo exactament perquè ho hem anat devallant. Durant tot el
confinament, ara li pos un exemple, no n’hi ha hagut ni una de multa de trànsit. Si ja només
amb això, amb una cosa tant poc important com les multes de tràfic, ja ens devallaran
considerablement els ingressos.
La portaveu del PP diu: “Sí però uns ingressos que vostè ja preveia que de congelats res de
res i això ja m’ho va explicar el darrer plenari. Miri, de 880.000 a 992.000 euros, la diferència
del 2019 al 2020. Vostès feien comptes ingressar 130.000 euros més i ara me dira, sí,
perquè hi havia més vivendes noves i perquè hi ha l’ICIO i perquè és no sé qué. Aquestes
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vivendes noves existeixen igual, amb crisi o sense crisi, i hauran de pagar l’IBI d’igual
manera De totes maneres, jo sí que crec que és una qüestió de voluntat política”
Segueix parlant el Batle: “A jo me sap greu però és impossibilitat econòmica, crec jo. Però
no serem nosaltres, els qui ja varem devallar l’IBI el 2018, els qui direm ara que no...”
La senyora García diu: “Sí, ja ho sabem, que vostè el va devallar el 2018. Nosaltres també
l’hem devallat altres vegades”
El Batle comenta:”I el vareu pujar un 80%, perquè pujar un 80% i devallar un 5% no és el
mateix que no pujar-ho i devallar un 5%. També hem de dir les coses com són, un 80%
senyora García, un 80%. I estic descomptant el que va descomptar el senyor Oliver perquè
era un 100 sinó”
Continua parlant la portaveu del PP: “Perquè també és del govern del Partit Popular”
I el Batle diu: “Perquè era un 100. Un 80% li va augmentar als marratxiners el rebut de l’IBI”
Li contesta la regidora del PP:”No, un 22% va baixar del valor cadastral el 2014 i vostè no ho
vol reconèixer. És igual, no en sortirem d’aquesta discusió perquè vostè dirà una cosa i jo
una altra”
Torna parlar el Batle: “No en sortirem perquè m’ho he estudiat molt bé el tema i ser totalment
que tenc tota la raó del meu costat”
I la senyora García diu: “Si vol podem parlar, que jo estava en el meu torn. Que durant l’any
2017 s’ha tornat fer una revisió cadastral si tant vol li dire, com a encoberta, perquè a
n’aquest municipi a milers de vivendes sel’s hi ha aplicat una quantia de 60 € per fer una
revisió d’una sèrie de coses que no existien a la revisió cadastral anterior i d’això vostè no
en parla i no és un govern del Partit Popular”
El Batle respon: “Això va sortir a un plenari”
Segueix amb la paraula la regidora del Partit Popular: “I això repercuteix als rebuts”
El Batle torna parlar: “La va fer el Cadastre, no, però hem de parlar bé d’aquestes coses,
hem de donar totes les dades perquè això a n’aquest plenari ha sortit i s’ha comunicat tal
qual. Se va fer una revisió dels elements no registrats, de tota aquella gent que tenia
piscines sense registrar, que no estava pagant el que tocava, de tota aquella gent que tenia
porxades...”
La regidora del PP diu: “Això li puc discutir”
El Batle li demana: “M’ho pot discutir? Idò vagi al Cadastre perquè és el que va fer d’ofici la
revisió. A jo no me trobara una carta, a n’aquell moment, que en Joan Francesc era el Batle,
que digui al Cadastre, ens faci aquesta revisió, voluntària com el 2010 en José Ramón la va
fer. M’enten?”
Li respon la senyora García: “No me l’ha arribada a mostrar mai per cert”
Contesta el Batle:”Com que no? La vaig treure aquí
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067230334305203767 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

