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Referència: 2020/00000608N

Procediment: Actes de l'Ajuntament Ple/ Acta ple octubre

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 10/20
Caràcter: Ordinària
Data: 27 d’octubre de 2020
Horari: de 20.00 a 22.15 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)

- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Paula Baltasar Cózar, secretària
- Magdalena Bestard Pizá, interventora acctal
- 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
- Mª Dolores Nchaso Sota
- Humberto López Rodríguez
- Neus Serra Cañellas
- Miguel Angel Estarás Gelabert

La sessió plenària es du a terme en compliment de l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons la modificació introduïda per la 
Disposició Final Segona del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març.

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (29-09-2020)

Economia i Especial de Comptes (Economia):
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2. Reconeixement de crèdits 09/20
3. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus urbans o 

municipals
4. 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
5. 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 

6. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementeri municipal, conducció 
de cadàvers i altres serveis funeraris

Interior:
7. Reconeixement/revisió nivell complement carrera professional horitzontal

Mocions:
8. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos Marratxí para prevenir y evitar el 
acoso en redes sociales entre adolescentes.

B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:

1. Dels decrets i resolucions del període entre sessions

Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Dació de compte al Plenari de la Corporació octubre 2020 (ajudes puntuals serveis 

socials, informes objecció i subvencions xips de cans tercer trimestre 2020)

Interior (Recursos Humans):
3. Donar compte Sentència núm. 287/2020 Jutjat contenciós núm. 1

Interior:
4. Donar compte nomenament Jutgessa de pau substituta

- Precs i preguntes
Prec presentat pel Grup Mixt relatiu a l’estat de la voravia del carrer Tord

Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 29-09-2020, que s’aprova i 
autoritza per unanimitat.

2. Reconeixement de crèdits 09/20

Vist l’expedient 09/20 relatiu al reconeixement de crèdits corresponents als exercicis 
pressupostaris anteriors.
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Atès que s’han realitzat, durant els passats exercicis, despeses que excedeixen a l’ import 
compromès i d’altres on aquest no s’ha compromès en la seva totalitat i que es descriuen a 
l’Annex I.

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

Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23 1.e) del TRRL i 60.2 del RD 
500/90, correspon al Ple el Reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi 
dotació pressupostària.

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit 09//2020 corresponent a les despeses que 
després es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura en 
l’expedient.

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.

NUM ANY Nº FRA DATA FRA NOM IMPORT

1 2019 2020001818 30/11/2019 ASSORTIMENT SL 97,07

2 2019 2020001975 07/04/2020 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 19,07

3 2019 2020002368 15/05/2020 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 231,41

4 2019 2020002372 15/05/2020 AGEDI-AIE 54,14

5 2017 2020002373 18/05/2020 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 84,01

6 2018 2020002375 15/05/2020 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 485,96

7 2019 2020002377 15/05/2020 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 524,54

8 2019 2020002379 15/05/2020 AGEDI-AIE 66,97

9 2019 2020002380 15/05/2020 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 57,85

10 2019 2020004488 30/08/2019 PREFOC COMERCIAL DE L'EXTINTOR S.A 17,58

11 2019 2020004550 05/10/2019 COLORS INTEGRAL S.L. 112,05

TOTAL 1.750,65
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Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 22 d’octubre 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.

3. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus 
urbans o municipals

Atès que és necessari fomentar la millora de la qualitat i la competitivitat del petit comerç i 
del tradicional, i impulsar el seu rol com a sector estratègic per a la promoció econòmica.

Vista la memòria d’aquesta Regidoria de dia 16/10/2020 sobre la necessitat de modificar 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus urbans o municipals.

Vist l’informe tècnic -econòmic del Director de recursos econòmics de dia 16/10/2020 sobre 
les repercussions i efectes econòmics d’aquesta modificació.

Atès que per a que la modificació d’aquesta Ordenança fiscal pugui sorgir efectes en la seva 
aplicació a partir de dia 1 de gener de 2021.

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 la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per raons d’urgència, 
la següent

Proposta d'acord

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa 
de Recollida de Residus Urbans o municipals, en els termes següents:

Es modifica l’apartat 3 de l’article 7, que queda redactat de la manera següent:

“3. Per a l’exercici 2021, s’estableix una reducció del 100% de la quota per  aquelles 
activitats compreses en els epígrafs B.1, B.2, C, D, excepte els supermercats amb 
superfície tributable superior a 1.500 m², F i I de l’article 6.1 d’aquesta ordenança. La 
reducció s’aplicarà d’ofici sense necessitat de sol·licitud prèvia per part dels subjectes 
passius de la taxa”.

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 tauler 
d’anuncis de la Corporació, 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, 
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s’adoptarà l’acord definitiu que pertoqui, resolent les reclamacions presentades i aprovant la 
redacció definitiva de les modificacions de les Ordenances.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu del Partit Popular, senyora Mª 
Magdalena García Gual: “Gràcies, senyor Batle. Sí, no hi ha cap problema per fer la votació 
conjunta. Nosaltres mantindrem el vot favorable de la Comissió Informativa, però volia 
intervenir un minut per fer un comentari. Sobretot, del punt quatre, de la modificació de 
l’Ordenança de taxa d’ús públic de taules, cadires, tribunes i altres elements. I volia 
comentar que ja li digo que mantindrem el vot favorable de la Comissió, però volíem anar 
una mica més enllà. I donada la situació extraordinària que continuem vivint de tot el tema 
de la pandèmia, tornem tenir limitacions horàries i d’aforaments en els bars, restaurants i 
demés. La proposta que volíem fer per tal d’ajudar a pal·liar les conseqüències de tota 
aquesta crisi, és ampliar aquella ajuda. Bé, el passat mes de juny ja ho vàrem aprovar de 
manera extraordinària per aquells mesos del confinament que havíem estat tancats fer la 
bonificació del 100% i nosaltres com a grup volíem fer la proposta de si es podria mantenir 
aquesta bonificació del 100% per l’any 2021. No del 50% sinó del 100% atenen a les 
circumstàncies actuals que vivim i per poder donar, doncs també, una mica d’ajuda i una mà 
a aquest sector. Gràcies”

Respon el Batle: “En resposta a això dir-vos que ara mateix aquí no ho podem decidir 
perquè necessitaríem tots els informes tècnics i econòmics”

I la Sra. García diu: “Ho sé. És perquè es tingui en compte, ja que avui aprovàvem aquesta”

Segueix parlant el Batle: “És vera que ara amb la modificació d’horaris pareix que...Com 
deia, és vera que ara per ara, avui per avui, fins i tot els comerços, però també és vera que 
les caixes les cauran. Vull dir que no només és l’horari sinó també la situació. Ho tindrem en 
compte, ho estudiarem, d’acord? Sobretot l’impacte econòmic que sigui assumible o no 
assumible i si és el cas durem aquesta modificació en els pròxims plens. Si vos sembla bé”

Contesta la Sra. García: “Molt bé. Moltes gràcies”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 22 d’octubre de 2020, abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat; aprovar els acords esmentats.

4. 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 és necessari fomentar la millora de la qualitat i la competitivitat del petit comerç i 
del tradicional, i impulsar el seu rol com a sector estratègic per a la promoció econòmica.

Vista la memòria d’aquesta Regidoria de dia 16/10/2020 sobre la necessitat de modificar 
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.

Vist l’informe tècnic -econòmic del Director de recursos econòmics de dia 16/10/2020 sobre 
les repercussions i efectes econòmics d’aquesta modificació.
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Atès que per a que la modificació d’aquesta Ordenança fiscal pugui sorgir efectes en la 
seva aplicació a partir de dia 1 de gener de 2021.

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 la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per raons d’urgència, 
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 2021, s’estableix una reducció del 50% 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 22 d’octubre 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 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 és necessari fomentar la millora de la qualitat i la competitivitat del petit comerç i 
del tradicional, i impulsar el seu rol com a sector estratègic per a la promoció econòmica.

Vista la memòria d’aquesta Regidoria de dia 16/10/2020 sobre la necessitat de modificar 
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.
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Vist l’informe tècnic -econòmic del Director de recursos econòmics de dia 16/10/2020 sobre 
les repercussions i efectes econòmics d’aquesta modificació.

Atès que per a que la modificació d’aquesta Ordenança fiscal pugui sorgir efectes en la 
seva aplicació a partir de dia 1 de gener de 2021.

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 la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per raons d’urgència, 
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 2021, s’estableix una reducció del 50% 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 votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 22 d’octubre de 2020, abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat; aprovar els acords esmentats.

6. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementeri municipal 
conducció de cadàvers i altres serveis funeraris

Vist l’informe d’estudi del canon de concessió de sepultures i columbaris de dia 11/02/2020 
de la empresa Tasalia Sociedad de Tasación SA.

Vistes les memòries del regidor de l’àrea de sanitat i serveis funeraris de dia 16/09/2020 i 
16/10/2020 sobre la necessitat de modificar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de 
cementeri municipal, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris.
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Vist l’informe tècnic econòmic del Director de recursos econòmics de dia 16/10/2020 sobre 
les repercussions i efectes econòmics d’aquesta modificació.