La senyora García diu: “Però jo no hi era, senyor Batle”
Segueix parlant el Batle: “Vostè no hi era, me sap greu, però la vaig treure aquí. Li puc
tornar mostrar. Una revisió cadastral d’ofici per a tots aquells elements d’aquella gent que té
elements no registrats, jo crec que també és de justícia que tothom pagui el que té perquè
tampoc no és de justícia que uns paguin tot el que tenen i uns altres no
I la senyora García comenta: “No, no, si a jo me pareix molt bé que la paguin però no sé
perquè han de pagar 60 euros per enregistrar-ho”
Li respon el Batle: “Parli amb el Cadastre, perquè jo suposo que aquests 60 euros els posen
perquè com ells mateixos no varen registrar en el seu moment, la piscina, per dir-li qualque
cosa, quan els hi tocava registrar la piscina, suposo que ara li han fet pagar tots aquells
anys. I te digo una cosa, n’hi ha molts que feia 15 anys que tenien la piscina i només han
pagat els quatre darrers anys. Hi ha casos per tot. Hi ha casos que només feia un any i
s’han vist afectats. També es responsabilitat de cada un, registrar les coses que fa. Supos
que el Cadastre quan va posar aquests 60 euros per la revisió suposo que ho feia en aquest
sentit. Però com vos digo, el Cadastre va actuar d’ofici, aquí ningú li va demanar que fes una
revisió. La va fer a tota Mallorca i digo més, varem intentar ajudar a tots els marratxiners
posant un servei d’informació amb la mateixa empresa que havia fet pel Cadastre, que la
varen posar en el Polígon de Marratxí perquè tothom pogués anar a revisar. Hi va anar
molta gent que de fet va revisar, inclús li varen llevar elements que no estaven ben posats.
Nosaltres inclús varem intentar ajudar al ciutadà amb aquest servei de revisió però va ser
d’ofici del Cadastre, no va ser voluntari nostre. O sigui, la realitat també és la que és”
El regidor de Ciudadanos, senyor Amengual intervé a continuació: “Gràcies, senyor Batle.
Desprès de tota aquesta conversa, que nosaltres moltes d’aquestes coses ens venen molt
enfora. Nosaltres havíem analitzat aquesta moció i ens pareixia molt correcta la intenció de
baixar impostos. La veritat és que desconeixíem moltes de coses que s’han exposat aquí i
nosaltres hem manifestat el nostre compromís de reforçar-la si se feia una petita aportació
per part nostra, una petita, importantíssima. Nosaltres pensam que aquesta baixada no és el
moment de repercutir-la a tothom per igual. Que s’hauria de repercutir a famílies que han
patit, PIMES, a tota la gent que està afectada per aquesta crisi,a la gent que està amb Erte i
tot això. Vist el que hem vist sí que ara ens trobam amb una situació que hem donat el
nostre recolzament verbalment però no estam molts segurs de recolzar-ho. Això no té pinta
de prosperar però sí que pensam que més endavant s’hauria d’intentar tornar treure aquest
tema perquè el Partit Popular l’ha tret unes quantes vegades i sempre ha caigut, ha caigut o
inclús s’ha fet una petita rebaixa amb la mateixa intenció i la intenció jo crec que al final és
beneficiar als ciutadans. Nosaltres, ara, en aquesta situació i deman disculpes a la
companya del PP però per creença ens abstindrem i li torn demanar disculpes”
El Batle diu: “Estic totalment d’acord amb el que dius de que s’ha d’ajudar a la gent que ho
necessita més i no a la gent que no ho necessita, evidentment. I la rebaixa que varem fer del
47 al 44 va suposar de mitjana, perquè depen del valor cadastral, uns 60 euros per casa. Si
ara la fem del 44 al 40 més o manco seria el mateix, 60, 70 ó 80, però hem de dir que al final
les ajudes són ajudes, ajudes a través de l’IBI o ajudes d’una altra cosa. I recordo que hem
augmentat amb prestacions per ajudes a hipoteques, 750 per mes, 600 perdonau, durant
tres mesos. Hem augmentat de 600 a 750 les ajudes per lloguer. Hem augmentat les
prestacions socials. Això és el que fa just i això és que ajuda a qui ho necessita i no al que
no ho necessita. A Marratxí, per desgràcia es un municipi amb un gran contrast, perquè ho
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és, municipi de grans contrasts. I per sort és un municipi que no té una pobresa com altres
perquè també és així, però és un municipi de contrasts. No és el mateix segons quines
zones que segons quines altres zones de Marratxí. Per això jo crec que sí és important
destinar les ajudes i els doblers del municipi als que més ho necessiten, que crec que és el
que hem fet i record tots junts aquesta època del Covid”
La regidora del PP, senyora Mª Magdalena García comenta: “Això li anava dir jo, senyor
Batle. Una cosa no lleva l’altra. No vol dir que el Partit Popular perquè proposi una rebaixa
de l’IBI. És que ara encara me faran sentir vergonya per demanar una rebaixa d’IBI. No està
gens avergonyit el Partit Popular de demanar-ho i ho demanaré totes les vegades que faci
falta i vostès votin el que trobin que han de votar. Però això no està renyit amb tot el que
vostè ha dit, que ajudem i que tal i que qual, i que ademés li recordo que ho han fet amb el
vot del Partit Popular, que ja sé que no el necessiten però ho han fet amb el vot del grup
municipal Popular”
El Batle comenta: “Evidentment no tenc cap intenció de que passi vergonya per això, res
més faltaria. De fet, he començat o he dit a la meva intervenció de que entenc que des de la
meva posició dins l’ajuntament, com a Regidor d’Economia i com dur els comptes de
l’Ajuntament des del 2015, me pos a una postura que vosaltres no hi estau i que entenc que
pogueu fer aquesta proposta però també entenc i estic segur que si estiguessiu governant
no la ferieu, pel coneixement que jo tenc, només per això. Simplement és això, en cap
moment intento que se pugui avergonyir d’això. Res més faltaria”
A continuacio parla la portaveu de Vox, senyora Nchaso: “Pues nosotros sí que estamos a
favor Magdalena porque ya fue nuestro regidor, Sergio Rodríguez, que ya lo pidió en el
Govern, la intención de bajar los impuestos. Incluso se extendió al IAE”
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 tres regidors del PP, , de la regidora
de VOX i del regidor del Grup Mixt; amb els vots en contra dels sis regidors del PSOE, dels
quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem i amb les
abstencions dels tres regidors de Ciudadanos, rebutjar la moció abans transcrita.
22. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal de
Ciudadanos Marratxí relativa a la apertura de las escoletas municipales
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 Marratxí relativa a la
apertura de las escoletas municipales.
23. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos Marratxí relativa a la apertura
de las escoletas municipales
A continuació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos: “Ara obrirem un tema que es
bastant delicat, abans de dir res, ho hem valorat bastant, abans de presentar aquesta moció
i ho feim amb tota la sensatesa que creim que comporta la situació i la necessitat del servei”
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Acte seguit es dona compte i lectura per part del portaveu de Ciudadanos, senyor José Mª
Amengual Jimenéz, de la Moció presentada per Ciudadanos Marratxí, en data 27 de juny de
2020 relativa a la Apertura de las escoletas municipales, que diu textualment:
“Desde hace unos meses nos ha tocado vivir una situación, a nivel mundial, desconocida
para todos, hemos aprendido palabras nuevas que nos quedarán en la mente grabadas,
como es COVID y otras que ya existían nos quedará muy claro su significado, como es
Pandemia. En esta nueva situación, cambiante día a día, nos hemos visto obligados a
cambiar nuestras vidas, nuestra forma de convivir y relacionarnos. También en la forma de
hacer política y en el trabajo desde las instituciones se ha producido un antes y un después,
aunque siempre todo es mejorable y se puede hacer un poco más. Desde un primer
momento en Ciudadanos hemos enfocado nuestro objetivo en la colaboración y apoyo leal a
los diferentes gobiernos de las instituciones sin excepción. En este consistorio, de alguna
manera, todos hemos estado en la misma línea de colaboración y apoyo desde el primer
día, quedando nuestras siglas e identidades políticas en segundo plano.
En estos momentos y después de iniciarse el llamado “proceso de desescalada” nos
encontramos virando hacia la llamada “nueva normalidad” y en esta misma es en la que
creemos, desde CsMarratxí, que debemos buscar dos de los objetivos fundamentales de las
instituciones, que son ofrecer a la ciudadanía a las personas “Seguridad y los mejores
servicios”.
Centrándonos en el objetivo de esta moción y dejando claro desde un principio que se
deben respetar en todo momento las medidas de seguridad, dado que afecta a lo más
preciado que tenemos que son nuestros pequeños. Creemos que este equipo de gobierno y
en concreto desde la regiduría que le corresponde se debe dar un paso más y ofrecer el
servicio de las escoletas municipales a partir del próximo mes de julio, entendiendo que
cada paso que se dé sea con la mayor seguridad y atendiendo a los protocolos que vienen
desde las Consellerías.
Facilitar a las familias la conciliación es básico para avanzar, consideramos insuficientes las
ayudas para contratar canguros, no son una solución.
Los niños necesitan socializar, especialmente después de este periodo de confinamiento.
El apoyo y participación de las escoletas y guarderías del municipio es fundamental en esta
nueva situación, estas ofrecen un servicio profesional con personal cualificado y valioso que
debe salir de los ERTE.
Estos argumentos son básicos y deben ser suficientes para que se valore y se produzca el
cambio de postura de este equipo de gobierno.
Por todo ello, el Grup Municipal de Ciudadanos insta al Pleno del Ayuntamiento de Marratxí
a la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Marratxí con el objetivo de seguir ofreciendo el
mejor servicio a los ciudadanos y con todas las medidas de seguridad y protocolos que se
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marcan desde las Consejerías de Educación y Salud, abrirá el servicio de escoletas
municipales a partir del próximo mes de julio.
Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Marratxí ofrecerá ayudas y centrará esfuerzos
para que escoletas privadas y concertadas puedan seguir ofreciendo sus servicios,
cumpliendo estas a su vez todas las medidas de seguridad y protocolos que se marcan
desde las Consejerías de Educación y Salud”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la regidora d’Educació, senyora Aina
Amengual Marí: “Bon vespre. Jo faré un poc de resum dels arguments que nosaltres varem
utilizar des de la regiduria, i després varem trasladar a l’equip de govern pel fet de no poder
obrir les escoletes 0 3. Bàsicament ens varem basar amb la proposta de l’Associació
Espanyola de Pediatria que va fer en el seu moment, en relació a l’apertura d’Escoletes i
guarderies i puc citar textualment el que hi varen exposar: “les escoletes i guardaries 0 3,
son àrees de màxim risc, per l’enorme dificultat de cumplir les mesures d’aïllament, per a la
necessitat de contracte físic estret entre el profersor cuidador i els infants, aquest grup
d’edat 03 es el de major nivell de risc de cara a un possible contagi o transmissió del
coronavirus, la recomenació general es que no s’incorporin a les escoletes infantils, en la
mesura del posible fins el control total de l’epidemia. I seguidament segueix dient, seria
desitjable facilitar ajuda a les families per a que tenguin un cuidador per a que pugui atendre
els infants mentres tant duri la feina dels seus pares. I aixó es el resum de la nostra
exposició de motius, de perque varem decidir tenir tancades les escoletes tant en fase 2
com en fase 3, com fins ara. Sobre tot el que cal destacar com a Ajuntament es que en cap
moment hem deixat les escoletes tancades i no hem ofertat res mes, sino que com veis
estam amb el procés de que es publiquin aquestes bases, varem tenir una reunió amb pares
afectats,evidentment, ja els hi varem dur els esborranys de les bases, crec que sñon unes
ajudes realment valentes, son noranta mil euros que dedicam tant a persones o com a pares
que están afectats per un erte parcial com a famílies o pares que han d’anar a fer feina a
jornada completa. Per altra banda també hem de dir que ens manca encara treure unes
altres bases d’ajudes per aquelles famílies que ja fan us de les escoletes d’estiu, de les
escoles d’estiu. Estam pendents de signar un conveni amb el Consell de Mallorca, seran
unes ajudes de manera conjunta tant del Consell de Mallorca com de l’Ajuntament, on apart
d’aquests noranta mil euros pel tema de cangurs, també ofertarem aquests 34.000 euros per
ajudar a les famílies que evidentment hagin hagut de manester conciliació. Crec que una
cosa totalment diferent a l’etapa 0 a 3, on ja el mateix cuidador a l’hora d’haver de donar
menjar o a l’hora de canviar bolquers no se pot evitar el contracte físic i desprès molt mes
pensant amb els infants, i d’aquí el nostre plantejament. Apart d’això també afegir que des
dels serveis socials es donen ajudes al 100 % de les famílies que son ja usuàries de serveis
socials i que per part dels educadors o per part dels centres educatius han considerat que
havien de menester una ajuda que no es podien permetre el luxe de pagar aquestes escoles
d’estiu i les ajudes amb escoles d’estiu ascendeixen a 15.000 euros. A part d’això també
comentar que des de l’Ajuntament sempre hem donat ajuda, des de serveis socials, a
n’aquelles families, que tot i haver de menester una conciliació, és a dir, que per motius de
feina han hagut de menester una guardería o una escoleta, és una cosa que son ajudes
puntuals que sempre hem donat, no es unicament pel tema del Covid, sino que això ja ve
d’enrera. L’hi puc dir que de l’any 2019 aquest Ajuntament hi va invertir 27.700 €, li estic
parlant de dades de l’any passat perque vegi que es una realitat. Aquest ajuntament va
invertir 27.700 euros en ajudes tant per escoletes com per guarderies. També crec que el
que hem de tenir en compte es que la situació del còvid ha estat una situació extraordinaria,
no únicament pel tema d’escoletes sino en general per tant, aquestes ajudes, aquest pla de
conciliació que hem fet des de l’Ajuntament també ha estat extraordinari, mai haviem fet una
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proposta de cangurs, així com per exemple sí que altres ajuntaments ja venien d’enrera.
Nosaltres hem agafat d’exemple un Ajuntament de la península on hem tret l’exemple
d’aquests bases cangurs, pero nosaltres, com Ajuntament de Marratxí no ho haviem fet mai,
ho hem fet unicament amb la intenció de donar resposta a n’aquesta necessitat que s’ha
creat davant el fet de que no podiem obrir les escoletes 0-3. Un altre punt que també
evidentment no depèn de l’àrea d’Educació, pero si depen de l’area de Comerç, pero com
Ajuntament ho vull exposar, es que en cap moment, ens desentenem de les despeses
derivades del personal d’aquestes guarderies i d’aquestes escoletes que funcionen, tendran
unes ajudes per fer front a n’aquestes despeses d’epis i de gel hidroalquolic, que estam
pendents que surtin en breu temps. I també dir que estam pendents un poc de veure com
funcionen aquestes bases dels cangurs, d’aquestes ajudes dirigides a n’aquestes famílies
per tenir una visió real. Si nosaltres hem optat com Ajuntament per fer un pla de conciliació,
primerament hem de veure quin resultat dona, si es satisfactori per la majoria, i desprès
veure si corregim cap a un costat o cap a un altre. Sense saber la realitat quina es, ens fa
molt mal dir, farem això o farem allò. També he de dir que me sap greu que se faci un
plantejament que no es igualitari per a tothom, des del moment en que s’exposa, s’e a la
moció que els nins tenen dret a socialitzar-se, evidentment tenen dret a socialitzar-se, pero
no únicament els fills dels pares que fan feina, tenen dret a socialitzar-se tots els infants, per
tant, si nosaltres no podem donar aquesta oportunitat als infants de manera igual a tothom,
sinó únicament ho oferim a n’aquells fills dels pares que fan feina, ja no som equitatius
davant aquest plantejament. Varem optar per fer un plantejament equitatiu per tothom, per
aquelles persones que evidentment fan feina, però no únicament per exemple varem
comptar amb els infants de les escoles municipals sinó també d’aquelles families que per
ventura han vist que la seva guarderia no ha obert i tendrán en un futur, encara no hem
obert el termini de les bases pels cangurs, per optar a n’aquestes ajudes. Això seria un poc
el nostre plantejament des de l’inici de tot aquest trui, d’apertura d’escoletes fins mes o
manco ara. Ja digo, que tot dependrà dels resultats que vegem amb aquestes bases i un
poc seria el resum de tot, gràcies”
El portaveu de Ciudadanos torna parlar: “Moltes gràcies per la seva explicació, Sra.
Regidora. Me diu vostè que s’han basat en la proposta de la Societat Espanyola de
Pediatria. De quina data? Ha variat aquesta postura? O es manté igual? Jo crec que el que
s’està plantejant es insuficient, sincerament i sense ànim de pressionar en cap sentit.
Simplement mirant al nostre voltant i vegem que som dels pocs que han pres aquest camí, i
es un camí arriscat, tant per uns com pels altres. La situació es particular i les decisions son
particulars; però entenem que n’hi ha moltes famílies, sobre tot, se fan els comptes ràpid i
aquests 90.000 € no bastaran per res, perquè hi ha moltes famílies que queden despenjades
d’aquest programa. Els cangurs no poden oferir mai, mai les mateixes garanties que ofereix
una escoleta municipal, o un CEIP o com se vulgui dir, ja sigui públic, o concertat o privat.
Nosaltres aquí estirem un poc d’esquena al que estarà succeint en aquest llocs i la nostra
funció ha d’esser controlar el màxim possible. Dintre una escoleta nostra, tenim un control
importantissim, incomparable amb un cangur. Els sous que poden tenir aquestes persones
son ridículs, ho podem comparar el servei, la professionalitat, no dic la voluntat, però si la
capacitat, no se pot comparar amb el que seran les escoletes. Ajudes a les privades només
amb Epis, vostès tenen la informació, jo des del meu punt de vista, crec que segur que han
de menester moltes més coses que no nomes Epis. Crec que anam massa a poc a poc, i no
hem de córrer tampoc, però si que digo que anam massa a poc a poc. Juliol, ja estam a
juliol. Quan sortiran les bases, a mitjans de mes? Haurem passat l’estiu. Però aquestes
bases, desprès veurem qui se pot acollir i qui no i molta d’aquesta gent quedarà fora, perque
hauran d’esser molt restrictives per les qüestions econòmiques. Pensam que quasi segur.
Nosaltres no hem dit dret a socialitzar, perque això queda claríssim, es necessitat, els
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menuts han estat tancats molt de temps, necessiten trovar-se amb altres infants, amb una
espècie de rutina del que serà el setembre, perque farem el mateix al setembre? o obrirem
ja les escoletes municipals o esperam aconteixements? Per tant, a partir d’aquí, crec que
s’hauria d’haver plantejat d’una altra forma encara que tenguin els arguments molt
respectables, però el primer és la seguretat que podem oferir nosaltres que és molt millor
que el que s’està ofertant ara”
Seguidament parla la regidora de Vox, Sra. Nchaso: “Pues mira, yo he tenido bastantes
quejas de padres que no han entendido porque las escoletas de Palma, más o menos unas
doce, incluída la de la Conselleria, sí van a abrir y nosotros no. Se ven obligados a irse a las
privadas que a lo mejor no era su intención. Luego parece que nos resistimos a tratar el
personal que està en Erte de las guarderías. Es un personal que necesita definición laboral
para ponerse al corriente y salir de donde están. ¿Qué pasa? ¿Qué ellos no se han basado
en la Sociedad española de pediatría? Pues no lo sé, incluso en la parte forana también ha
habido ayuntamientos que han abierto. Puede que a lo mejor hemos hilado demasiado y sin
encontrar una solución equànime, equilibrada. Si me pudiera explicar eso, de las escoletas
abiertas de Palma y nosotros no nos atrevemos a abrir, pues lo agredecería, si me pudiera
contestar”
A continuació intervé la regidora del Partit Popular, senyora García Gual: “Nosaltres
donarem suport a n’aquesta moció dels companys perquè pensam que és una necessitat
l’obertura de les escoletes i a jo, la veritat, és que me va sorprendre molt la decisió de
l’Ajuntament de no obrir-les perquè en el darrer plenari en varem parlar i varem parlar d’una
possibilitat d’obrir a la Fase 3, que era aproximadament dia 7 de juny. Sí és cert, que
desprès a una junta de portaveus, se’ns va explicar que se faria aquest pla de suport a les
famílies. Jo de manera soslejada, ja vaig comentar, vaig fer qualque pregunta i suposo que
vaig deixar caure que no acabava d’estar del tot d’acord però si no va quedar clar ho digo
avui. I ademés a n’aquella junta de portaveus vaig demanar per favor si se’ns podia passar
una còpia del pla, me varen dir que l’estaven elaborant, suposo que encara estan en procés
però m’estranya perquè acaben de dir que demà se publiquen les bases. Unes bases que
no han passat ni per comissió informativa, ni per aquest plenari, ni ordinari, ni extraordinari,
que tampoc en tenim còpia. No sé, un poc estrany perquè les vaig demanar fa exactament
un mes, dia 29 de maig però bé, demà s’inicia aquest procés i un procés que jo crec que no
soluciona, no soluciona el problema de moltes famílies que tenen els seus al·lots o els seus
infants escolaritzats a les escoletes municipals perquè vostè ha dit a un moment determinat,
en dues ocasions, no podem obrir, no podem obrir. Jo crec que no podem, no, no volem
obrir les escoletes municipals perquè Palma pot, Alaró pot, Felanitx pot, Bunyola pot,
Campos, Algaida, Palmanyola, Santa Maria del Camí, Selva, etc, etc. O sigui, Marratxí no
pot obrir les escoletes municipals, no ho digui perquè no és cert. Marratxí no vol obrir les
escoletes municipals. Desprès ha dit a una altra ocasió de la seva intervenció que els nins
tenen dret a socialitzar-se i que vostès el que no volien era fer agravis comparatius de que