Atès que per a que la modificació d’aquesta Ordenança fiscal pugui sorgir efectes en la 
seva aplicació a partir de dia 1 de gener de 2021.

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 la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per raons d’urgència, 
la següent

Proposta d'acord

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
de cementeri municipal, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris, en els termes 
següents:

A l’epígraf primer: assignació de sepultures, nínxols i columbaris, de l’article 6, s’elimina el 
text següent:
“a) Títols de propietat dels drets funeraris sobre les sepultures: 

De 15 nínxols
De 10 nínxols
De 5 nínxols
De 1 nínxols”

A l’epígraf primer: assignació de sepultures, nínxols i columbaris, de l’article 6, s’afegeix el text 
següent:

“Concessions administratives a perpetuïtat de nínxols dins sepultures 2.600€/unitat”

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 la modificació de l’Ordenança.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Com vàrem comentar a la 
Comissió es modifica per donar sortida als nínxols de nova creació. I es treu aquest preu de 
concessions amb una empresa especialitzada i oficial en tasacions i el preu és de 2.600 
euros per nínxol”

A continuació parla el portaveu de Ciudadanos, Sr. Amengual: “Moltes gràcies, senyor Batle. 
Només voldríem que ens expliques això que diu “a perpetuïtat”. “Perpetuïtat” concretament 
per la persona, per la família, i tal, a veure si poden concretar això”
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El Batle contesta: “És pel propietari. Vull dir, el qui la compra”

El Sr. Amengual torna a parlar: “O sigui, queda exhaurida una vegada que aquesta persona 
desapareix”

Respon el Batle: “No, no” 

El portaveu de Ciudadanos demana: “O ho hereda la família?”

El Batle dona la paraula al regidor de Serveis Funeraris, senyor Andrés Campuzano García: 
“Esto en principio lo compra un titular, se le hace un título y en caso que un día esta familia 
desaparezca por fallecimiento pasaría a los herederos, como pasa actualmente con los que 
tienen propiedad en las tumbas”

El Sr. Amengual torna intervenir: “O sea, es de carácter hereditario?”

Li respon el Sr. Campuzano: “Sí, sí”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 22 d’octubre de 2020, abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels 
quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, de la regidora 
de VOX, del regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb les abstencions dels 
tres regidors de Ciudadanos, aprovar els acords esmentats.

7. Reconeixement/revisió nivell complement carrera professional horitzontal

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).

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.

Atès que mitjançant Acord plenari de data 29 de juny de 2020 es va aprovar la convocatòria 
ordinària de reconeixement/revisió de nivells de carrera professional horitzontal als 
empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí per a l’exercici de 2020.

Considerant que la comissió de valoració establerta a l’efecte, en reunió de data 14 
d’octubre de 2020, ha resolt aprovar la proposta de reconeixement/revisió dels nivells de 
carrera professional horitzontal als empleats públics de l’Ajuntament de Marratxí per a 
l’exercici de 2020.

Considerant que contra l’acord de reconeixement de la carrera professional horitzontal als 
empleats públics de l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 71 de 28 de maig de 2019) es 
varen interposar dos recursos davant de la jurisdicció contenciosa administrativa 
(Procediment ordinari núm. 303/2019 TSJIB i Procediment abreujat núm. 305/2019 Jutjat 
de lo Contenciós núm. 1), sense que s’hagin resolt a la data de la present proposta.
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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 la Comissió Informativa d’Interior i Recursos Humans la següent 
PROPOSTA D’ACORD

1. Reconèixer, amb els efectes econòmics que figura al quadre següent i d’acord amb la 
proposta efectuada per la comissió de valoració constituïda a l’efecte, els nivells del 
complement de la carrera professional horitzontal (CCPH) als empleats públics de 
l’Ajuntament de Marratxí en els següents termes:

Llinatges i nom Subgrup Nivell CPH Efectes

1 Beltrán Mercier, Rafael C1 IV 01/06/2020

2 Bestard Pizá, Magdalena C2 IV 01/05/2020

3 Cádiz Cádiz, Aurora C1 III 01/05/2020

4 Català Roig, Juan Pedrol C2 I 01/05/2020

5 Coll Miró, Rafael C1 II 01/06/2020

6 Fernández Pedraza, Pilar C2 I 01/05/2020

7 Ferrer Terrasa, Guillermo C1 III 01/05/2020

8 García Ginard, Angel Jesús C1 IV 01/05/2020

9 García Martínez, Irene C2 III 01/05/2020

10 González Serrano, María Jesús C1 IV 01/05/2020

11 Martínez Ortega, María de los Ángeles C1 IV 01/05/2020

12 Matamalas Pont, Francisco José C1 III 01/05/2020

13 Massanet Fuster, Antonio C2 I 01/05/2020

14 Mayoral Zazo, Pedro C1 II 01/05/2020

15 Medina Pons, Francisco Javier A2 I 01/05/2020

16 Moreno Abad, Carlos C2 IV 01/05/2020

17 Morey Noguera, Antonio C1 IV 01/05/2020

18 Palou Sbert, Maria C2 IV 01/05/2020

19 Perelló García, Miguel C1 IV 01/05/2020

20 Pérez Luque, Valentín AP III 01/05/2020

21 Ramis Rodríguez, Jaume C1 III 01/08/2020

22 Sánchez Cascales, María Dolores C2 IV 01/08/2020

23Seguí Mas, Lluís C1 II 01/05/2020

24Serra Benito, Ana María AP III 01/05/2020

Efectes: Aquesta data reconeix els efectes econòmics del grau reconegut. Si aquesta data és posterior a 
l’1/05/2020 els endarreriments corresponents al període comprés entre l’1/05/2020 i la data d’efectes 
reconeguda s’abonaran pel grau immediatament anterior.

2. Assabentats de la interposició de dos recursos contenciosos administratius (PO 
303/2019 TSJIB i PA 305/2019 JC1) contra l’acord de reconeixement de la carrera 
professional als empleats públics de l’Ajuntament de Marratxí, i atès que els recursos 
interposats no varen sol·licitar la suspensió provisional de l’acord adoptat, disposar la 
continuació de la tramitació de l’expedient iniciat pel reconeixement/revisió dels nivells 
de CCPH als empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí per a l’exercici de 
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2020.

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle:”Com es va explicar a les 
Comissions això és el reconeixement dels funcionaris que ara consoliden distints graus de la 
carrera professional i això és com han quedat les consolidacions de les sol·licituds d’aquest 
any”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa Interior, 
de data 22 d’octubre de 2020, abans transcrit, els senyors assistents acorden per 
unanimitat, aprovar els acords esmentats.

Seguidament agafa la paraula el Batle dient: “Abans de seguir amb les mocions, amb el 
tema de passar llista i això, se m’ha oblidat començar el ple d’aquesta manera, i demano 
disculpes; i ho arreglem ara. Volíem avui fer un minut de silenci per l’assassinat que hi va 
haver per violència de gènere a Peguera aquestes darreres setmanes i també aprofitant com 
que els nostres companys de Ciutadans ens han demanat també pel company Joan 
Mesquida. El farem si vos sembla bé al final del plenari. No per fer-ho ara, aquí en mig, ho
farem en acabar el plenari, però ho volia dir. Després cediré la paraula al senyor Amengual 
per si vol dir qualque cosa al respecte. També se m’ha oblidat perquè volia començar el 
plenari donant-li l’enhorabona al nostre company Jaume Llompart per estrenar paternitat. 
Així el veiem amb cara de son. I també, teníem una proposta que també volíem encetar que 
ja telefònicament sé que el nostre regidor Josep Ramis ja ha parlat amb vosaltres, i li dono la 
paraula un moment a Josep Ramis per parlar d’aquesta proposta i continuem amb les 
mocions”

A continuació el regidor de Cultura, Sr. Ramis diu: “Moltes gràcies, senyor Batle. Ja m’he 
comunicat avui de matí amb els companys de l’oposició, però ho volia fer extensiu a tot el 
consistori. Que és la proposta de canvi de nom de l’Escola Municipal de Ceràmica que 
passaria a dir-se Escola Municipal de Ceràmica Pilar Sastre. Ara, el mes de desembre, 
d’aquí a no res, farà un any que ens va deixar na Pilar. I la veritat és que a proposta dels 
docents de l’escola de ceràmica, així com de gent al voltant de na Pilar i que l’estimava, ens 
varen fer arribar aquesta proposta que lògicament hem recollit el guant i no volíem dilatar 
més en el temps. I aprofitant també que s’apropava aquest primer aniversari, no deixar-ho 
escapar i posar-li un poc de fil a l’agulla. Com sabeu na Pilar va ser la fundadora i la 
principal impulsora de l’escola municipal de ceràmica. En va ser professora durant 
pràcticament trenta anys i la veritat és que per allà a través del seu mostratge ja han passat 
centenars i centenars d’alumnes. Alguns d’ells que han arribat a ser professionals de la 
ceràmica. Per aquest motiu volíem dur això a ple. Simplement ara és per comentar-vos-ho. 
La nostra intenció és en el ple de novembre dur la documentació necessària perquè aquesta 
oficialitat, perquè aquest canvi de nom es faci efectiu, i es faci oficial. Per a després ja fer un 
petit acte amb la col·locació de la placa amb el nou nom i tot el que sigui necessari. 
Simplement era comentar-vos-ho. Ja sé que avui de matí ho he parlat amb tothom però fer-
ho extensiu que també constes en acta en el ple municipal. Moltes gràcies”

I el Batle, senyor M. Cabot comenta: “Me sap greu perquè jo ho volia fer en el principi de tot, 
no aquí en mig. Se m’ha oblidat, però com era a títol informatiu, he trobat convenient fer-ho 
ara”

8. Declaració d’urgència de l’assumpte: Modificació del Pla Estratègic de Subvencions 
dels exercicis 2019-2022
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De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim 
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per 
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia de 
l’assumpte: Modificació del Pla Estratègic de Subvencions dels exercicis 2019-2022.