uns sí i els altres no. En qualsevol cas, els nins de les escoletes municipals de Marratxí no
tenen dret a socialitzar-se perquè per socialitzar-se entenem anar a escola amb altres nins
perquè socialitzar-se a casa seva amb un cangur per jo no és el concepte de socialitzar-se,
crec jo. L’Associació Espanyola de Pediatria, diu que “la reincorporación presencial a los
centros escolares se hace en cumplimiento del derecho que tienen los niños y los
adolescentes al aprendizaje y a la sociabilización como necesidades básicas para su
desarrollo contempladas por la convención de los derechos del niño”. Vostè diu que no pot
obrir per un informe de l’Associació Espanyola de Pediatria però l’Associació Espanyola de
Pediatria diu que és convenient sociabilitzar i ademés té penjada a la seva pàgina web,
perquè jo menstres vostè parlava, ho he cercat, una proposta de l’Associació Espanyola de
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Pediatria en relació a l’obertura gradual de les àrees d’educació infanto-juvenil. Suposo que
per aquí venia la pregunta del company de que de quan és aquest informe? Perquè en
aquesta crisi, una de les altres coses que hem aprés és que tot canvia “a velocidad de
vértigo”. Probablement aquest informe amb el que vostè basa tota la seva intervenció de que
no pot obrir les escoletes ja està passat perquè ara l’Associació Espanyola de Pediatria ja
parla de proposta d’obertura gradual per tant per tant aquí hi ha coses que no me quadran. I
desprès ha dit que hem de veure quin resultat donen aquestes bases d’aquest programa
cangur. Encara ha d’esperar quin resultat dona? No té clar que el resultat, encara no han tret
les bases i ha estat nefast? Les escoletes del municipi alçades, pares enfadadíssims,
associació d’escoletes que ha vengut a parlar amb el Batle per intervenir en aquest tema,
famílies enfadadíssimes, famílies que duen els seus nins a les escoles municipals, que no
podran accedir a n’aquesta ajuda dels cangurs que vostès diuen perquè per una qüestió de
renda i perquè no fan feina tots dos no hi podran accedir. Jo conec casos, jo conec casos de
famílies on tots dos estan en Erte, per tant, no podran optar a n’aquesta ajuda. En cas de
que la demani molta gent tenen prioritat, segons he vist jo a l’anunci, prioritat que els dos
pares no facin feina i amb un umbral de renta; que és lògic i normal que s’ha de posar a
unes bases. Probablement molts dels usuaris de les escoletes quedaran fora. Com li digo,
una associació que s’ha creat a tal efecte, que han vengut a parlar amb el Batle, que ho
sabem, que estan enfadats, que volen, que tal i vostè encara diu que vol veure quin resultat
dona? Jo crec que el resultat que li dona és “nefasto” però ja d’entrada. Que el 2019 han
invertit 27.000 euros en ajudes, fantàstic. És que me pareix estupendo i el 2020 suposo que
serà moltíssim més però això no soluciona el problema de que les escoletes estan tancades,
perquè vostè no sé perquè, ni crec que ho sàpiga desprès de discutir tota aquesta moció.
Crec que això és un tema que no sabrem perquè. No sabrem perquè, però és que
m’agradaria desprès entendre perquè hi ha tota una sèrie d’ajuntaments d’aquestes Illes que
poden obrir i vostès no. Per què? A veure si vostè m’ho sap explicar. I desprès no puc estar
sense dir una cosa. En el darrer plenari, quan vaig demanar per aquest tema, si obririen en
fase 3 o no, me varen contestar. I avui abans de venir he revisat l’acta o sigui que, me’n
guardaran de mentir. Vaig demanar si obriríen en fase 3, amb quina capacitat s’obririen les
escoletes en fase 3. Me varen contestar que estaven esperant a veure que faria el govenr i
que esperarien per fer el mateix que el Govern. Jo els hi vaig dir, suposo que s’han
equivocat i se deuen referir a les escoles perquè el Govern no té escoletes. Sí! el Govern té
escoletes, clar que sí, senyora García, me varen tractar de tal. El govern té tres escoletes en
totes les Illes Balears, tres. Una a Menorca, que no ens afecta i dues a l’illa de Mallorca, en
el municipi de Palma, que tampoc no ens afecta. Però bé, per més informació li explicaré
que aquestes dues escoletes del Govern que estan a Palma estan obertes i vostè fa un mes
me va dir, bé, el senyor Batle, que esperaven veure que feia el Govern per obrir o no obrir.
Clar, jo entenc que vol dir que si el Govern obri, vostès obren i si el Govern no obri, vostès
no obren. Primer, el Govern només té dues escoletes, tampoc no me pareix una referència
tant grossa com per mirar-nos-hi i segona, ells ja han obert i nosaltres continuam tancats.
Crec, senyora Amengual, que el mirall amb el que ens havíem de mirar no són aquestes
dues escoletes del Govern. Crec que ens havíem de mirar amb un municipi semblant al
nostre, com Calvià, com Palma, com Inca. L’únic, l’únic que no està obert i li estic
anomenant molts d’ajuntaments precisament no governats pel Partit Popular. Ni Palma, ni
Felanitx, ni Bunyola, ni Algaida, ni Santa Maria del Camí. No sé, crec que el mirall amb el
que ens hauríem d’haver basat era aquest, amb municipis que han obert i no si el Govern
per dues escoletes que té. Gràcies”
El Batle exposa: “Abans de passar la paraula a la senyora Amengual, simplement dir que
aquí estam en un cas de covid i de la dificultat que té a vegades prendre decisions. És així i
segurament en part del vostre raonament és així perqué aquí ningú té la realitat absoluta.
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Aquí qualcú pot assegurar que són segures les escoles o que no ho són? És molt complicat i
això ho entenem i va amb el tema de poder prendre decisions. El final és la dificultat de
governar. Ho ha explicat bé la senyora Amengual en el tema de que no és que estiguim
tancats en banda en no obrir les escoletes. Simplement esperam a veure si trobam el
moment idoni i esperam que aquests plans que hem alternatius funcionen o no funcionen.
Simplement també es exposar això i això evidentment, crec que és un debat sa que ve
donat per les dificultats del moment que vivim actual i per les dificultats a l’hora de prendre
decisions. I al final és vera que molts de municipis han obert les escoletes, és vera que el
Govern també les ha obert i nosaltres hem pres la decisió de no obrir-les al manco fins a dia
d’avui. Aquesta és la dificultat, de prendre decisions i la dificultat de prendre decisions en un
moment sanitari, que les decisions no son “baladí”. També un poc és això, és així”
A continuació parla la regidora, senyora Aina Amengual: “Jo volia aclarir, torn repetir un poc
els meus arguments perquè veig que no s’han entès. Quan parlam de socialit-zar als infants
estam parlant de que tots el dret a socialitzar-se, no únicament els fills dels pares que fan
feina. Si nosaltres obrim les escoletes i únicament donam l’oportunitat de socialitzar als qui
tenen un pares que fan feina ja no fem que tot sigui igual per a tothom. Ademés la
socialització no únicament depen de les escoletes sino que les famílies també en tenen part
de responsabilitat. No únicament hem de dir que durant aquelles hores on els pares estan
fent feina els nins tenen el dret de socialitzar-se sinó que és durant les 24 hores del dia.
Evidentment els infants no estan les 24 hores del dia ficats dins una escoleta. Per tant, la
socialització no únicament l’hem d’entendre dins el context de l’escoleta. Apart d’això, també
hem de dir que en relació a les ajudes als cangurs que m’heu fet referència, que no bastaran
els 90.000 euros, tampoc no vol dir que aquesta partida pressupostària davant l’allau de
possibles sol·licituds que hi pugui haver, l’Ajuntament té la possibilitat d’augmentar el crèdit
existent per tant és una primera aposta que fem invertint amb aquests 90.000 euros però en
cap moment estam dient que això sigui inamovible. Com tampoc és inamovible el fet de que
de moment tenim tancat i veurem que passa. Únicament és el plantejament que estam fent.
L’Associació de Pediatria, evidentment va fer. Jo estic parlant del moment en que nosaltres
varem dir, no obrim les escoletes. Ara, ha fet una altra proposta, de fa una setmana.
Evidentment això ens serveix de cara al setembre perquè no estam tancats com he dit, ni
tampoc de que se faci abans sinó simplement evidentment jo he de fer referència al primer
informe que nosaltres varem utilitzar per dir, no, no ens convé obrir de cap de les maneres.
Me fan referència també al fet de que hi ha uns treballadors que estan en Erte, que són els
treballadors i treballadores d’aquestes escoletes que també evidentment, no sé si s’han
enterat per les notícies, l’Ajuntament d’Inca ja té problemes reals, de dos casos de covid ja
confirmats, dins la seva brigada municipal. Apart d’això també puc dir que hi ha hagut dos
casos. Estic parlant de casos que evidentment s’estan donant, als ajuntaments d’aquí, no
estic parlant d’altres bandes. Estam parlant de la realitat. No parlam de covid i de mesures
extraordinàries per posar solució o intentar donar solució a n’aquesta problemàtica? Jo he
dit que davant una situació extraordinària i de manera extraordinària farem aquesta proposta
de pla de conciliació.Mai s’havia fet un pla de conciliació a l’ajuntament i mai havíem tengut
ni havíem sofert un covid, per tant, és evident que hem tret aquestes mesures d’altres
ajuntaments de la Península, com ja li he exposat i que nosaltres ho hem fet únicament per
donar resposta a n’això de manera extraordinària però no és la nostra aposta normal, per
dir-ho de qualque manera, de la regiduria d’Educació. Més coses, vostès me fan referència
que un cangur no té la suficient formació. Depén, depén, depén. Jo puc tenir molta confiança
amb una neboda meva o amb un nebot o amb un cosí que per ventura està ben dotat en
quan a coneixements i me podrà fer aquest servei igual que moltes famílies opten per dur un
au pair de fora, un opair també estam parlant d’una persona que desconeixem i que inclús
pot tenir dificultats de llengua i allà és una opció real de famílies d’aquí. Estam parlant, torn
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repetir, de mesures extraordinaries per evitar possibles contagis. Si se donas la situació de
que obrim una escoleta i hi ha un contagi, evidentment aquestes persones que estiran
afectades perquè hauran d’estar confinades. Si hi ha un cas de Covid, aquestes persones
que fins ara han estat amb Erte, ja no tenen altra opció, si l’escola ha de tancar aquests dies
també és una gran dificultat per a tothom; pels treballadors, pels pares, per a les famílies
perquè tothom haurà de quedar confinat, no únicament professors i infants sinó que també
els afectarà a ells, ells també quedaran confinats i això s’ha de valorar tot. Evidentment que
és un risc, que és una opció que no han tengut altres ajuntaments, evidentment, però veig
que també hi ha altres ajuntaments com a nosaltres, no són molt nombrosos, però que ja
tenen problemes en una situació que en principi i també he de dir que fa res, una setmana
també, ha aparegut un cas d’un infant a Esparreguera, que ha donat positiu de covid, un
infant, cosa que pareixia o pareix encara ara que és una cosa com a impossible. Jo crec que
també s’ha de considerar que ni tant sols els científics saben cap on va la pandèmia, que
tots hem d’estar un poc a l’expectativa del que passa i com he dit, no estam tancats a res
però simplement ja que hem apostat per fer un pla de conciliació, nosaltres mateixos hem de
ser congruents amb les apostes qe fem, com equip de govenr. No podem dir, ara tots
aquests mesos que fa que fem unes bases, ara ens olvidam, no, no. Per favor, un poc de
serietat. Nosaltres mateixos hem de creure amb les apostes que fem ja simplement per un
poc de cordura. Que desprès vegem que això no funciona? Ja ho hem dit, ja no sé quantes
vegades ho he de dir més. Si no funciona tornarem enrera i veurem quines altres
alternatives tenim. I simplement això. Que des de Comerç se donin ajudes per Epis i altres
coses, crec jo. Jo he destacat els Epis perquè crec recordar que a la seva moció parlaven
d’això però suposo que li podran explicar els detalls de les ajudes que se donaran als
comerços i als autònoms. I crec que amb això és tot. Gràcies”
El portaveu de Ciudadanos comenta: “No és que me vulgui alterar ni res. Jo sé que ara se
troba a una situació complicada. No voldria estar en el seu lloc, li digo sincerament però
intento de qualque manera parlar-li de coses molt concretes. Conciliació, sincerament. Ara
ha dit un parell de coses que no m’han agradat. Les podria recalcar i donar voltes a n’això
però no m’interessa. A jo el que m’interessa és que se valori. Vostè me diu, és que tenim
protocols que treballam des de fa un mes. Però si vivim a una situació que canvia
diàriament, igual el que varen començar fent fa trenta dies no val per res. La gran majoria de
municipis han optat per córrer aquest risc i és una pena dir-ho així pero és que estam jugant
amb dues coses molt importants; poder menjar i poder tenir salut. Aquestes dues
circumstàncies s’han juntat ara a n’aquest moment i hi ha molta gent que necessitat fer feina
i nosaltres, com he dit a la nostra moció, hem d’oferir dues coses importants a la ciutadania,
que és seguretat i els millors serveis. Evidentment això no és oposat entre el que fa vostè i
el que jo li proposo. Però sí que és cert que conciliació real, real amb un cangur no serà una
solució per a l’infant. L’infant no sortirà al carrer a trobar els seus companys de classe. Vostè
m’ha dit, “o todos o ninguno” abans, de vegades ho hem d’oferir a alguns perquè hem d’anar
donant passes i passes valentes. I jo crec que ara, estam en el moment, i no som els únics.
Jo no li digo, agafem la bandera i anem els primers, no. Digo, mirem al nostre voltant, ja hi
ha escoletes obertes, ojalà mai haguem de parlar de que, vostè me va dir i ha hagut un cas.
Ojalà no, desitjo que no pasi això però ens hem d’arriscar i donar aquesta passa endavant
per oferir aquest servei a les famílies, perquè puguin anar a fer feina. Torn insistir, la solució
dels cangurs és insuficient, pot ser un complement, no ho sé, vostès ho sabran millor però la
passa important i ademés amb el que me diu, la veig molt enfora, molt enfora en el temps
perquè estam a la temporada d’estiu. Ara és quan la gent ha de menester fer feina i ademés
amb el temps que ha estat aturada. Pareix esser que arribarem tard, pareix esser que quan
ofertem el que haguem d’ofertar ens trobarem que ja ens ha passat l’ase per davant. Al
batle, a les diferents reunions que hem tingut, jo he reclamat la seva presència. És així o no
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és així senyor Batle? La seva i la d’altres regidors, no una vegada, moltes vegades. Per
què? Perquè crec que la seva regiduria és bàsica per sortir d’aquí i la informació, i no dubto
de la informació del senyor Batle, evidentment, però tan directa com la que ens pugui donar
vostè, no la podem tenir. Què ha passat? Que ara vostè ens ha amollat tot això, resumit,
perquè han passat 10 minuts però durant tot aquest procés hauria estat bé que nosaltres
que hem estat contínuament aportant, haguéssim participat d’això i possiblement aquesta
moció no existiria però avui per avui i mirant tot el nostre voltant pensam que ha d’existir.
S’ha d’oferir aquesta opció”
Segueix parlant la regidora d’Educació, senyora Aina Amengual: “Jo li puc dir que vaig
atendre una cridada de la seva companya i no vaig tenir cap problema. Igual com me va
cridar la seva companya, m’hagués pogut cridar vostè o qualsevol altre dels regidors. Mai
m’amago de res. Evidentment jo sé que vostès fan reunions de portaveus i evidentment jo
no som portaveu del meu partit, per tant no assisteixo. Vull dir, però si en cap moment volen
informació, evidentment jo som cada dia a Serveis Socials i a l’àrea d’Educació i estan més
que convidats a venir i a parlar tranquil·lament de les coses i si no volen venir i me volen
telefonar, cap problema. Jo no tenc cap problema en donar resposta de res. És vera que per
ventura a na Lidia no li vaig contestar tot d’una però desprès quan me va enviar un missatge
i vaig saber que era ella tot d’una la vaig cridar”
El portaveu de Ciudadanos diu: “Han sortit moltes més qüestions, moltes més temàtiques en
el dia a dia d’aquestes reunions”
Continua parlant la regidora Aina Amengual: “Jo som aquí i cada dia som aquí, no m’he
confinat cap dia, vull dir, he estat cada dia a Serveis Socials, cosa que sí han fet altres
companys meus però jo cada dia, com un clau he estat allà. Si m’heu hagut de menester
m’haguessin pogut trobar en qualsevol moment. Me sap greu que no hagi estat així perquè
jo en cap moment m’he amagat ni d’aquest argument ni de cap”
Seguidament intervé la portaveu del PP: “Senyora Amengual, moltes gràcies pel seu
oferiment de que la podem telefonar. No dubtaba de que vostè està a disposició de tots els
marratxiners i perdoni perquè abans l’he interrumpida però li faig la pregunta que no li hauria
d’haver fet abans, perdoni. Vostè parlava de que a Inca hi ha hagut casos i a no sé on hi ha
hagut casos de covid. Però casos a les escoletes? No. Ha dit, a Inca no sé si ho saben però
hi ha dos casos de covid, però a la brigada municipal. Aquí també estam exposats que a la
brigada municipal hi hagi caos, i aquí, i al servei d’informació i a l’OAC i on sigui; això no és
una excusa per no obrir les escoletes. De fet, podem obrir les escoletes i haver-hi un cas,
ben igual, que en les escoletes que actualment estan obertes, que són pràcticament la
majoria del municipi, també hi pot haver un cas. Vull dir, l’Ajuntament no està exent de que
pugui succeir, clar, ens pot succeir a tots i a l’Ajuntament també. I vostès han estat valents,
han estat valents en moltes de coses, per exemple en fer festes, en fer concerts, amb
prudència, amb mascaretes, amb mesures de seguretat. Han estat valents de fer el plenari
avui presencial, de fer moltes de coses però no han estat valents, i això ha d’admetre que li
digui perquè és la meva opinió i apel·lant a la democràcia de la que parlàvem abans amb la
senyora Serra, jo he de poder expressar la meva opinió, i el Grup Popular pensa que vostès
no han estat valents. Què és una decisió difícil? Sí. Que a jo tampoc m’agradaria estar a les
seves sabates? Probablement no però era una decisió que s’havia d’haver pres, crec jo, la
d’obrir. Vostè ens ha parlat també molt a la seva primera intervenció d’escoletes d’estiu.
Escoletes d’estiu no solucionen el problema del que parlam ara. Escoletes municipals són
nins de zero a tres anys, escoletes d’estiu és de tres perquè varen rectificar. Veu? No passa
res si se rectifica. De tot d’una varen dir a partir de sis anys, el batle ens va explicar que a
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demanda de moltes famílies que tenen germans se va ampliar a tres anys, està molt bé que
facin les escoletes, s’han fet sempre i és fantàstic. Me’n faig càrrec que aquest any també
deu ser més complicat però no té res a veure ni soluciona cap problema a les famílies que
tenen els al·lots matriculats a l’escoleta municipal. Què es una situació extraordinària la que
vivim ara? Crec que ho he dit des del primer moment, me’n faig càrrec que és complicat
però en situacions extraordinàries s’han de prendre decisions extraordinàries i aquesta
hagués estat, des del nostre punt de vista, una decisió extraordinàriament valenta, obrir les
escoletes municipals. Escoletes que estan gestionades a través d’una empresa i que en el
darrer plenari, dia 28 de maig vaig demanar al senyor Batle si feien comptes fer o estaven
fent o farien un estudi econòmic del que podria suposar el cost a l’Ajuntament el fet de que
en Fase 3, que es el que vostès inicialment havien dit que probablement obririen, no se
començas amb el 100% de l’alumnat. Vostè me va contestar que s’estava fent aquest
informe, no sé si està fet, si està acabat de fer però tampoc l’hem vist. S’ha de fer aquest
informe. S’haurà de fer, en qualque moment la secretaria municipal o la intervenció d’aquest
Ajuntament haurà de posar fil a l’agulla amb les relacions amb aquesta empresa perquè
l’empresa mentrestant té tancat. Abans de prendre la decisió d’obrir o tancar, en aquest cas
vostès l’han pressa de tancar, jo m’hagués fet amb un informe econòmic per saber com hem
d’afrontar la situació. No l’han fet? Els hi deman que per favor ho facin i que quan ho facin
ens passin una còpia. I desprès fer un comentari. El tema de la preparació que puguin tenir
els cangurs o no, que els companys ho duen a la moció, no estic d’acord amb vostè. La
majoria de les famílies no contractaran un cangur que tengui la preparació que tenen les
mestres de les escoletes. I li explicaré perquè i vostè és mestra i suposo que ho entén. Un
mestre que tengui feina o que no en tengui, trobarà que està suficientment preparat per fer
altres tipus de feina i cobrar un salari molt més digne, no, digne no, perdoni; molt més elevat
que el de fer de cangur. Probablement, i vostè ho ha dit, que era una cosa que jo li volia dir
com una queixa, que la casuística ens duria a que contractassin familiars, però és que vostè
ja ho ha reconegut, si tenc una neboda la puc contractar, clar que la pot contractar, però és
que això passarà i les nebodes i les no sé que i les famílies i tal probablement no tendran
una preparació igual que la que tenen els mestres. Que jo pens, és que jo vull pensar que
les famílies que duen els nins a les escoletes municipals ho fan per una ráó pedagògica i
didàctica perquè tenen altres opcions i trien aquesta. Un cangur no els hi donarà aquestes
opcions”
El Batle diu: “Ja per tancar el debat crec que cadascú ha exposat la seva visió d’això. Crec
que repetíem la idea de que varem prendre aquesta decisió, que trobàvem que era
l’encertada i el dia que l’haguem de canviar evidentment la canviarem així com ens ho
demani la situació actual que tendrem demà, passat demà, l’altre o d’aquí una setmana o
dues”
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 tres regidors del PP, dels tres
regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX 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
del regidor d’Unides Podem;rebutjar la moció abans transcrita.

24. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció de suport al desenvolupament,
respecte i visibilització de la diversitat sexual i de gènere, fens palesa la llei
per a garantir els dres de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i
per eradicar la lgtbifòbia
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A continuació agafa la paraula la Sra. García, portaveu del PP: “Vull intervenir primer. S’està
referint a aquesta moció?
Respon el Batle: “Sí, correcte.”
La portaveu del PP segueix parlant: “El grup Popular no votarà la urgència d’aquesta moció
ni crec que s’hagi de debatre aquesta moció i li explicaré per què. Totalment d’acord amb
l’esperit i hi votaríem a favor. Però no sé si vostès han llegit el Reglament d’Organització
Municipal, que ens ho botam “a la torera” moltíssimes de vegades i no dic res però fins aquí
podíem arribar. No pot presentar una moció una entitat que no sigui un grup municipal o
sigui un regidor d’aquest Ajuntament. Crec que les coses les hem de fer ben fetes. A la
intervenció anterior he dit que demà surten unes bases que ni hem vist, ni a informativa ni a
ple. Bé, no ho vull discutir perquè probablement ho poden fer, no m’agrada però ho poden
fer. Però no podem dur una moció a un plenari d’una persona que no sigui regidor d’aquest
ajuntament. Que vagi per endavant que votaré a favor però hi ha altres fórmules per dur això
al plenari, hi ha altres fórmules. Vol que li solucioni? Faci una declaració institucional, punt.”
Li contesta el Batle: “No l’hem feta perquè no hem tingut temps. Bé, després tenc el dubte
de si tothom l’hagués acceptada”
La portaveu del PP diu: “Però és que és una, i una altra, i una altra i sempre ens estam
botant el reglament i crec que el reglament està per complir-se”
I el Batle diu: “No estic del tot d’acord que sempre ens botem el reglament”
La Sra. García li respon: “No, perdoni. Que sempre ens botam el reglament, no. A vegades
el botam”
El Batle comenta: “Amb una de les coses que ens ho votam és en poder presentar les
mocions d’urgència que vosaltres presentau i ho fem. Vull dir, que botar el reglament no és
sempre a favor de l’Equip de Govern, tot el contrari, per ser un poc de mirada ampla”
A continuació parla el Sr. Canyelles: “Si me permet senyor Batle, dir una altra cosa, amb les
intervencions també. Venc a dir, no miram prim si han d’intervenir tres i quatre vegades. Cap
problema ni un. El reglament no ho posa així tampoc. A la moció que hem acabat de debatre
ara extensament es va presentar dissabte, m’explic? I la recollim i la duim a plenari dilluns,
que només hi ha el diumenge enmig. I no passa absolutament res. Per ventura, hi hauria
altres fórmules de dur aquesta moció, segurament sí.”
El Batle segueix amb la paraula: “És que no he pogut acabar amb l’exposició però realment
el que vos anava a dir és que això és una moció presentada per l’Associació de Ben Amics i
com Equip de Govern la fem nostra. Vull dir, això és el que anava a dir però no m’heu deixat
acabar. Simplement anava a exposar això, que l’Equip de Govern fa seva aquesta proposta
de moció que ens ha arribat de l’Associació Ben Amics. O sigui que ara sí que podem
passar a la votació de la urgència”
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 de suport al desenvolupament, respecte i visibilització de la diversitat
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sexual i de gènere, fens palesa la llei per a garantir els dres de lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals i per eradicar la lgtbifòbia “
Seguidament parla la Sra. García: “Hi ha la possibilitat què sigui una declaració
institucional?”
Li respon el Batle: “Si tothom està d’acord totalment bé. No ho hem fet per temps, de veres.
Sí, sí, totalment. És que m’encantaria que fos declaració institucional. Tenc el dubte que ho
aconseguim. Si vos sembla...”
La Sra. García, portaveu del PP comenta: “Jo com a portaveu de grup municipal propòs que,
i a més ja de pas, ho faríem ben fet, amb el reglament, la llegíssim com a una declaració
institucional.”
I el Batle diu: “Perfecte. Idò, passarem a la seva lectura. D’acord? I si tots estam d’acord.
Passarem a la seva lectura com a declaració institucional com diu la senyora García. Si no
surt, com ha passat altres vegades, si no surt a favor de tothom aquesta declaració, doncs
ho durem com a moció, com hem fet altres vegades. Passa a la seva lectura la senyora
Serra”
25. Declaració institucional de suport al desenvolupament, respecte i visibilització de
la diversitat sexual i de gènere, fens palesa la llei per a garantir els dres de
lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la lgtbifòbia
A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora, senyora Neus Serra Cañellas,
de la Declaració institucional de suport al desenvolupament, respecte i visibilització de la
diversitat sexual i de gènere, fens palesa la llei per a garantir els dres de lesbianes, gais,
trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la lgtbifòbia , que diu textualment:
“Tal com tots i totes sabem, als darrers anys ha crescut una major consciència i un
posicionament positiu en tots aquells aspectes que tenen a veure amb el respecte i la
inclusió dels drets de les persones que tenen, com a forma de vida, tota expressió afectivasexual basada en la diversitat. Per tant, la societat ha vist créixer la seva acceptació, la seva
tolerància i el seu respecte. Així, s’han anat assimilant els diferents posicionaments fruits
també de les diverses normatives legals que han ajudat i han estat efectives en tot l’Estat,
fent-se palès un procés que significava una demanda social fortament vinculada amb les
exigències de la nostra ciutadania.
No obstant, en el marc del desenvolupament normatiu encara es fa precís continuar
avançant. Una mostra d’aquest progrés es manifesta en el Parlament de les Illes Balears on
va ser aprovada ja fa quatre anys, la Llei 8/2016, de 30 de maig, PER A GARANTIR ELS
DRETS DE LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS I PER ERADICAR
LA LGTBI FÒBIA. Així, una de les conquestes dels moviments LGTBIQ va ser cercar en tot
moment, la visibilització de totes les formes de convivència dutes a terme des de l’àmbit de
les diversitats afectives-sexuals perquè esdevinguin totalment inclusives, a la vegada que
pugui permetre amb la regulació adient, al mateix temps, protectora de tots els marcs de les
situacions amb les que els col.lectius afectats per la proposta de llei, hi puguin sostenir amb
garanties efectives els drets i també les diverses situacions de risc.
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Es necessari mencionar que la Assemblea General de la Organització Mundial de la Salut
(OMS) va ratificar l’eliminació de l’homosexualitat com a malaltia, el 17 de maig de l’any
1990. Això va determinar una confirmació i unes garanties que han de continuar amb la lluita
per la normalització, per la visibilització de la realitat derivada de totes les perspectives
d’homosexualitat, lesbianisme i per la resta d’expressions de les diferents vivències de totes
les persones que senten com a pròpies les diverses vides afectives-sexuals tant des del seu
àmbit personal com també del social.
De la mateixa manera, cal vincular els fets anteriorment esmentats amb l’origen de la
celebració del Dia de l’Orgull que suposa recordar la història dels disturbis de Stonewall
(Nueva York, EEUU) de 1969. Aquesta commemoració es troba present en tot un seguit
d’actes que cada any, els col.lectius LGTBIQ celebren de forma pública per tal d’afavorir la
tolerància i la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Per tant,
esdevé una data d’expressió pública de drets, de fer present i visible un camí de
normalització i respecte que, cada cop més, eixampla el seu ventall i cerca aprofundir en el
compromís social sense cap tipus de barrera. La celebració de la festa de l’Orgull simbolitza
per un costat, un acte festiu. Al mateix temps, cerca la implicació i fer present la força de la
reivindicació dels drets de tots els col.lectius esmentats.
Tot així, encara manca per consolidar i normalitzar en aquest camp. Les diverses situacions
discriminatòries, de tabú o d’invisibilitat i, el que és encara més greu, les pors que sovint es
troben soterrades. A més de les agressions que encara es donen a causa de rebuig a
persones i col.lectius, entre altres aspectes, ens impulsen a la necessitat i el compromís
social i institucional per reafirmar la lluita, a efectes de que pugui assolir una íntegra
tolerància, i inclusivitat, normalització que allunyi de la nostra societat tota manca de
respecte basada en els drets i la justícia. És evident que s’ha avançat en drets i garanties.
És cert també, que el camí iniciat fa ja quatre anys, precisa encara molta més fermesa i més
compromís des de diverses altres perspectives. Per exemple, la creació dels Serveis
d’Atenció Integrals a cada illa n’ha de ser una realitat al més aviat possible.
Enguany, amb la situació de crisi sanitària que vivim, és més important que mai poder trobar
maneres de visibilitzar les nostres reivindicacions per poder gaudir d’una societat realment
inclusiva.
BEN AMICS, essent una associació que fa més de 20 anys que està present a la nostra
comunitat, fa de la seva presència activa una acció de lluita i de suport als col.lectius
LGTBIQ instant a aquest Ajuntament a adoptar aquest acord.
Es per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament de Marratxí l’adopció del següent
acord:
EXPRESSAR el seu compromís de suport a la lluita de les associacions LGTBIQ en el marc
de la política municipal. Una tasca inclusiva i d’íntegre respecte als drets i les reivindicacions
de les nostres associacions.
MANIFESTAR el compromís de l’Ajuntament en el desenvolupament del que s’exposa a la
Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals per
eradicar la homofòbia, transfòbia i bifòbia construint un camí d’inclusivitat i de normalització
per poder rebutjar en el municipi: l’HOMOFÒBIA, la TRANSFÒBIA i la BIFÒBIA.
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DONAR suport i promoure pràctiques educatives, formatives de sensibilització, dins les
àrees de l’Ajuntament i la resta d’entitats municipals”
A continuació parla el Batle dient: “Com que hi ha la proposta què la fem declaració
institucional vos propòs votar primer i després podrem debatre, cadascú podrà dir el que
vulgui però així la durem com si fos una declaració, que tothom ja l’hauria firmada abans
d’aquest plenari. Anam a passar a votació. Si no surt aquesta votació per aprovar-la com a
declaració, la passarem a moció i entrarem en el debat d’una moció normal i corrent.
D’acord?”
Sotmès aquesta declaració institucional a votació obté els vots a favor dels sis regidors del
PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels tres regidors del PP, dels
tres regidors de Ciudadanos, del regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt.
Acte seguit el Batle comenta: “Era l’esperat. Idò, si vos sembla passam a la moció”
La portaveu del PP, Sra. García comenta: “Sí. En el cas què no surt com a declaració
Institucional, ho fa com a moció. Vostè ha dit abans que la volien assumir com Equip de
Govern i ens agradaria afegir-nos també com a Grup Popular.”
Respon el Batle: “Idò, aquesta moció la farem com si també, a part de l’Equip de Govern, la
presenta també l’equip del Partit Popular, també l’equip de Ciudadans; Unides Podem també
es vol incloure dins aquesta moció, el senyor Estarás com a Grup Mixt també; i la senyora
Nchaso entenc que no. Veritat? Si no ha votat.”
La Sra. Nchaso, portaveu de Vox demana: “¿Puedo?”
Contesta el Batle: “Sí, sí, clar.”
Segueix amb la paraula la Sra. Nchaso: “Digo que no, no al contenido sino a las formas. En
su día presenté una declaración institucional. A mí se me dijo que como estaba fuera de
plazo, no se me incluía. Y hoy he llevado la declaración en forma de moción de urgencia.
Cuando me he ido al registro del Pont d’Inca he encontrado que estaba cerrado, eran las
dos menos cuarto. El anuncio que ponían que estaba abierto de ocho y cuarto a una,
pregunté cuando se había puesto, me dijeron que el viernes a la una menos diez. Sábados y
domingos no hay nadie que se acerque. A la página del Ayuntamiento, ni se me ocurrió
mirar. Salí pitando y tengo mi moción que no puede ir al pleno. Por eso digo que esta que no
está ni registrada, pues como que hay un agravio comparativo”
El Batle diu: “Es que el Equipo de Gobierno no la registra. Per començar, avui és Sant
Marçal, per això els funcionaris podien..., demà és Sant Marçal però avui sempre es fa el
gest què acabin una hora abans. El que passa és que també, si vostè volia venir a presentar
una moció a darrera hora. Evidentment dissabte la varen presentar els companys de
Ciutadans i entenem que sí però bé, el mateix dia del plenari i una hora abans. No sé què
vos he de dir. Vos dic una cosa. Cada vegada que hem presentat una declaració
institucional crec que vos hem cridat un per un, per saber si estau d’acord, si havíem de fer
modificacions. I jo em perdoni, però a jo no m’ha cridat ningú per saber si estava d’acord
amb la declaració institucional vostra; ningú. Vull dir, així no crec que tregui mai endavant
cap declaració institucional. Així ho dic. Em sap greu però no sé si els altres portaveus han
rebut qualque cridada per pactar aquesta declaració”
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El Sr. Canyelles, Primer Tinent de Batle diu: “No, nosaltres no hem rebut cap cridada.”
Continua parlant el Batle: “Per això, si no es parla amb la gent, és difícil que s’aprovi una
declaració”
La portaveu de VOX comenta: “No he llamado a nadie porque a mí ya se me había dicho
que no entraba en plazo. ¿Vale?”
A continuació agafa la paraula la Secretària de la Corporació: “Si em permeteu fer un
aclariment. Perquè s’estan dient moltes coses que diu el reglament, que diu la llei. Jo vos
llegiré, si voleu, vos llegiré molt ràpid les dues coses que regulen les mocions d’urgència,
que són la llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears i el nostre Reglament.
Només hi ha dues coses, no parla de quin temps ni tampoc parla de registre. Parla de què
s’han de presentar, en general, una moció perquè sigui vàlida a plenari dins l’ordre del dia
amb una antelació mínima de deu dies hàbils. Si se presenta després s’ha de justificar la
seva urgència. Què passa a vegades? Que no es fa menció que són mocions o declaracions
urgents. Què s’interpreta a oficines o a Batlia a l’hora de fer l’ordre del dia? Que si no és
urgent i s’ha presentat fora de termini, va al següent plenari. Això per una banda, per
confusions. I després, el tema de registrar-la o no registrar-la no ho posa a cap banda. És
una pràctica de l’Ajuntament de Marratxí. Per què registrar-la? Perquè el Reglament Orgànic
Municipal posa que les mocions es formularan sempre per escrit i es presentaran a la
Secretaria General. La manera de deixar constància que s’ha presentat a la Secretaria
General és per registre. És la manera clàssica. Ara, les declaracions institucionals és vera
que van d’una altra manera però el Reglament no ho posa. Moltes coses que teniu que és
com funcionau són coses de tradició de l’Ajuntament de Marratxí. No es parla de termini
d’urgència. Ni es parla de diferència entre moció i declaració institucional. Només aquesta
apreciació. Què passa? Que quan és una moció complicada tècnicament directament s’atura
i es passa al següent plenari perquè els serveis tècnics se l’han d’estudiar. Doncs, en
general. Ara, si és una cosa molt política doncs queda un poc al que vosaltres acordeu a
Junta de Portaveus, eh? Només això.”
Segueix amb la paraula el Batle: “Sí. I jo afegir una cosa. Vull dir que no és la primera que
passa que aquí qualque grup municipal s’ha equivocat, no l’ha presentada amb urgència i
parlant s’ha arribat a posar. De fet me’n record, a una de les darreres, quan fèiem els plens
telemàtics, a una de les darreres reunions de portaveus que jo mateix vos vaig avisar de
“escoltau, si la voleu dur, heu de dir que és d’urgència perquè no ho havíeu fet”. Vull dir, jo
crec que no hi ha mai cap mala interpretació perquè es duguin coses d’urgència. No existeix
aquesta mala idea. I jo crec que ho hem demostrat sobradament. El que passa és que jo,
sincerament ni ho coneixia. I si jo mateix no ho conec. Em sap greu però no puc, bé, no puc
... Però bé. Si vostè mateixa, si ho fa per un simple fet de formes, em sembla un poc excusa
però bé. És igual, passa a moció, sense cap problema. Una moció presentada per tots els
grups polítics municipals menys Vox Marratxí. I bé, jo crec que simplement tots sabem de
què parla aquesta moció. Crec que no fa falta que tampoc intervinguem molt, no? Tots ho
tenim claríssim. D’acord? O sigui que si vos pareix passam directament a votació”
Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a
favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi,
dels tres regidors 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 abans
transcrita.
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A continuació parla el Batle: “Me sap greu pensar així, senyora Nchaso. El que passa és que
la veritat és que cada vegada que ha sortit qualque moció d’aquest tipus sempre ha
renunciat al consens. És per això que penso així. No m’agrada ser mal pensat tampoc.”
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
(maig 2020 – juny 2020).
Els senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia abans
esmentats.
2.