9. Modificació del Pla Estratègic de Subvencions dels exercicis 2019-2022

Atès que l’article 8.1 de la Llei 38/2003, general de subvencions disposa que els òrgans de 
les Administracions públiques o qualsevol ens que proposin l’establiment de subvencions, 
amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i 
efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva 
consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas 
al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.

Atès l’informe emès dia 27/10/2020 pel Director de Recursos Econòmics de l’Ajuntament de
Marratxí relatiu a l’aprovació de les bases de subvencions de l’exercici 2020, segons el qual 
s’han revisat i actualitzat els imports destinats a cada àrea amb la corresponent partida del 
pressupost i la seva consignació en el Pla Estratègic de Subvencions 2019-2022.

Per tot el que s’exposa, aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per la 
normativa vigent, eleva a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:

PROPOSTA D'ACORD

1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Annex 1 del “Pla estratègic de subvencions 
exercicis 2019-2022”, en els termes que a continuació s’expressen:

ANNEX 1: PRESSUPOST MUNICIPAL 2020. APLICACIONS DE DESPESA I IMPORTS 
DESTINATS A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS

a) Aplicacions de despesa del capítol IV del pressupost 2020 de l’Ajuntament de 
Marratxí que es preveu que es destinin a l’atorgament de subvencions pel 
procediment de concurrència.

Àmbit Aplicació pressupostària 2020 Import previst*

Esports

341.00.48000 - Atencions benèfiques i assistencials
- Entitats o associacions Esportives ....................53.000€
- Esportistes individuals ......................................13.000€

341.00.48900 - Altres transferències a famílies i 
institucions sense ànim de lucre

66.000€

11.000€

Cultura 330.00.48000 - Atencions benèfiques i assistencials 
330.00.48100 – Atencions benèfiques i assistencials

7.500€
2.000€
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Educació
326.01.48900 - Altres transferències a famílies i 
institucions sense ànim de lucre
320.00.48000 – Atencions benèfiques i assistencials

150.000€

25.000€

Joventut 231.50.48000 – Atencions benèfiques i assistencials 7.200€

Gent Gran 231.41.48900 - Altres transferències a famílies i 
institucions sense ànim de lucre

- Conveni amb la FAPEMAM..............................49.000€

59.110€

925.00.48900 - Altres transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre
-Associacions de veïnats........................................5.425€
-Associacions de mestresses de casa....................1.225€

Participació -Comissions de festes .........................................13.925€
Ciutadana - Cofradies .............................................................1.525€ 41.800€

- Cavalcades de reis ...............................................4.025€
- Federacions i confederacions ..............................1.125€
- Altres. ..................................................................8.325€
-Compliment requisits tècnics festes patronals......
....................................................................... 6.225€

Serveis Socials 231.01.48000 - Atencions benèfiques i assistencials 129.370,55€
231.02.48000 - Atencions benèfiques i assistencials 1.500€
231.02.48900 – Altres transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre 10.000€
231.02.48901-Altres transferències 117.000€
231.02.78000-Transferències de capital a famílies i
institucions sense ànim de lucre 6.000€
231.01.48000 – Subv. Ajudes a la Conciliació
familiar i laboral 40.000€

Medi ambient 170.00.48900-Altres transferències a famílies i 
institucions sense ànims de lucre

4.000€

Comerç 433.00.47900 Desenvolupament empresarial. Altres 
subvencions a empreses privades

400.000€

2. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies hàbils, 
dins els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions i 
suggeriments que estimin oportuns. Aquesta exposició al públic també s’anunciarà en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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3. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat aquest 
acord, fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari. En cas contrari, s’adoptarà 
l’acord definitiu que pertoqui, resolent les reclamacions presentades i aprovant la redacció 
definitiva de la modificació de l’Annex 1 del PES dels exercicis 2019-2022.

4. Notificar aquest acord al departament d’Intervenció i a les distintes àrees.

5. Donar compte de l’adopció d’aquest acord a la propera Comissió Informativa de 
Economia i Hisenda que es celebri.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle:  “Aquest pla, bé el que ja sabeu, 
quan es donen les subvencions, quan hi ha qualque canvi dins els pressuposts d’aquestes 
subvencions s’ha de canviar en el pla estratègic de subvencions. És un document que és 
bianual. Això bé també un poc perquè vàrem agafar el guant en el darrer plenari. Quan ens 
vàreu proposar distints, poder ampliar les subvencions pel tema de la Covid. Avui, també 
després, ho tractarem amb la moció que du el Partit Popular. I això com que vàrem 
començar a fer feina en aquest sentit, avui presentem això per poder presentar les bases 
també, per poder anunciar-les si pot ser aquesta setmana com a molt a principi de la 
setmana que ve. El que diu aquesta modificació del pla estratègic simplement és l’augment 
de distintes partides de les distintes subvencions que les entitats, les que són recurrents, de 
les entitats del municipi perquè puguin fer aquest, per poder augmentar per poder fer 
aquesta depesa pel caràcter sobretot pel tema de la Covid. Després a les bases hem hagut 
que fer distintes modificacions que ja ho veureu quan surtin. Que una és el màxim que 
poden cobrar les entitats. Evidentment si es puja la subvenció, també el màxim ha de pujar, 
perquè si no, no té sentit. I després també és la modificació en el que és subvencionable i el 
que no. Fins el dia d’avui a les anteriors subvencions, convocatòries no se subvencionava 
per exemple els projectes de neteja i ara sí. I és perquè entrin els gels hidroalcohòlics i 
desinfectants. O sigui, s’han adaptat les subvencions. Però bé, això és la modificació només 
del pla estratègic, que parla que no és vinculant tampoc als pressupostos, però és un 
document que s’ha de fer. Després si voleu també tindrem temps de debatre-ho a la moció 
del Partit Popular”

Acte seguit parlar el regidor del Partit Popular, senyor Jaume Llompart:  “Jo vos sent un poc 
tallats a tots, per ventura és la meva connexió, però suposo que quedarà ben gravat. 
Gràcies, senyor Batle i a tots els companys Regidors que m’heu felicitat per la paternitat, ara 
que tinc el torn de paraula, les hi dono. Si qualcú qualque estona no té son i vol col.laborar 
un poc. Estem disposats a fer una col·laboració. Bé, bromes a part. Contents com vostè deia 
què hagin agafat el guant. Enllacaré un poquet amb el que vàrem comentar en el passat 
plenari amb el que duem avui. Nosaltres vàrem presentar la moció, no la vàrem presentar 
per la via d’urgència. El que passa és que quan vàrem rebre l’ordre del dia no estava a 
l’ordre del dia, quan vàrem rebre l’ordre del dia, millor dit, no hi havia res, no hi havia ni la 
nostra moció ni aquesta proposta d’acord de modificació del pla estratègic de subvencions. I 
per tant, la vàrem presentar per via d’urgència ahir. Ja la veiem que està a l’ordre del dia, 
també veiem que està a l’ordre del dia per urgència aquest punt, per tant, hem fet un poc de 
feina a córrer cuita però bé, com ja vàrem dir en el passat plenari i hem dit altres vegades, 
estem aquí per fer feina i per col·laborar i més amb aquesta situació. Molt agraït de què 
hagin recollit el guant a la proposta nostra. Òbviament hi votarem a favor. Veig que han fet 
certes modificacions. Tampoc no hem tingut gaire temps per mirar-les totes. Suposo que 
deuen haver-hi valorat el volum de les associacions. Content també perquè no només siguin 
esportives amb l’import que palès hi ha una despesa un poquet més grossa per part de 
segons quins tipus d’associacions doncs, sempre hi som a temps de fer qualque tipus de 
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modificació. I el nostre objectiu és que els clubs, associacions culturals, esportives, o 
juvenils que necessiten les ajudes de l’Ajuntament, doncs les tinguin per poder fer front a 
aquestes despeses i que no sigui una aturada o que vegin minvada la seva activitat perquè 
en moments com aquest qualsevol tipus de lleure o qualsevol tipus de distracció, és positiu. 
Per tant, hi votarem a favor. Estem contents què hi hagin agafat la proposta del Partit 
Popular i ja com he dit abans la feina està feta i l’enteniment és per part de tots, doncs si li 
pareix bé, senyor Batle, retirarem la nostra moció. Ens és suficient en què hagin agafat el 
nostre guant i tant de bo aquest enteniment doncs ajudi a les associacions, a totes les 
associacions a fer front. Per part nostre no fa falta debatre la moció, senyor Batle. Moltes 
gràcies”