Donar compte de la Sentència núm. 256/2020

Atès la comunicació remesa per Lexnet, de data 09/06/2020, de notificació de la Sentència
00256/2020 de la Sala de lo contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, corresponent al recurs d’apel·lació interposat contra la Sentencia el Jutjat
contenciós-administratiu núm. 3 de Palma, Procediment ordinari núm. 51/2016, de
desestimació presumpta de la sol·licitud presentada en data 04/01/2016 per Aguas Termino
de Marratxí SA de revisió de tarifes e indemnització per manca de revisió de les tarifes,
posteriorment ampliada a l’acord plenari de data 26 de juliol del 2016 d’inadmetre la petició
de revisió de tarifes en relació al període 2004-2009 per manca de fonament i en quant a la
revisió de tarifes concedir un termini de quinze dies perquè el concessionari completi i
adjunti la informació relativa a l’estat de la xarxa.
Vista la Sentència núm. 00256/2020 de la Sala de lo contenciós-administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, corresponent al recurs d’apel·lació interposat contra
la Sentencia del Jutjat contenciós-administratiu núm. 3 de Palma, Procediment ordinari núm.
51/2016, per la que: 1º) S’estima el recurs d’apel·lació interposat contra la Sentencia
210/2019 dictada pel Jutjat de lo Contenciós-Administratiu núm. 3 que es revoca. 2º) Es
desestima el recurs contenciós-administratiu. 3º) Sense costes a aquesta instancia.
Imposant les ocasionades en el Jutjat a la part actora i fins un màxim de 500€.
Aquesta Regidoria, elevar a la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 00256/2020 del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, Sala de lo Contenciós-Administratiu, de data 04 de juny de
2020, per la que s’estima el recurs d’apel·lació interposat contra la Sentencia 210/2019
dictada pel Jutjat de lo Contenciós-Administratiu núm. 3 que es revoca, i es desestimar el
recurs contenciós-administratiu interposat per Aguas Termino de Marratxí SA.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada
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3.