Respon el Batle: “Gràcies a tu, senyor Llompart. Sí, la pujada és general, pràcticament a 
totes les convocatòries. Però sí que la major pujada es troba a la subvenció d’educació i en 
segon lloc a les esportives. Les d’educació són perquè les ajudes a les AMIPAS seran més 
importants que mai perquè sí que tenen més despeses a l’hora de fer les activitats inclús en 
personal. I en gel, han de fer grups, han de fer...i aquesta gent tendrà una despesa major en 
tema Covid. I després les esportives, evidentment, perquè també i vostè ho coneix bé, les
entitats esportives no tan sols en el tema d’entrenaments, també han de tenir molta cura 
amb el tema de les desinfeccions i de la prevenció de la Covid, sinó que també les entitats 
esportives són les que tenen més despeses i són les que poden justificar més despeses en 
general. Per això, nosaltres hem optat i estic agraït de què vulguin llevar la moció. El que jo 
l’anava a proposar a la moció de no fer una subvenció nova sinó d’ampliar la que ja tenim. 
Més que res per no haver de fer als clubs dues convocatòries, doble paper, sinó ficar-ho en 
una. Per això, també hem corregut per poder dur avui aquest paper aquí. I el tema és 
aquest, el tema és el mateix i com vos dic, crec que serà més important mantenir, com 
vosaltres també demaneu a la moció, mantenir aquesta pujada l’any que ve, que no aquest 
any. Perquè aquest any és vera que moltes entitats, sobretot participació ciutadana, 
culturals, no han pogut fer activitat durant tot el confinament i tindran poca despesa a poder 
justificar a les subvencions. Llevat com t’he dit sobretot, de les esportives que aquestes 
tenen despeses de sobra per poder justificar. Per això dic, que segurament serà aquesta 
pujada, serà més important a partir de l’any que ve, que aquesta també és la posició nostra 
poder-ho mantenir perquè és vera que l’any que ve serà més necessari per a totes les 
entitats. I inclús també ens hem plantejat, sobretot amb el tema que parlàvem abans que te 
contava el tema AMIPAS poder avançar-les en el temps. Perquè com bé sabeu, les entitats 
justifiquen totes les activitats que han fet durant un any, el darrer any, i és vera que hi haurà 
entitats com les AMIPAS que són entitats com sabeu sense ànim de lucre, amb pocs 
ingressos i amb molta feina darrera amb els al.lots, que aquests per ventura sí tenen 
necessitaran rebre una subvenció més prest que no en un any vista, i per ventura hem de fer 
distintes convocatòries per segons quins tipus d’entitats per poder ajudar-los a dur la seva 
activitat durant l’any. Això són, ja és una cosa que vos avanço que segurament la solució 
serà aquesta i segurament ho haurem de fer així. Però bé, content que ens entenguem, que 
és una cosa positiva per tothom. Jo crec que era fàcil arribar a aquest acord i com he dit, 
hem agafat el guant del plenari anterior quan vàrem parlar d’aquest tema i encantats de 
poder treure-ho endavant”

Tornar intevenir el Sr. Llompart: “Se’m talla un poc, però volia simplement deixar-ho clar. És 
a dir, fora de voler discutir. Serà una sola convocatòria de subvencions o, sobretot per 
exemple pels clubs esportius, que com bé deia vostè, han tingut molt de gasto ara, una sola 
convocatòria de subvencions allà on hi haurà tota la relació, trauran les bases. Entenc que 
els màxims i els mínims es mouran. És a dir, perfecte. I seran per dos anys, per aquest any i 
per l’any que ve perquè òbviament la temporada comença ara i acaba el juny de l’any que 
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ve. Per tant, per part nostra si vostè ens diu que hi ha aquest compromís de l’Equip de 
Govern de fer-ho així, ja li dic que votarem a favor d’aquest punt i retirarem la moció. Si vol 
que la moció quedi, i fer aquesta transacció, i la votem a favor també. No és el realment 
important ara, però bé, com vostè vulgui, senyor Batle”

Li respon el Batle: “Sí, estic totalment d’acord amb vostè. Només deia el de la transacció per 
explicar el d’una sola convocatòria i no dues però no era ni molt manco qüestió de debatre 
ara, no tinc cap interès a debatre una moció. Per nosaltres perfecte també”

Seguidament parla la portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso: “Era manifestar que yo 
también estoy de acuerdo porque estamos muy pendientes de los sucesos que nos van a 
acarrear pues la pandemia. Es una cosa, es un trabajo elaborado deprisa y corriendo, pero 
que es acertado, por lo que nosotros no pondremos objeción alguna. Y a lo mejor tengamos 
que hacer más bailes justo que no sabemos cuándo va a terminar esto”

I el Batle diu: “Jo volia deixar clar que no és un document que l’hem redactat les darreres 
vint-i-quatre hores. Això també ho he de dir. Això du més feina que no vint-i-quatre hores. Ho 
duem per urgència perquè no ho hem pogut tenir abans. Però evidentment, això no ho hem 
fet ahir i ho hem dut avui. Però jo, per exemple la moció ha entrat ara per urgència, però 
crec que fa una setmana que la tenim. Em refereixo que la feina que s’ha fet per poder dur 
això igual que la feina que s’ha fet amb les bases, les bases també duien la seva feina i ara 
aquesta modificació vos puc assegurar que no s’ha fet en vint-i-quatre hores. Que es 
presentin les coses per urgència no significa que no s’hagin treballat amb temps. El que 
passa és que les coses arriben quan arriben i es poden presentar quan es poden presentar. 
També vull fer aquesta apreciació perquè no vull que quedi ara d’això que es dugui per 
urgència amb una cosa d’improvisació, no ho ha estat. Vull dir, ja he dit que hem agafat el 
guant en el plenari anterior i des del plenari anterior ja vàrem començar a fer feina amb 
aquest tema”

Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

10. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos de Marratxí para prevenir y 
evitar el acoso en redes sociales entre adolescentes

A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora del grup municipal 
Ciudadanos de Marratxí, senyora Lidia A. Sabater Pérez, de la Moció presentada per 
Ciudadanos de Marratxí, en data 08 d’octubre de 2020 “Para prevenir y evitar el acoso en 
redes sociales entre adolescentes, que diu textualment:

“Con motivo del Día Internacional de la Niña (11 de octubre), la ONG Plan Internacional, ha 
realizado un estudio sobre el acoso que sufren las niñas. Las cifras referentes al ciberacoso 
son alarmantes: casi un 60% de las niñas sufre acoso en redes sociales.

Esta intimidación por medio de las tecnologías digitales, según un estudio realizado por 
UNICEF, puede generar consecuencias que pueden durar largo tiempo y afectar a las 
víctima de muchas maneras: mental, emocional y físicamente; incluso en casos extremos 
derivar en suicidio.
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Creemos que es a través de la educación que se pueden prevenir y paralizar situaciones de 
acoso en redes sociales: primero porque la víctima, se puede dar cuenta de que es víctima, 
así como sus amistades, que pueden prestarle ayuda y, segundo, porque el agresor puede 
tomar consciencia del daño que hace.

También es importante inculcar la importancia de hacer un uso responsable de las redes, ya 
que todo lo que se publica deja huella digital y las repercusiones que pueden tener nuestras 
acciones en el mundo digital.

Los escasos estudios y precaria formación al respecto en centros educativos, hace que, 
desde el grupo municipal de Ciudadanos de Marratxí, presentemos esta moción y 
proponemos:

ACUERDOS:
- PRIMERO: Realización de un estudio para conocer la situación de Marratxí en cuanto al 
uso de redes sociales entre menores y conocer si existen situaciones de acoso en redes 
sociales entre adolescentes, principalmente niñas.

Así mismo, que este estudio se realice de manera periódica, por lo menos cada dos años 
para conocer la evolución de este fenómeno y así poder ajustar los planes formativos 
pertinentes.

- SEGUNDO: Crear un plan formativo presencial para menores del municipio para prevenir, 
reparar y evitar la repetición del acoso en redes. Este plan formativo, puede albergar desde 
charlas por las aulas de los centros educativos hasta formaciones online donde familias 
también pueden acogerse.

- TERCERO: Potenciar la figura del policía tutor para ayudar a los menores más vulnerables 
en casos de ciberacoso, dando mayor visibilidad a su figura.

- CUARTO: Realizar campañas de concienciación promovidas desde el Ayuntamiento de 
Marratxí a través de las redes sociales y los medios que se consideren oportunos. En estas 
campañas dar línea de contacto para que las posibles víctimas puedan llamar para pedir 
ayuda”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle dient: “Agafo jo directament la 
paraula. Evidentment que és una bona proposta aquesta, no direm el contrari, tots hi estem 
d’acord. El que passa és que sí que en aquest cas hi ha un poc de desconeixement de la 
feina que ja duem feta a l’Ajuntament, que en aquest cas a més hem estat pioners i punters 
a tota Mallorca. Tenim policies tutors que han rebut distints premis per la feina que fan. 
Tenim policies tutors que a damunt, a més de la feina que fan a nivell municipal, ells a nivell 
particular també fan feina d’aquest tipus, xerrades, cursos i etcètera. I jo simplement li volia 
comentar, que nosaltres; per exemple ara comptem amb dos policies tutors, varen 
augmentar a dos els darrers anys, per la importància que per nosaltres tenia aquest tema. 
No només pel ciberbullying sinó per tot el tema de policia tutor i tota la feina que fan amb els 
al·lots. Crec que ells fan cada any xerrades per cinquè de Primària i segon d’ESO sobre 
aquest tema, sobre el ciberbullying. Que ho fan a tots els centres de Marratxí. Tots aquells 
centres que s’apunten i volen perquè nosaltres oferim aquests serveis i després són els 
centres els que s’apunten si el volen rebre. Que també es fan dues xerrades a l’any per part 
dels policies tutors pels nostres pares, els papàs. Que també es fa formació per part dels 
policies tutors del professorat i també per les AMIPAS que ho sol.liciten. I a part d’això, 
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també sumem el catàleg de serveis en aquest sentit que ofereix la Guàrdia Civil i que ara 
també està potenciant molt. I com vos dic, són els mateixos centres, les direccions dels 
centres, els que han de demanar aquest servei. Nosaltres l’oferim, oferim el catàleg i ells 
demanen. I no només això, des que vàrem crear l’Àrea d’Igualtat, la vàrem crear aquesta 
legislatura. També l’Àrea d’Igualtat ha fet feina a través de i conjuntament amb Seguretat 
Ciutadana i han ofert formació orientada a la sensibilització i prevenció de sobretot la 
violència masclista exercida a través de les xarxes socials. Que també és una xacra bastant 
important. I sobretot dirigides a joves de primer i segon d’ESO, a tots els centres del 
municipi, tant siguin públics com concertats o privats. I bé, com et pots imaginar l’actitud 
principal és conscienciar dels riscs actuals entre els adolescents, que estan exposats en 
relació amb l’ús de les noves tecnologies des d’una perspectiva de gènere. I també com a 
objectiu concret sensibilitzar i prendre consciència sobre els ciberdelictes i la ciberviolència 
de gènere que moltes vegades els joves no són conscients del que suposa posar-se davant 
d’una càmera i sobretot posar-se segons de quines maneres davant una càmera. Aquesta 
formació que du l’Àrea d’Igualtat conjuntament amb Seguretat Ciutadana consta de distints 
tallers. Aquests tallers en aquest cas, un d’ells impartit pel policia tutor, altre per la tècnica 
d’Igualtat i els darrers es fan a través d’una dinàmica participativa mig a mig. El contingut del 
taller impartit pel policia tutor és l’ús adequat i crític d’Internet i les noves tecnologies. Es 
donen a conèixer conceptes entre els alumnes com sexting, l’extorsió, grooming, stalking, 
etc. Ben important en els joves. Jo de fet no en conec la meitat. És ben important que als 
joves els formem en això. I les conseqüències i perills que tenen aquestes activitats. Aquells 
tallers se solen fer entre els mesos de novembre i desembre. Així es va començar a fer l’any 
passat, a 2019. I bé, es va sol·licitar per distints centres del municipi. I per 2020-2021 
aquesta oferta segueix vigent i des dels centres es poden apuntar. Dir-li que els estudis 
sobre aquest conflicte, sobre aquests tipus de conflictes es veuen introduïts a la memòria 
anual que fan els policies tutors de la seva activitat . I només dir-li que el curs 2019-2020 i 
això que va haver-hi la pandèmia pel mig, es varen fer cursos que varen arribar a 736 
alumnes del municipi. O sigui, que realment s’està fent una feina prou important. A part que 
també de cada vegada tenim més presència en els instituts, tant dels educadors socials, 
com també dels dinamitzadors juvenils, que també fan feina en distintes campanyes sobre 
aquest tema. Simplement ho volia explicar perquè crec que tant el primer, com el segon, 
com el tercer punt és feina que duem fent, que si voleu més informació, no tenim cap 
problema en mostrar-los les memòries, o inclús fer unes reunions amb els nostres policies 
tutors perquè li puguin explicar de primera mà la feina que fan. I jo el que li anava a proposar 
és una transacció d’aquesta moció. Perquè evidentment, no vull votar a favor d’una cosa 
que ja estem fent, tampoc la vull votar en contra perquè evidentment, és un tema que crec 
que tots som sensibles. Per això li vull proposar una transacció que seria ajuntar el primer, el 
segon i el tercer punt que són les activitats que ja fem, i diria així “Que l’Ajuntament de 
Marratxí continuï potenciant els serveis de formació i prevenció de l’assajament escolar amb 
especial atenció a les xarxes socials, a través de la feina duita a terme per l’equip de policies 
tutors conjuntament amb altres departaments d’aquest Ajuntament” Que és un poc en 
global. I després sí que li mantindríem el quart punt que és referent a fer campanyes de 
promoció des de les xarxes socials, que aquest crec que sí que costa poc dedicar-se a fer-
ho i crec que sí que el podem promocionar un poc més. O sigui, la nostra proposta és 
aquesta. Ajuntar els tres punts amb la transacció que li he comentat i deixar el quart punt per 
així poder potenciar les xarxes socials, les campanyes a través de les xarxes socials de 
l’Ajuntament”

Seguidament parla la Sra. Sabater: “Bueno, primero de todo somos conscientes de todo el 
trabajo que se está haciendo. El trabajo que hace el policía tutor, evidentemente también lo 
conocemos y simplemente decimos en esta moción que se potencie. Es decir, que se dé 
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más valor al trabajo que se está haciendo. Luego por otro lado, lo que estamos pidiendo es 
que se haga un estudio; o sea nosotros en el anuario se recoge los datos que se han 
registrado de las personas que han pedido ayuda o de la gente que ha podido tener esa 
formación. Nosotros lo que estamos pidiendo es un estudio para conocer la situación de 
nuestros jóvenes de Marratxí, porque hay algunos que por vergüenza o porque no saben de 
la existencia de este tipo de figura o porque el propio centro no ha pedido el curso de 
formación, pues no tiene acceso a todo esto. Entonces lo que pedimos es que se haga un 
estudio exhaustivo de la situación de nuestros jóvenes y así se puede hacer una campaña 
de prevención adecuada a toda la problemática que podamos tener. Y creo que sería más 
ajustado para dar respuesta más efectiva. Que no digo que todo lo que se haya hecho no 
sirva, precisamente es algo complementario a lo que se está haciendo que el trabajo es 
bueno. Simplemente es eso, pedir el estudio previo para saber la situación del municipio y 
adaptar la formación a esta”

El Batle comenta: “És que jo avui mateix he parlat amb un dels policies tutors i parlàvem 
d’això. Vull dir, els policies tutors ja tenen fet aquest estudi, per ventura no ho tenen redactat 
com a estudi com a tal per mostrar però sí que tenen una anàlisi de la situació del municipi. 
De fet, ells no només, vull dir, la formació després que donen la fan per donar resposta a 
aquesta anàlisi que han fet del municipi. De fet, ells no només van a les escoles a fer 
aquestes xerrades, ells tenen presencia a les escoles. Encara que un institut dels nostres no 
li demani aquestes xerrades, no significa que la Policia no sàpiga la situació perquè els 
nostres policies investiguen, els nostres policies estan dins els instituts. També per això 
comentava la important tasca que fem des d’altres àrees conjuntament com pot ser, com he 
dit abans, amb Igualtat o Serveis Socials, que duem els educadors socials dins els instituts 
per complementar aquesta feina de les policies, com també moltes vegades els 
dinamitzadors juvenils, que també els fiquem a fer campanyes dins els instituts. Perquè al 
final, per exemple, els espais joves també són uns bons focus per conèixer la problemàtica 
dels nostres joves. Perquè és un espai que agafen confiança amb els dinamitzadors i és un 
espai on els joves també en moltes ocasions compten i evidentment els nostres 
dinamitzadors que poden ser receptors d’aquesta informació, però és vera que després no la 
tractaran igual que faci un educador o faci un policia però els nostres dinamitzadors sí que 
tenen contacte amb els educadors i els hi passen aquestes preocupacions i després es 
tracten. Jo per això li convidava que quan vulgui podem fer una reunió amb els policies 
tutors i explicar exactament la situació de Marratxí i les anàlisis que ja han fet. Perquè és 
que això, li dic de veres, és que està fet. De fet, nosaltres...la nostra policia ha estat, els 
nostres policies han estat punters durant molts d’anys i bé tenim distintes cartes 
d’agraïment. Aquí tinc per exemple una de la Conselleria d’Educació que ens dóna 
l’enhorabona pel servei de policia tutor. Eln han donat altres tipus també de condecoracions, 
i de veres que ho dic també perquè és que justament avui mateix he parlat amb ells 
d’aquesta moció. I ens diuen això, que tots aquests estudis d’anàlisi es fan, que ara el pla 
formatiu que li havia explicat que també es fa. I potenciar la figura del policia tutor cada any 
ho hem fet quan eren un i es varen passar a dos i ara que són dos hem implantat la figura 
també als instituts, com ben l’he explicat, sobretot dels educadors. S’ha fet. Vull dir, per jo 
des del meu punt de vista aprovar segons quins punts, ja sé que no és la vostra voluntat ni 
molt manco, però és fer de menys la feina que s’ha fet fins ara pels nostres professionals. I 
per això, l’animava simplement a fer aquesta transacció que és dir en general el que vostè 
m’ha dit. Vull dir, evidentment la transacció, que l’he fet jo, es pot modificar. Si vostè vol 
afegir alguna cosa a la transacció, estem parlant evidentment, de potenciar, ho he dit, de 
potenciar els serveis de formació i de prevenció; podem parlar també d’altres, podem ficar 
alguna cosa més que a vostè li agradi. Però bé, jo crec que parlava en global però per no 
deixar de menys la feina feta fins ara que crec que és molta. I com li dic, vos deixo el quart 
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punt que crec que sí que el podem deixar perquè des de les xarxes jo crec que podem fer 
més feina. Vull dir, ho dic aquí. No dic que no es faci perquè també s’ha fet, i bastant però sí 
que això es pot potenciar sense cap problema perquè les xarxes socials és bo de fer i els 
recursos són pràcticament poc costosos. O sigui, la nostra proposta és aquesta. No sé si 
voleu canviar qualque cosa de la transacció o no estau d’acord directament amb aquesta 
transacció. Com vostè digui”