Donar compte de la Sentència núm. 223/220

Atès la comunicació remesa per Lexnet, de data 01/06/2020, de notificació de la Sentència
00223/2020 del Jutjat de lo Contenciós-administratiu núm. 3 de Palma, Procediment
Abreujat núm. 451/2019, del recurs contenciós-administratiu interposat per la sra. Maria
Isabel Mulet Llabrés contra la resolució de l’Alcaldia de data 24/10/2016, de desestimació de
la sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació i devolució d’ingressos indeguts de l’IIVTNU,
de l’immoble del carrer Malta núm. 17.
Vista la Sentencia 00223/2020 del Jutjat de lo Contenciós-administratiu núm. 3 de Palma,
Procediment Abreujat núm. 451/2019, per la que es desestima el recurs contenciósadministratiu interposat per la sra. Maria Isabel Mulet Llabrés, en relació a resolució de
l’Alcaldia de data 24/10/2016, de desestimació de la rectificació de l’autoliquidació de
l’IIVTNU derivada de la transmissió de la finca del carrer Malta núm. 17, que es confirmar
per ajustar-se a l’ordenament jurídic.
Aquesta Regidoria, elevar a la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Donar-se per assabentats de la Sentencia 00223/2020 del Jutjat de lo Contenciósadministratiu núm. 3 de Palma, Procediment Abreujat núm. 451/2019, per la que es
desestima el recurs contenciós-administratiu interposat per la sra. Maria Isabel Mulet
Llabrés, contra la resolució de l’Alcaldia de data 24/10/2016 de rectificació de l’autoliquidació
de l’IIVTNU derivada de la transmissió de la finca del carrer Malta núm. 17, que es confirmar
per ajustar-se a l’ordenament jurídic.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada.
4.

Donar compte de la Sentència núm. 54/2020

Atès que en data de 22 de febrer de 2018 (Registre general d’entrada núm. 5357/2020 de 8
de juny) el Jutjat de lo Contenciós administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca notifica
sentència en el si del procediment abreujat núm. 297/2018 interposat pel Sr. Joan Horrach
Colom contra el Decret de l’Alcaldia de data 9 de març de 2018 mitjançant el qual
s’imposava una sanció disciplinarà de tres mesos i dotze dies de suspensió de sou i
retribucions com a responsable de quatre faltes disciplinàries greus.
En conseqüència, aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la normativa
vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent PROPOSTA
D’ACORD
1. Donar compte de la Sentència núm. 54/2020 dictada en data 11 de febrer de 2020 pel
Jutjat de lo Contenciós administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el si del procediment
abreujat núm. 297/2018 interposat pel Sr. Joan Horrach Colom contra la imposició d’una
sanció disciplinària de tres mesos i dotze dies de suspensió de sou i retribucions com a
responsable de quatre disciplinàries greus.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada
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5.

Donar compte dels escrits relatius a la constitució del grup polític municipal VOX i
del Grup Mixt i nomenament dels seus portaveus

Donar compte dels escrits dels Grups Polítics Municipals de VOX i Grup Mixt relatius a la
constitució dels mateixos i la designació dels seus respectius portaveus.
Els senyors assistents es donen per assabentats dels escrits presentats pels Grups Polítics
Municipals de VOX i Grup Mixt sobre la constitució dels mateixos i la designació dels
corresponents portaveus.
6.

Donar compte dels escrits dels portaveus de VOX i Grup Mixt d’adscripció de
regidors a les comissions informatives permanents