Li respon la Sra. Sabater, regidora de Ciudadanos: “Gràcies. Bueno, en los datos, en los 
informes que se recogen del policía tutor supongo que son los pasos ya posteriores que se 
han tratado, no hay un informe de prevención ¿o sí?, no lo sé. Pero de todas formas 
creemos que también es importante hacer un informe externo, o sea, que se recojan datos 
externos porque o algo más reglado, algo que sea más institucional, digamos, que recoja los 
datos del municipio de los jóvenes. Pero sí que lo que nos ha propuesto, la transacción que 
nos ha propuesto sí que recoge también nuestras demandas y sería favorable para el 
municipio y así mismo también nos gustaría reunirnos con los policías tutores para saber de 
este informe los datos que se recogen. Porque ya le digo que es importante también ese 
trabajo de prevención que debe ser previo, y ese estudio que pedimos pues sería lo ideal”

El Batle diu: “Perfecte. Estem d’acord amb això. I com li he dit, jo aquí tinc les memòries 
com vostè diu és a posteriori. Però la feina preventiva i d’anàlisi ja està feta i per ventura el 
que falta, com vostè sol·licita, és que es faci per escrit. Que suposo que li direm a la Policia i 
no hi haurà cap problema en què ho faci. Idò, aprovaríem aquesta transacció, canviaríem els 
punts un, dos, tres per la transacció que he dit abans i deixaríem el quart punt”

A continuació parla la portaveu del PP, Sra. García: “Molt ràpidament per dir, manifestar que 
el nostre vot serà favorable i que en cap cas que s’accepti aquesta transacció és fer de 
menys la feina dels treballadors. Ho digo perquè el senyor Batle ho ha comentat i jo crec que 
no. Crec que en aquest punt la senyora Sabater també coincidim. No és fer de menys als 
treballadors ni molt manco en els policies tutors que són els puntals en el capdavant 
d’aquesta feina. Per tant el nostre vot serà favorable. Només això. Gràcies.”

Intervé el Batle: “Moltes gràcies. Sí, jo he dit que sé cert que la intenció no era aquesta. Ho 
he dit. El que passa és que sí que a vegades si la proposta que surt avui és 
crear....m’entens? Quan una cosa ja està creada, la millor paraula és potenciar. Però jo ho 
he dit des del primer moment que sé que la intenció no és aquesta”

Torna parlar la Sra. Sabater: “No, gràcies. Simplement és això, que també dir que jo he dit la 
paraula “potenciar”. A més a la moció recollim la paraula potenciar. En cap moment hem dit 
de fer la figura del policia tutor perquè som conscients de la feina que s’ha fet fins ara. 
Simplement era potenciar, donar més recursos, més suport a aquestes iniciatives i el que 
deia la senyora García que és això, que no fem de menys en cap moment la feina que es 
feia, simplement donàvem suport a la feina que ja s’ha donat, que som conscients des del 
grup municipal tota la feina que s’ha fet i  la bona feina que s’ha fet. Però era potenciar això i 
fer una feina de prevenció. Que és l’important que s’ha de fer preveure, i prevenir tots els 
mals que puguin venir després. No atacar quan ja el problema ja hi és”

El Batle diu: Sí, sí. Ho he entès perfectament. Ja et dic sense voler entrar tampoc amb això 
perquè és literatura. És vera, el tercer punt diu “potenciar”, però el segon diu “crear” i el 
primer “realitzar”. És que és literatura, és que estem ara filant molt prim, ja m’entens. Però ja 
està, amb la transacció queda tot, crec que queda tot inclòs”
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Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar la 
moció en la forma següent:

1. Que l’Ajuntament de Marratxí continuï potenciant els serveis de formació i prevenció de 
l’assetjament escolar amb especial atenció a les xarxes socials, a través de la feina duita a 
terme per l’equip de policies tutors conjuntament amb altres departaments d’aquest 
Ajuntament.

2. Realitzar campanyes de conscienciació promogudes des de l’Ajuntament de Marratxí a 
través de les xarxes socials i els mitjans que se considerin oportuns. A n’aquestes 
campanyes donar línea de contacte perquè les posibles víctimes puguin cridar per demanar 
ajuda.

11. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal del 
Partit Popular envers ajudes puntuals Covid-19 entitats del municipi

Seguidament agafa la paraula el Batle: Hem quedat que es retirava aquesta moció. Senyora 
García, estau d’acord?”

Li respon la portaveu del PP: “Sí, sí, tal com ha explicat el senyor Llompart a la intervenció 
de la proposta que han presentat vostès, entenem que queden satisfetes les nostres 
peticions i esperem que sigui un compromís ferm, i si és així doncs retirem la moció. 
Gràcies”

La Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular envers ajudes puntuals Covid-19 
entitats del municipi, es retirada de l’ordre del dia.

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 
(setembre 2020 – octubre 2020).

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

2. Dació de compte al Plenari de la Corporació octubre 2020 (ajudes puntuals serveis 
socials, informes objecció i subvencions xips cans tercer trimestre 2020)

Atès que, al llarg del 3er trimestre de 2020 s’han tramitat entre d’altres els següents:

• AJUDES PUNTUALS SERVEIS SOCIALS 3 TRIMESTRE 2020
• INFORMES OBJECCIÓ 3 TRIMESTRE 2020
• SUBVENCIÓ XIPS 3 TRIMESTRE 2020
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Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial de 
Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Donar compte dels tràmits abans esmentats.

Els senyors assistents es donen per assabentats de la proposta abans transcrita

3. Donar compte de la Sentència núm. 287/2020 del Jutjat contenciós núm. 1

Atès que en data de 24 de setembre de 2020 (Registre general d’entrada núm. 10597/2020 
de 24 de setembre) el Jutjat de lo Contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca 
notifica sentència en el si del procediment abreujat núm. 66/2016 interposat per la Sra. 
Carmen Rivera Fernández contra la desestimació del recurs de reposició de data 7 de  
gener de 2016, formulat contra les qualificacions definitives de la convocatòria de policia 
local dictades execució de la sentència núm. 389/2015, dictada per la Sala Contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

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. 287/2020 dictada en data 23 de juliol de 2020 pel 
Jutjat de lo Contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca en el si del procediment 
abreujat núm. 66/2018 interposat per la Sra. Carmen Rivera Fernández contra el seu 
cessament com a policia local a resultes de les noves qualificacions definitives acordades a 
resultes de la sentència núm. 389/2015 dictada per la Sala Contenciosa del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears.

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

4. Nomenament Jutgessa de Pau substituta

Atès que en data 02 d’octubre de 2019 la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
de les Illes Balears va anomenar Jutgessa de Pau substituta d’aquest Ajuntament a la 
senyora Clara Ramón Roman conforme a l’article 11 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, 
dels Jutges de Pau.

Atès que aquest Ajuntament es va assabentar que la senyora Clara Ramón Roman no 
figurava empadronada en el municipi de Marratxí, fet que se va comunicar al Jutjat Degà.

Atès que en data 30 de setembre de 2020 la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears autoritza a la senyora Ramón a residir fora del terme municipal 
de Marratxí.

Conseqüentment, aquesta Alcaldia, eleva a la Comissió informativa d’Interior, la següent

PROPOSTA D’ACORD
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1.- Donar compte dels oficis del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears relatius al 
nomenament de Jutgessa de Pau Substituta a favor de la Sra. Clara Ramón Roman i de 
la autorització a residir fora del terme municipal de Marratxí.

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

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el Batle dient: “Per escrit tenim un prec 
que és del senyor Estarás que ens demana que es revisi el paviment de vianants, les 
voravies del carrer Tord, i que s’arregli en el cas de deficiències. I li dic que sí, que agafam 
aquest prec i anirem a revisar amb els nostres tècnics per veure les deficiències que s’hagin 
d’arreglar en aquesta voravia”

El Sr. Estarás segueix amb la paraula: “Hola. Bon vespre a tothom. Jo li volia fer una 
pregunta al senyor Pedro López. He vist que estaven fent reformes al quarter municipal i no 
sé si estic equivocat, senyor Pedro, però els vespres tenim quarter de guàrdia? Perquè no 
vaig veure llum”

Li respon el Sr. Pedro López: “Sí, el cuartel permanece de guardia igual 24 horas como 
siempre. Tenemos unas casetas auxiliares en las que tenemos dos casetas especialmente 
una para Policía y una para oficinas. Sí, estamos operativos 24 horas”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu del Partit Popular, senyora 
Mª Magdalena García Gual: “Jo tinc una sèrie de precs. El primer de tots és que hem sabut 
que ja s’ha incorporat el nou cap de la Policia Local. I una vegada més senyor Batle, ens 
sentim bastant ignorats perquè ni se’ns ha fet partícips de res, ni se’ns ha presentat, ni...ja 
sé quines són les circumstàncies actuals, però estan contemplades reunions de menys de 
sis persones, crec que els portaveus de l’oposició són menys de sis. Hi ha altres 
alternatives, e-mails, telefonades. Bé, en cap cas el Partit Popular, els altres grups no ho sé, 
parlo pel nostre grup, no hem tingut coneixement absolutament de res per part de 
l’Ajuntament d’aquest fet i li volia manifestar doncs, com li deia, en sentim ignorats i fer-li el 
prec de que per favor, ja els hi he hagut de dir altres vegades, que ens informin d’aquest 
tipus d’assumptes que creiem que són bastants rellevants, com és la incorporació d’un nou 
cap a la Policia Local del nostre poble. Després en el nucli d’es Pont d’Inca, els hi volia fer 
també tres precs. Un és, ho coneixen, en el camí de Sant Llatzet cantonada amb el carrer 
Ramon Llull. Fa pràcticament un any, no arriba, deu o onze mesos, va caure una casa, fent 
una obra, bé, ja saben el que va passar. Està en aquests moments apuntalat, tapat damunt 
l’acera amb un mallazo blau que quan fa vent i fa malt temps tremola. És vera que 
pràcticament és inaccessible l’acera pels vianants i els hi deia que és vera que varen 
habilitar un trosset, però així i tot trobem que és una mica perillós. Hi ha bastants queixes 
dels veïnats en quan a temes de seguretat. Ja no parlem d’estètica i d’altres històries que no 
hi volem entrar. El prec era que per favor a veure si podien estar damunt, poden mirar a 
veure si això, que això no s’allargui més perquè ja, com els hi digo, fa pràcticament un any. 
Una altra situació similar en el carrer Santedat a l’altura del número cinc, una mica més 
endavant de l’Edifici Erika a l’esquerra, hi ha un habitatge que han tomat ara fa poc i el 
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mateix cas, damunt l’acera està ple de tanques, de valles, que suposem que també és per 
una qüestió de seguretat, però fa inaccessible el pas als vianants. I no sabem si és, 
suposem que és, com els hi dic, perquè és un perill. Però bé, si poden donar una solució a 
això perquè és un altre entrebanc per la gent que circula pel poble. I el plenari passat els hi 
vaig demanar i els hi faig el prec que per favor ho tinguin en compte una troneta que 
continua oberta i que s’obre cada vegada que plou, d’aigües brutes a la cantonada de 
l’avinguda d’Antoni Maura amb la pujada del pont del carrer Cabana. Per favor, si ho poden 
tenir en compte. A la vegada que els hi vaig demanar això, vaig demanar un arbre que feia 
nosa al pàrquing de la plaça de l’Estació i això està subsanat i els hi volia donar les gràcies. I 
després dues preguntes. Una, tema de contenidors soterrats, concretament també en el 
nucli d’es Pont d’Inca. Fa una sèrie de mesos que els contenidors soterrats estaven 
precintats. Vàrem entendre que és que estaven inoperatius, però ara, sorpresa, que ens 
trobem que hi han instal·lat uns contenidors de plàstic, els clàssics contenidors verds. I la 
pregunta és, estan espenyats? Hi ha problemes amb el camió? No sabem exactament quin 
és el problema i ho volíem saber. I després ja una qüestió d’organització i intendència de 
temes de pandèmia. Suposem que no hi ha previsió de celebrar la Fira de Tardor d’enguany, 
senyor Batle. Ja és a títol informatiu això, una pregunta. I com tenen previst afrontar el tema 
de les festes de Nadal. Em refereixo a colcades de Reis, i diferents festes que es venien fent 
en el municipi. Bé, igual que ara la “Nit de les Ànimes”. A veure si ens pot explicar una 
miqueta com tenen previst afrontar aquests temes. Moltes gràcies”

Respon el Batle: “Jo el tema de la Fira i això ho havia deixat a títol informatiu per quan 
acabem el ple. Però si voleu ja ho contesto ara i així si qualcú té preguntes d’això, ja queden 
contestades. El tema de Tots Sants, ja ho vàrem començar a contar. No es pot fer la missa, 
així són les recomanacions sanitàries. Hi haurà control d’entrada, també s’agafarà el nom de 
la gent que entra perquè estigui controlada. S’han instal·lat ja gels a distints punts del 
cementiri. I bé, contractarem també una empresa de control d’accessos per poder tenir 
controlat l’aforament. Controlar l’aforament. I augmentem l’horari del cementiri, de vuit del 
matí a nou del vespre. Per dissabte i diumenge. Entenem que no tindrem problemes en el 
nostre cementiri en tema d’aforaments, pel tema de com es ve donant els anys anteriors. I el 
nostre cementiri no és tan gran, no creiem que hi hagi cap tipus de problema. També els 
carros que hi havia per dur les plantes, els carros aquests que vàrem posar fa dos anys o 
tres, també no es podran utilitzar. També pel tema sanitari. Això és Tots Sants. La Fira de 
Tardor no es realitzarà perquè està prohibida. Va sortir les indicacions i les instruccions de 
què no es poden fer fires. Així que s’elimina, es lleva. El tema de Tots Sants, si mireu les 
xarxes, ja han començat a sortir coses. Perquè Joventut ha preparat un tema de..., entre 
Joventut i Cultura també, si no m’equivoco, amb Cinètica d’es Pont d’Inca, han preparat un 
treball online, virtual perquè la gent ho pugui veure. I també es fa una “Nit de terror”, una 
marató de terror, en col·laboració l’Ajuntament amb Cinesa. Com que en el cine sí que 
podem fer l’aforament de manera segura, es pondran dues pel·lícules. En principi eren tres, 
les hem passat a dues pel tema de la limitació horària dels vespres. Això és el que tenim 
pensat per Tots Sants. I tema Nadal, a nivell cultural sí que organitzarem qualque tipus 
d’actes amb els aforaments que pertoca. Però això queda un poc enfora, encara estem 
treballant amb això. I el que també estem preparant és una campanya de Nadal d’ajuda al 
comerç. Haurà de ser una campanya de Nadal un poc original, també estem fent feina amb 
això, a veure si ja la podem presentar les pròximes setmanes. I el tema dels Reis. Ja ens 
hem reunit amb la comissió dels Reis de Pòrtol. I ara aquesta setmana també ens acabem 
de reunir amb les altres comissions. Estem coordinant entre les comissions i nosaltres com 
fer el tema dels Reis, ho durem endavant. Ho durem endavant. I segurament la solució 
passarà perquè el recorregut sigui més llarg i la gent pugui veure els Reis des de la finestra 
de casa seva o des del portal de casa seva. D’acord? Ja vos dic que estem encara en 
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coordinació amb les comissions. No vos puc dir com serà al 100% perquè encara ho estem 
estudiant, però la intenció és que sí que hi hagi Reis a Marratxí. Això és la idea. Després del 
carrer Sant Llatzet i Ramon Llull farem passar als tècnics. Però me’n recordo que ja quan hi 
va haver una ventada vàrem fer anar a la Policia i varen dir que estava tot en ordre. De totes 
maneres els hi farem tornar a anar perquè diguin si hi ha qualque entrebanc”