Donar compte dels escrits dels portaveus dels grups polítics municipals VOX i Grup Mixt
sobre l’adscripció de regidors a cadascuna de les diferents comissions informatives.
Els senyors assistents es donen per assabentats dels escrits presentats pels Grups Polítics
Municipals de VOX i Grup Mixt sobre l’adscripció dels seus respectius regidors a les
diferents comissions informatives.
7. Memòria de l’activitat de la Defensora de la Ciutadania durant l’any 2019
En compliment dels articles 7, 28 i 29 del Reglament del Defensor de la Ciutadania, referits
tots ells a la presentació al Ple de la Corporació, dins el primer quadrimestre de l’any, d’una
memòria anual de les activitats realitzades per la Defensora durant l’any anterior, aquesta
Alcaldia en ús de les competències atribuïdes per la normativa vigent, eleva a l’Ajuntament
Ple l’adopció dels següents acords
PROPOSTA D'ACORD
1. Donar compte davant el Ple de la Corporació de la Memòria Anual de l’activitat de la
Defensora de la Ciutadania corresponent a l’any 2019.
VEURE ANNEX
2. Notificar / donar compte d’aquest acord als interessats.
A continuació agafa la paraula la regidora, senyora Neus Serra Cañellas: “És un donar
compte però la defensora nostra de la ciutadania, n’Eusebia Rayó, continuant amb la seva
bona tasca ens ha preparat una presentació. Tot i que, crec que l’heu rebuda la memòria per
si l’heu volgut pegar una ullada. I també vull aprofitar aquest moment per destacar la gran
feina que fa la nostra defensora, de cara al ciutadà i de tenir-nos sempre informats a tots els
que formam aquest Equip de Govern”
En aquest moment abandona la sessió plenària la regidora del Partit Socialista, senyora
Jerónima Sans Amengual.
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A continuació la Defensora de la Ciutadania, senyora Eusèbia Rayó diu: “És que tothom està
molt cansant o sigui que procurarem enllestir aviat. Tal com vaig dir a la Comissió, això en
García Márquez diria que és la memòria del temps del còlera. Jo vaig fer un informe bastant
exhaustiu que era avorridíssim. Però ja ho vaig fer amb intenció que llavors això no duràs
gaire. He posat simplement la normativa per la qual em regeix i per la qual s’ha de donar
compte, que és la presentació de la memòria d’acord amb el Reglament del Defensor. El
detall de les queixes, situació de les queixes i gestions realitzades. I llavors, el tema aquest
de no fer constar mai les dades personals. Aquest any el que són casos de defensora que
són queixes i denuncies, n’hi ha hagut quinze. Després hi ha hagut d’informació, mediació i
assessorament són set. I iniciatives meves, set més. En total sumen vint-i-nou. Aquests
casos, s’ha de dir, ja ho vaig dir l’any passat que jo entenc les queixes en un sentit positiu
perquè ajuden a millorar la gestió i actuació de l’administració. Si una persona no se queixa,
és com un matrimoni. Si un no es queixa, l’altra no sap el que li passa. Doncs això. Després
en relació amb els ciutadans hi ha una sèrie de petits problemes o mal entesos. I és que de
vegades em veuen com una primera instància a la qual poden demanar qualsevol cosa, i no.
I això doncs, se’ls hi ha d’explicar, que bé, jo puc intervenir però una vegada que
l’Ajuntament ha actuat o no ha actuat. I que primer han de passar pels serveis normals de
l’Ajuntament. I si aquests no responen a les seves demandes, després venen a jo. Llavors la
facilitat del correu electrònic que fa que molta gent demani, s’informi i tal per correu
electrònic. Però llavors quan els hi dius que han de presentar una instància es tiren enrere.
Després que confonen la figura de la defensora amb una figura política. A jo m’han dit
“Doncs jo no votaré” I a jo que me conti, voti a qui li doni la gana. Jo no entro ni surt. Llavors,
també de vegades, no s’entenen les limitacions d’actuació. O sigui, l’administració funciona
amb unes normes. Està clar. Jo no puc anar en contra d’aquestes normes ni puc fer una
resolució. L’únic que puc fer és encausar una demanda o encausar una queixa, a veure si,
no sé, si s’agilitza una mica la resposta. Però tampoc no puc anar en contra del que
l’administració dicti. I llavors, també, aquest punt el número cinc, que són les exigències
personals de la gent. Hi ha gent que ve una mica com a xula i que volen que li arreglin el
seu. I només pensen en el seu. No pensen que el que mira l’administració és el benestar
general. I s’ha de sacrificar de vegades les coses individuals a les generals. I això de
vegades és mal d’entendre. Després una altra cosa que és important, que és la necessitat
de ser escoltats. Quan venen a jo, ja venen encesos. Moltes vegades. Perquè troben que no
se’ls ha donat la raó o troben que no se’ls ha atès com els troben que se’ls ha d’atendre i tal.
Per tant si troben a una persona que els escolta i que tal i que el qual i bé, ja es rebaixa una
mica la tensió. Això no vol dir que no continuïn enfadats. Però bé, com a mínim estan
contents que hi hagi qualcú entre l’Ajuntament i això. I llavors, també un punt important és
que es necessita entendre el que la gent vol dir. Perquè primera de vegades no se saben ni
expressar, ni per escrit ni de paraula. És trist però hi ha persones que no tenen aquesta
capacitat. I després, tampoc, de vegades no et conten tot el que t’haurien de contar. Et
conten la part que a ells li afavoreix. Llavors, tu has d’anar esbrinant el que és. I és vera que
en alguns casos estan molt contents i agraeixen l’atenció rebuda. En altres casos no. Bé,
aquí faig una sèrie de recomanacions per l’Ajuntament. Que una queixa molt freqüent és la
manca de resposta. Per això jo recoman que sempre s’ha de respondre, i sempre s’han
d’explicar les coses. Que això a la llarga evita que aquella persona s’enfadi, que torni a
escriure, que torni a tal, que vagi digen per aquí per allà que això és un desastre, que no sé
que, i l’ambient se’n vagi encalentint més. Jo acurçaria el rebut i explicaria el valor del silenci
administratiu, que molta gent no sap ni el que és. També, simplificar les respostes. Això ja
ho vaig comentar l’any passat. Hi ha qualque escrit, jo que he estat funcionària devers
quaranta anys, que a jo i tot em costa d’entendre. Vull dir que una persona normal amb un
escrit d’aquest i és que no sap ni el que li diuen. I amb raó. I llavors, si un paper arriba a
l’àrea que no toca, que l’Ajuntament ha de fer l’esforç d’encarrilar-lo cap a una altra banda.
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Això qualque vegada també es perden les coses. Bé, després ja, a un nivell més així, és
vetllar pel compliment de l’obligació d’empadronar-se. Jo m’he trobat gent que no està
empadronada i demana unes coses. I fins al que jo sé, la gent que viu a Marratxí té
obligació, i demana coses de Marratxí, té l’obligació d’estar empadronada. Perquè si no es
podria fer un frau de llei. Bé, aquí hem de tenir en compte què hi ha coses, quan jo vaig fer
aquesta memòria, era el mes de març. Estam a final de juny. Vull dir, que segurament hi ha
coses que ja han canviat i ja s’han arreglat. Es parlava què s’estava fent una nova
ordenança d’Esport. No sé exactament com està el tema. Però bé, que era important.
Llavors, el tema de la neteja dels solars. Que això cada estiu, sobretot, ens trobam amb
aquest problema; que hi ha molt de perill d’incendis. També, en part, és culpa de la gent que
és així com és. El tema dels ocupes, que jo ja sé que és molt difícil d’arreglar fins que no es
canviïn les lleis a nivell estatal. Sé que es fa molta feina en aquest sentit però bé, intentar
disminuir el més que es pugui. I llavors, ara avui he sabut, això de les llicències d’edificació
que ara he sentit que ja no hi havia més terreny i tal. És que una senyora em va dir, “no, és
que no hi hauríeu de donar més llicències perquè així el poble perdrà el sentit de poble i tal”.
Però bé tenim el que tenim. Llavors, com que... jo sempre dic que faig de “Pepito Grillo”, que
sempre estic dient el dolent, doncs també vull fer les coses bones, o vull dir les coses bones.
Per jo una cosa molt important és la inauguració de la biblioteca nova d’Es Pont d’Inca. Es
Pont d’Inca és una zona difícil, molt poblada, amb molt de problemes. I crec que això, té
molts d’usuaris aquesta biblioteca, i crec que això va molt bé. I llavors, una tasca del Centre
de Reinserció i Reciclatge que és molt, per jo és importantíssim. Perquè jo hi pas molt per
allà davant. I quan veig que la gent, mentre fan feina van conversant, riuen i tal. I jo dic, mira
aquesta gent devia estar a casa seva amb uns problemes horrorosos i aquí almanco es
distreuen i se senten útils. I això de cara al del suïcidi, doncs també és molt interessant. Bé,
això ja està desfasat, el tema de les goteres del Costa i Llobera, que crec que ja està
arreglat del tot. Llavors, el conveni amb l’IME de poder anar a les piscines. No sé com ha
acabat. No sé si encara està pendent però bé... Després, que pe ventura ja ho han pensat
perquè de vegades quan jo vaig els altres ja tornen. Que es podrien mostrar la feina que fan
els usuaris del Centre de Reinserció i Reciclatge a la Fira de la Tardor, que tanmateix no té
una temàtica específica. I llavors, un punt que a jo també, a nivell particular, m’interessa molt
perquè hi vaig anar i fa pena com està, és trobar un espai per l’arxiu municipal. Jo hi vaig
anar i és que dues persones no hi caben. Vull dir, és molt trist. Es podien fer molt d’estudis
d’investigació sobre el terme i no es poden fer per manca d’espai. Llavors, he inclòs unes
reflexions pels ciutadans. Que això s’ha d’agafar amb pinces perquè jo no vull anar en
contra de la llibertat de ningú però bé, s’ha de potenciar la utilització del transport públic. I
després, una cosa que noto, és que tothom vol aparcar davant ca seva, tothom es queixa
que no hi ha espai. Però tothom es compra el cotxe més gros que té. I tanmateix els metres
que hi ha són els metres que hi ha. No n’hi ha més. Per tant, la gent ha de fer una reflexió en
aquest aspecte. Un altre tema, que ara amb això del Covid també està una mica desfasat
total, són els horaris de diversió compatibles amb el descans de tothom. Que fins ara estava
de moda sortir tardíssim i tornar a casa doncs a les sis de la matinada. Bé, jo no li veig sentit
a nivell particular però és que a nivell de país, cap país surt endavant amb la gent que està
de “juerga” fins a les sis de la matinada. Se surt endavant amb estudi, amb treball i amb
sacrifici. I després, jo recoman sempre realitzar una evolució de la figura de la defensora.
Bé, casos gestionats per àrees. Així com l’any passat l’àrea estrella va ser Medi Ambient,
que tenia més del doble de casos. Enguany ha estat molt repartida. Aquí podem veure les
quantitats (sis, sis, sis, cinc, quatre, tal, tal). Després en total, he dit que els casos, són vint-inou. El còmput és difícil perquè de vegades hi ha que en un mateix cas intervenen diferents
àrees. I després, també, amb una sola instància, al millor aprofiten i et demanen tres coses
que són diferents. Bé, i ara bé la part més guapa, que això me’l fan els d’informàtica. Jo els
gràfics no els sé fer. Ni aprendre mai, no. Bé, aquí es veuen els números de casos, sis, cinc,
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quatre, eh? Està així escalonadament. I bé, aquí hi ha una part que és la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat que realment no és un tema que sigui de l’Ajuntament però bé,
es va plantejar a una reunió que vàrem tenir d’Entitats Locals i bé, vàrem quedar que jo faria
la gestió però bé, no m’han contestat. Això era pel tema de persones amb mobilitat reduïda.
Vaig fer un escrit, em vaig mirar tota la normativa i tal. No em varen contestar. El vaig
reiterar el mes de novembre i continuen sense contestar, o sigui que no... Després hi ha la
situació dels casos presentats. O sigui sobre el número de casos reals que són vint-i-nou.
En groc tenim els que estan resolts o els que estan en tràmit. En tràmit vol dir que jo ja li he
donat, el que jo podia fer ja ho he fet i ara depèn de la regidoria corresponent. És un 77,78%
de resolts o en tràmit, que està molt bé. L’any passat va ser un 68,75%. Vull dir, o bé s’ha
augmentat l’eficàcia o bé he tingut molta sort enguany. Tot pot ser. Després tenim
desistiments, és l’11,11%. Desistiment vol dir això, vol dir gent que ve, demana, s’informa,
tal, el qual però llavors no presenta res. Després tenim sense resposta. O sigui, sense
resposta o bé per part de, en aquest cas de la Conselleria de Medi Ambient, o de qualque
regidoria que no m’han contestat, al millor perquè el tenen en tràmit. Però bé, m’haurien
d’haver contestat. Que és un 7,41%. I després, els casos que ens han quedat pendents que
és un cas. Vull dir, és un 3,70%. D’aquest 77,78% s’ha de dir que n’hi ha, o sigui, un 14,81%
que s’han resolt en sentit contrari al que la persona demanava. O sigui, no tenia raó i s’han
resolt. Per ell no ha d’estar resolt però bé. Realment l’administració ja ha donat la resolució.
Després per zones tenim, bé, 29 la zona més conflictiva, bé, conflictiva més difícil de
gestionar, és Es Pont d’Inca i totes les urbanitzacions que estan als voltants, hi ha quinze
casos. Clar, és la zona més extensa i és la que està més habitada. I després, el conjunt de
les altres zones, o sigui Pòrtol, Sa Cabaneta, tal, tot això està desglossat a l’informe que els
hi vaig donar. Que és llarguíssim i avorridíssim però bé, supòs que ja se l’han llegit o se’l
llegiran. I després, aquí pos no localitzats que són sis, perquè o bé no et diuen exactament
d’on són o són generals per a tot el terme. I això és el gràfic dels casos. Per exemple un cas
en el Pla de na Tesa va pujar, en Es Pont d’Inca que són quinze. I me pareix que aquesta
part ja està acabada. Després he de dir, bé, agrair com sempre la col·laboració de tothom,
tant de funcionaris com de polítics, especialment informàtica que fa aquestes coses tan
mones i que jo sóc incapaç de fer. Després dir que amb aquesta experiència de dos anys
que duc, o que duré el mes de juliol, jo crec que l’Ajuntament funciona relativament bé. Que
no és perfecte, no. Que s’han de fer moltes més coses, sí. Però no vivim a un món perfecte.
Vull dir, per tant, de moment direm que funciona relativament bé, bastant bé diria jo. Però
bé, això també és una opinió subjectiva meva. Supòs que la persona que ve i no li arreglen
el que ell vol, deu tirar pestes i deu dir que no serveix de res i tal. I després, bé, em pareix
que res més. Sí, ja està. Em pareix que res més. I bé, si hi ha qualque pregunta a fer, avui jo
trob que ja la podem deixar anar. M’enviau en el meu correu el que sigui o em veniu a veure,
i jo encantada de la vida vos explicaré el que sigui. Però ara no són hores”
El Batle comenta: “Gràcies Eusèbia. Justament t’ha tocat un plenari que no... Dic que
justament t’ha tocat un plenari que és vera que... però no per això s’ha de desvestir la feina
que fas, Eusèbia. Que crec que és ben bona i crec que és útil pels ciutadans, que és
l’important, amb la teva figura”
A continuació parla el primer Tinent de Batle, Sr. Canyelles: “Eusèbia, com a defensora de la
ciutadania, m’ha arribat...no sé si, crec que t’ho vaig comentar però bé, m’han arribat
diferents coses, sobretot una, que és el fet de l’empatia que tens per escoltar, diguéssim,
perquè tots ho sabem això. Venc a dir, tots rebem gent que a vegades està un poc nerviosa,
que no té gaire raó, la majoria de les vegades i l’escoltam, senzillament, i fem les
aportacions que podem fer. I ho he de dir públicament que m’ha arribat el fet aquest de
saber escoltar i per dir-ho de qualque manera empatitzar amb el que ve. Sense ni llevar-li ni
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donar-li la raó, que això és difícil. Això ja és de màgia. Perquè moltes vegades penses que
no tenen raó i li dius directament, escolti, vostè no té raó. Però a vegades no convé dir-ho
així, convé dir-ho d’una altra manera, tal i el qual, no sé què, no sé... fins que realment
s’adona compte que no va pel bon camí, que no va bé. I crec que ja a la passada legislatura
quan vàrem començar a instaurar el tema del defensor o la defensora de la ciutadania, crec
que és un gran desconegut de la ciutadania en general. I és un gran desconegut. Perquè el
que exposava, que a vegades venen a primera instància, com si aquí puc demanar una cosa
i ell me la resol i me l’enduc a casa nostra. Tot això no funciona així. I crec que s’ha de fer
pedagogia. I també estaria bé, a través de l’Àrea de Transparència, diguéssim, primer penjar
la memòria a la web, evidentment. Però després al Portal de Transparència, explicar una
mica, d’una manera clara, quina és la idea de la defensora de la ciutadania. Crec que...no,
no per suposat però és una aportació que faig perquè crec que tenim aquesta petita
mancança, diguéssim, de manera breu però que s’entengui que no és per, diguéssim,
encaminar determinades coses que un diu ara demanaré això i veure a la defensora de la
ciutadania. No, no funciona així.”
La Defensora de la Ciutadania diu: “De vegades, la veritat és que ............ però per exemple
una senyora que va venir per una multa i tal, que el termini havia acabat i em diu “però i
com?” Aposta dic és que el termini ha acabat és que això és el més fàcil. Si l’administració té
unes normes perquè si no és que mai acabaríem els terminis, perquè un és de viatge, l’altre
perquè......estava embullat, l’altre perquè .......doncs no acabaríem mai. I això de vegades
els hi costa d’entendre”
Els senyors assistents es donen per assabentats de la Memòria de l’activitat de la Defensora
de la Ciutadania durant l’any 2019.

Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor de Ciudadanos, senyor
Marcos Aníbal Pinela dient: “Buenas noches. Es sencillamente dar a conocer a la regiduría
pertinente sobre unas fotos que nos han hecho llegar los vecinos de la zona de Pont d’Inca
Nou-Ses Cases Noves, sobre el mal estado que lleva la vía pública. Hay muchos agujeros
en las calles, muchas jardineras en mal estado. Ellos se están quejando de esta situación,
creo que ya Jose Mª en la reunión de Portavoces ya se lo había comentado Sencillamente
hacer un recuerdo de este tipo de cosas. Yo puedo hacer llegar las fotos. Sencillamente esto
señor Alcalde”
Li respon el Batle: “Gràcies. El tema de les herbes tornar a repetir. Vull dir, hem de tenir un
poc de paciència. Ja estan tots els serveis en marxa però evidentment fer tot Marratxí i
tornar a la normalitat costa un poc. És així. Ja sobretot de tema herbes, però si trobau que hi
ha aceres amb mal estat li passau a n’Andres perquè sí que és vera que ho hem de tenir en
compte. També ara no me’n record, me sap greu, si ho hem fet o no; però si no, sí que ho
hem de fer ara ja. Tornam a posar en marxa la Línia Verda; que funcionava molt bé. Hem
donat un poc de marge perquè la Brigada recuperi un poc el temps perdut. I ja ho tornam a
posar en marxa per també totes aquestes aportacions fer-les a través de l’aplicació perquè
la veritat és que funcionava molt bé i suposo que tornarà a funcionar igual de bé”

Precs i preguntes
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Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor d’Unides Podem, senyor
López: “Gràcies. És sobre el tema de quan una persona...Hem rebut qualque queixa de
qualque persona que ha anat a un establiment privat, per exemple un restaurant o això, i
troba que no se compleixen les mesures de seguretat, sanitàries i tal. Llavors hi ha aquest
telèfon de l’Ajuntament d’informació i tramitació d’ajudes de la COVID-19 de Marratxí. Era
per saber si se pot utilitzar aquest telèfon també, per ventura, per informar sobre un
incompliment del tema sanitari o millor s’ha de dirigir a Consum o a una altra estància”
El Batle contesta: “Si considera que les a les terrasses o dins dels bars no se compleix el
que ha de fer és cridar a la Policia. Cridar a la Policia que hi vagi directament i si s’està
incomplint, faran que se compleixi”

Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la Sra. Nchaso, regidora del grup VOX:
“ Tengo dos preguntas. Una es el caso del señor Miguel Miralles. Hace unas semanas se
publicó en prensa que el señor Miralles, director de recursos financieros en este consistorio,
solicitó una licencia urbanística para construir una vivienda unifamiliar aislada con piscina,
en suelo rústico de riesgo inundable, en el municipio de Montuiri, donde Miralles es regidor
por Més. Lo más sorprendente y chocante de este tema es que justamente lo llevó a cabo el
último día hábil antes de entrar en vigor la prohibición contemplada en el Real Decreto
9/2020 por el Govern Balear, donde todos sabemos su partido Més forma parte del mismo.
Ante esta polémica, que presuntamente huele más a trato de favor o uso privilegiado de
información, y dado que el señor Miralles mantiene los hilos de la gestión financiera tan
importante y vital en este Ayuntamiento. Hacemos uso de este turno de ruegos para que el
señor Alcalde se manifieste sobre ese polémico tema y nos diga, si mantiene su apoyo
explícito a este cargo de confianza o por si al contrario, le ha generado dudas, y cree que
dado lo expuesto no es persona idónea para dirigir tan sensible área y sopesa su
sustitución.”
El Batle demana: “¿Y la otra pregunta?”
Segueix parlant la Sra. Nchaso: “La otra pregunta es en relación al Portal de Transparencia.
Cabe informar la necesidad de que el Portal de Transparencia de la página web del
Ayuntamiento aparezca información de los siguientes cargos porque si no la transparencia
brilla por su ausencia. Está el Director de Medio Ambiente que no está el nombre, el Jefe de
Gestión del Área Municipal tampoco, la Directora de Servicios Sociales tampoco. De paso,
aprovechar a ver si se actualiza los datos del señor Estarellas, los míos y ahora supongo
que aprovecharan los de la nueva Regidora, para que se actualice”
La senyora Serra, regidora de Transparència contesta: “Del tema de transparència, primer li
diré al senyor Joan Francesc que la feina de Regidora de la Defensora de la Ciutadania està
penjada a la pàgina web. I llavors contestant a la senyora Nchaso. Hi ha molts de càrrecs
d’aquest Ajuntament i pràcticament quasi tots els de l’oposició, que no han passat les dades
i per tant no les hem pogut publicar. O sigui, nosaltres tenim segons quines dades però el
que és el currículum i tot això no ens ho podem inventar. Vostès saben que a principi de la
legislatura se va demanar a tots els Regidors d’aquest Consistori aquesta informació. Inclús
vàrem omplir uns documents de béns però si no ens passen la documentació, no la podem
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penjar. En som conscients de que falta aquesta informació a la pàgina web de
transparència”
A continuació el Batle dona la paraula al senyor Canyelles per contestar l’altra pregunta, el
qual diu:“Que no ens veiem. Espera un segon que a jo m’agrada veure les cares. Abans la
senyora García ha tret aquest tema i jo he donat les explicacions. Vostè que és que no
escolta? No escolta”
Respon la Sra. Nchaso: “A lo mejor no le entiendo”
Segueix parlant el Sr. Canyelles: “Doncs té un problema. Té un problema perquè des del
1200 i pico aquí es parla aquesta llengua i si vostè no l’entén i du 60 anys, té un problema.
Perquè jo ho he explicat. He explicat de dalt a baix, he explicat el procés. Ho tenc, inclús
tenc molt més informació però si vostè no escolta. Miri, em sap greu, però vostè era aquí en
aquest plenari a n’aquest mateix tema. No sé, no sé exactament on està situada però jo he
contestat a aquesta pregunta que m’ha fet la senyora García. Jo li he contestat amb les
dades que jo disposo. Bé, aquest tema que ha tret la senyora García, més que pregunta
perquè no estàvem a precs i preguntes. I jo li he contestat amb les diferents dates que tenc i
que són constatables perquè tenc documentalment, tenc tots els d’aixòs. I evidentment, no
me repetiré. Evidentment, no me repetiré. Però només li vull dir que divendres dia 25, se
publica a tots els diaris i s’aprova dilluns. I en aquest Ajuntament hem tingut dues entrades
referents a aquest tipus, que se puguin veure afectats, que és una altra qüestió. I que un
projecte de vida, que és fer-se una casa nova, no sé si vostè ha participat mai en això, no se
fa d’un dia per l’altre i molt manco quan hi ha una acceptació d’herència, una donació de son
pare. Quan hi ha a partir d’aquí, a part de la donació de son pare, ell compra, fa una
permuta, amb el veïnat per tenir els metres quadrats que la llei li permet i quan se fa tot
aquest procés, amb actes notarials, evidentment, i tot ben legalitzat, du molt de mesos,
perquè ja ho he explicat. Això comença, la història comença el 2018, dura tot el 2019 i ens
trobam en el 2020. Venc a dir, no són dos dies això. I senzillament, he donat totes les
explicacions. Me sap greu si vostè en aquest moment s’ha desconnectat. Però això és així. I
evidentment, aquest Equip de Govern dona tot el recolzament al senyor Miralles,
evidentment”
La Sra. Nchaso diu: “Al señor…el compañero que me acaba de contestar, Francesc”
El senyor J.F. Canyelles contesta: “Canyelles”
I la Sra. Nchaso diu: “Francesc”
Torna parlar el Sr. Canyelles: “Canyelles. Sí”
La Sra. Nchaso tornar intervenir: “Señor Canyelles. Creo que me he dirigido en cualquier
momento a este pleno con toda la educación del mundo. No tengo la intención de estar en
clase. Que ya he hecho mis clases, he hecho mis estudios y no vengo de unga, unga, unga.
A lo mejor sé más que usted, ¿vale? Con esa respuesta que me ha dado y con la del Rey se
ha abrillantado usted esta tarde. Pero hay muchos plenos, ¿vale? Soy novata, lo reconozco
pero no estoy en el colegio ¿vale? Y si no le entiendo, podría tener la cortesía de
traducírmelo en castellano que es uno de los idiomas del Estado”

Precs i preguntes
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Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor
Jaume Llompart Caldés: “Gràcies. Una pregunta pel senyor Campuzano. Bé una pregunta
no, un prec. Hem detectat una sèrie de badens, bandes reductores a son Bonet, en el carrer
de son Bonet, millor dit, en el Figueral, a la rotonda, a Can Baló i a Cas Capità, que
estan...Ya està, no se habla más. I després sí que és vera que hi ha una sèrie de veïnats del
carrer Cardenal Despuig del Pla de na Tesa, que és el carrer de baixada del bàsquet,
perquè ens entenguem, que tenen problemes, ja que hi ha cotxes aparcats. Hi ha un mirall
que tu veus els que te vénen de l’esquerra però els de la dreta com que els cotxes
t’aparquen just a la teva... no pots veure si venen. Jo crec que amb un mirall, en el mateix
pal cap a l’altra banda donaríem un poquet de visibilitat”
El Batle demana: “Per sortir a carrer Weyler, no?”
El senyor Llompart li contesta: “Per sortir a carrer Weyler. Hi ha un mirall que veus el de
l’esquerra, els de son Ferriol però no pots veure el de la dreta, que malauradament els
cotxes com que estan aparcats no et permeten veure. Ja està. Moltes gràcies.”
Seguidament la portaveu del Partit Popular, senyora García agafa la paraula:“Sí. Moltes
gràcies. Miri, una pregunta és del tema, jo sé que no és una competència expressament de
l’Ajuntament, però si vostès, ens poguéssim facilitar alguna informació de quan començaran
a funcionar amb normalitat les unitats bàsiques de salut. Fins ara les visites al metge estan,
bé, en fi, que no disposam d’aquests serveis. Això per un costat. Després els hi volia
demanar perquè no estan oberts encara els parcs infantils, quan ja fa més de tres setmanes
que hi ha autorització per obrir-se. No sé si és per una qüestió de confluència de la que
parlava la senyora Amengual abans. Em faig càrrec què obrir els parcs infantils suposarà
per l’Ajuntament ara una neteja i tot això però és que aquesta és la nova normalitat i a n’
això anam. I després una darrera qüestió, que n’hem parlat qualque vegada a la Junta de
Portaveus però no aconsegueix que em diguin. I és el tema de l’ORA del Pont d’Inca. Si
tornarà a posar-se en marxa, si no. Només és saber-ho perquè hi ha comerciants, ciutadans
que ho demanen, que en posen perquè se pensen que n’hi ha. I els hi vaig dir que a partir
de dia 22 de maig, que és el darrer que me va dir el senyor Batle, però continuo sense
saber”
Respon el Batle: “Té tota la raó amb el tema de l’ORA. No he fet el Decret per desbordament
de feina i perquè no hi he pensat. Així de clar li dic, així de clar li dic. Hi miraré de pensar-hi,
demà no, perquè és festa, però miraré de pensar-hi. Sóc sincer. Bé, el tema dels parcs
infantils, fa dues setmanes o tres, però encara així, és vera que fa temps. I és pel cost
econòmic, perquè estem obligats a fer dues desinfeccions al dia. I això en tots els parcs
infantils, que en tenim 40 i pico, només fent 21, que és la meitat perquè a les zones on
existeixen dos parcs simplement obrirem un, ens costava, crec que són 20.000 euros,
21.000 euros mensuals. Són molts de doblers. Ara hem fet una petició al Govern, a veure si
obrim els parcs només els horabaixes, que és quan més s’utilitzen ara que comencen les
escoles d’estiu, etc, a veure si basta que només en fassem un. Tenim aquesta dificultat com
a municipi que som disseminat, amb tot aquest nombre de parcs que tenim. Tenim aquesta
dificultat i evidentment entendreu que 21.000 euros al mes, és una burrada, és una burrada.
Però bé, encara ens ho estem plantejant. La intenció és obrir sempre i quan ho puguem fer.
No sé si haurem de reduir encara més parcs, que resulta difícil després triar quines zones
obrir i quines no, etc. Però bé és així. Crec que he contestat a tot, no?”

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067230334305203767 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Torna intervenir la portaveu del Partit Popular: “Sí. Sóc jo que he fet un descuit, sempre
me’n deix una, no sé què faig. És molt fàcil. Relativa, crec que també ho vàrem comentar
una vegada a la Junta de Portaveus, relativa a un contenidor al carrer Germà Benilde, en el
Pont d’Inca, Germà Benilde, cap de cantó carrer Moragues. Hi ha hagut una obra durant cert
temps, ara s’ha acabat. Ja no hi ha el tancat, hi era fins ara, enteníem, que hi era perquè el
camió dels fems no hi passava en comptes del tancament de les obres. Però una vegada
finalitzada l’obra, demanam a veure si se pot tornar a posar a lloc aquest contenidor”
El Batle demana: “Entenc que és un prec, no?”
Contesta la Sra. García: “Sí, sí.”
A continuació el Batle agafa la paraula: “I ara. Qualque pregunta més? No és habitual però
jo sí que tenc una pregunta. No és habitual que la faci jo però l’he de fer i és per la senyora
Nchaso. Que necessito que em digui una informació que m’ha arribat, que creiem que és
certa i necessito saber-la. És cert o ¿es cierto? se lo digo en castellano perquè m’entengui.
¿Es cierto que un funcionario, no, un trabajador de la casa, de su partido, la vino a buscar a
su casa con un coche de la empresa municipal, en horas de trabajo por la mañana, para
acompañarla aquí para registrar papeles? ¿Es así?”
La Sra. Nchaso li demana: “¿Le explico las circunstancias?”
I el Batle diu: “Bueno, yo solo quiero saber si sí o no. Me puede explicar las circunstancias si
quiere pero quiero saber si sí o no”
Respon la Sra. Nchaso: “No, no es ninguna excusa. Sí, es cierto. Sí.”
El Batle segueix parlant: “De acuerdo. Bueno, simplemente decir lo que usted me acaba de
intentar hacer, reprobar a un cargo de confianza por algo que no ha pasado ni en este
municipio. Y le recuerdo, pues que quería saberlo de primera mano, por eso se lo pido.
Porque realmente que un trabajador de la casa use el coche municipal en horas de trabajo
para hacer gestiones del partido, eso se dice primero, malversación de fondos municipales,
y luego también se dice, bueno a parte de poca profesionalidad, creo que el trabajador
también. Bueno, todos nos imaginamos que no es lo que toca. No sé si quiere explicar o no
pero es así”
Intervé la portaveu de Vox: “El trabajador era su hora de merienda porque habíamos
quedado o allí abajo o aquí arriba. Entonces dice, bajaré y merendaremos juntos, luego ya
te subo”
I el Batle diu: “Bueno, no veo que sea una excusa”
Segueix parlan la Sra. Nchaso: “No, no estoy excusándome. Estoy diciendo lo que pasó”
El Batle, senyor M. Cabot comenta: “Bueno, realmente un trabajador no puede usar el coche
para motivos de partido en horas laborales aunque sea su hora de merienda. No puede
hacer esta gestión. Y evidentemente, bueno creo que, creo que es bastante grave el hecho
en sí, que un trabajador nuestro utilice medios del Ayuntamiento para hacer gestiones de
partido. Es así. Pero bueno, era una pregunta que yo tenía”

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067230334305203767 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Seguidament el regidor Dani Mas agafa la paraula: “Bon vespre a tothom. Perdonau les
hores però si que no podia estar de dir-ho. Des d’aquí, des de la Regidoria d’Esports jo
voldria agrair públicament als clubs la paciència que han tingut en aquestes tres fases de
desconfinament perquè interpretar la normativa d’activitats permeses, no permeses,
aforaments i altres, ha resultat relativament complicat. I des de l’Àrea d’Esports hem fet un
esforç. Crec que ens hem mantingut en contacte amb ells en cada una de les fases i hem
intentat resoldre totes les problemàtiques que se’ns han anat plantejant. Agrair-los la
paciència. No ha estat fàcil per cap de nosaltres però crec que ens hem pogut anar adaptant
una miqueta al que han estat aquestes fases i al que serà la nova normalitat. Gràcies”
El Batle diu: “Així és Dani. Gràcies també per les paraules. Evidentment donar l’enhorabona
als clubs, les gràcies. I bé, jo crec que tots en general, estem aprenguent d’aquest
confinament. Tots hem tingut molta de paciència i esperem, com avui, per exemple hem
visitat les escoles, els claustres i diem això que esperem que l’any que ve, el curs que ve,
pugui ser normal. Esperem que sí pel bé de tots i per la normalitat de tots. Moltes gràcies a
tots. Que tingueu un bon Sant Marçal demà. O sigui, bones festes. Les que tenim també
aquest any i bé ens veiem demà a l’ofici, tots aquells que vengueu. Moltes gràcies a tots”
I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que s’estén la present acta que
signa el batle, amb jo la secretària, que don fe.
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