Seguidament agafa la paraula la regidora de Medi Ambient, Sra. Alonso: “Hola. Molt bon 
vespre. A veure, més que res he aixecat la mà tot d’una perquè el tema de la troneta el 
vàrem parlar ja a l’anterior ple i precisament vaig ser jo mateixa que vaig avisar a Facsa 
perquè ho anessin a revisar. Justament jo els dijous sol passejar per aquesta zona, i estava 
vessant, justament, aigües brutes. Vaig telefonar i al cap de deu minuts va venir tot d’una el 
camió crec que  era Ossifar, concretament. I bé, hi havia un embós bestial de tovalloletes, a 
part del que ja sabem. M’imagino que el problema és estructural. És a dir, hi ha moltes 
bandes que ens passa que com ve una baixant que ja ve de rosegar de molts de llocs, arriba 
un moment que s’acaba bloquejant. I m’imagino que això té mala cura en el sentit que 
segurament o la canonada hauria de ser més ample, o que la bomba o el pou de bloqueig 
no dóna per la quantitat d’obstacles que pugui dur també l’aigua, etc. De totes maneres ja et 
dic, vaig avisar jo mateixa, i em varen dir que posarien fil a l’agulla. És vera que quan plou 
per ventura hi baixa més, amb més pressió l’aigua i per ventura és un poc inevitable que 
desbordi. Estirem pendents. I en relació al soterrat de la plaça d’es Pont d’Inca de l’església. 
Aquí tenim un problema greu estructural de la part dels fons dels contenidors. És a dir, allà 
on s’ubiquen els contenidors soterrats, precisament l’estructura de ferro i també el que són 
les parets, no estan en bones condicions. I per tant ens hem vist obligats a precintar-ho de 
manera que no s’utilitzin. Més que res perquè ara l’obra que s’ha de fer aquí és una obra 
molt costosa i en aquests moments com ja sabeu estem dedicant aquests esforços a altres 
coses més necessàries. La solució en aquest cas ha estat treure els contenidors de baix i 
posar-los a dalt i que la gent es quedi coberta amb el servei diguéssim. Ara no poden 
utilitzar de moment el que és el servei de soterrat. Per això, hem tret els contenidors. També 
és vera que vàrem col·locar uns lletreros avisant del problema que hi havia perquè els 
veïnats poguessin llegir-ho, sabent que no podien utilitzar allò fins a nova ordre i que per 
això es posava els contenidors. No sé si és que els lletreros ja han desaparegut o s’hauran 
esborrat o qualsevol cosa així. Però bé, aquesta és l’explicació. Moltes gràcies”

Segueix parlant el Batle: “També recordar-li que també farem distints actes pel 25N, que és 
el dia contra la violència masclista. També està previst que fem distints actes sobre aquest 
tema”

A continuació agafa la paraula el regidor del Partit Popular, Sr. Llompart: “Gràcies, senyor 
Batle. Tinc un parell de precs i qualcuna pregunta. Li volia comentar a veure que sabem que 
degut a totes les mesures i la reestructuració que ve provocada per la pandèmia de la Covid-
19, en el Pla de Na Tesa fa més de sis mesos que no hi ha metge. I ara mateix tan sols crec 
que els dijous hi ha la infermera i els divendres hi ha el metge o al revés, i inclús no 
coincideixen. Fins ara ho vèiem un poc acceptable, ja que bé, és a dir, la situació és la que 
era. Ara ja òbviament pensem que no és així. No pot ser que un nucli com el Pla de Na Tesa 
estigui sense metge tres o quatre dies a la setmana perquè hi ha molta gent major tota sola 
que no pot anar a cap altra banda ni entén de telèfons ni entén de SMS ni de coses, i crec 
que no és així. De fet la setmana passada vaig haver de cridar al metge i quan abans 
cridàvem al metge a la unitat d’allà, del Pla de Na Tesa, i la infermera o la doctora venien en 
qualsevol moment a casa nostra, i la setmana passada ens varen dir que vindrien el dijous 
que ve, per atendre a una persona de noranta-set anys que li estava fallant el marcapassos. 
“Que vendremos la semana que viene”, és a dir, dijous, passat demà han de venir. Per tant, 
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jo crec que senyor Batle això no ho podem tolerar ni el podem consentir. Crec que com bé 
deia ara la senyora Cristina Alonso s’estan centrant els esforços amb altres coses. Crec que 
això és important i crec que no podem permetre que això passi. Fa set mesos que estam 
patint aquesta pandèmia, que ningú ho vol patir en la seva casa aquest tipus de coses ja 
estiguin clares. I em pareix bastant més preocupant que quasi tot del que hem parlat fins 
ara. Espero que en prenguin bona nota i solucionin aquest fet l’abans possible. També, fora 
comparar amb ningú perquè les comparacions són odioses, però crec que és l’únic nucli de 
Marratxí allà on hi ha una Unitat Bàsica que no hi ha metge. Perquè a Pòrtol hi és, a Sa 
Cabaneta hi és, al Pont d’Inca hi és, i en el Pla de Na Tesa no en tenim. Però bé, suposo 
que ho prendran amb bona nota. Després li volia fer un comentari o un prec. A veure si 
teníen a bé instal·lar un parell de papereres, ja que des del “Tio Pepe”, de la carretera 
d’Inca, aquest carril bici que varen fer i que varen inaugurar fins a Es Figueral, no hi ha ni 
una sola paperera, ni una sola. A vegades l’incivisme de la gent sabem el que fa però que 
l’incivisme de la gent vingui provocat per això si no sé en quants de kilòmetres no hi ha ni 
una sola paperera per poder tirar un clinex o per poder tirar la borseta amb les coses dels 
cans, doncs poc poden fer. Després també li volia comentar que a la zona de Gómez Ulla, a 
la banda del torrent, a les papereres hi ha moltíssima brutor, estan plenes a vessar des de fa 
bastant estona. Es veu que ningú hi passa per allà. A veure si podien passar-hi. I també a 
fer net, ja que és vera que hi ha molta fulla, és vera que ara és el moment, en què les fulles 
dels arbres cauen, però sí que és vera que s’hauria de fer net i dignificar un poquet la zona. 
Després, la zona de Sant Marçal, just devora a la instal·lació esportiva de “Open de 
Marratxí”, del pàdel, a la corba hi ha una línia groga continua pintada i això vol dir que els 
cotxes ni poden aturar ni poden aparcar. El que passa és que allà hi ha molta gent que 
aparca, no fa cas de la senyalització, i el que passa és que ja ens han comentat varis 
veïnats que hi ha molt de sustos perquè és una corba bastant llarga, allà es pot agafar certa 
velocitat entre cometes, i ja hi ha hagut sustos perquè hi ha molta gent que va en bicicleta, 
va en patinet o hi ha el skate, hi ha la instal·lació esportiva, hi ha l’institut just allà devora i 
tenim vàries queixes a veure si ho poden mirar. I després per acabar li volia fer una pregunta 
arrel, que ja va demanar la meva companya, la portaveu del grup, de la campanya aquesta 
que han fet per sensibilització de la pandèmia allà on entre cometes no ataquen, però sí que 
queden ben assenyalada la població més jove del municipi. És una campanya seva, 
nosaltres no varem saber res, ja li vàrem comentar. I era, o sigui que hem tingut vàries 
queixes que primer de tot, es col·loquin segons quins tipus de fotografies dins instal·lacions 
esportives, dins camps de futbol, poliesportius, a devora de les escoles, ja que són imatges 
bastant dures, allà on hi ha certs nins, certs joves que les han de veure i no crec que ho 
hagin de fer. I a més, ara tenim la casuística que hi ha gent que culpem als joves, hi ha gent 
més gran que no fa cas de les restriccions que hi ha. Per tant la Presidenta sense anar més 
enfora. Per tant volíem demanar-los a veure si podien mirar de repensar allà on col·locar 
aquestes imatges i quins tipus d’imatges perquè ens han fet arribar queixes de que hi ha 
nins que no han de veure segons quins tipus d’imatges i aprofitar per demanar-los si ens 
podien passar per escrit aquesta campanya, amb el cost que ha tingut i els criteris que han 
tingut per fer-la. Moltes gràcies, senyor Batle”

Contesta el Batle: “Li passarem el que demana de la campanya i també li passarem els 
resultats, que han estat molt bons. Nosaltres a la campanya no volíem en cap cas 
criminalitzar a la joventut i així ho vàrem explicar. El que passa és que sí que els volíem 
posar en el focus i sí que els hi volíem fer veure un poc la crua realitat. Nosaltres no volíem 
fer, no volíem criminalitzar als joves el que passa és que qualque diputada vostra sí que ha 
posat aquesta campanya com a model de criminalitzar als joves. Ja que vostè em tira una 
puja, jo també li tir una altra. El tema dels cartells dir-li que hi va haver una errada logística 
amb el tema de la col·locació a les escoles. Va durar un dia. Perquè, un dia, perquè es 
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varen fer cartells nous, hi ha els OPIS mòbils, es varen fer cartells nous que eren per 
demanar als papàs que controlessin els temes de les mesures, la distància, la mascareta i 
això a l’hora d’entrar a les escoles. Va have una errada del que va fer, del que va col·locar 
aquests cartells que només es varen col·locar a una banda i quan es varen dur els OPIS a 
les escoles, a una banda hi havia el cartell bo i a l’altra encara hi havia el de la campanya de 
joventut. D’acord? I això va ser una errada de logística, que la reconeixem i demanem 
disculpes, però varen durar un dia. En un dia varen estar llevats aquests OPIS d’aquests 
llocs. La campanya és més global que els cartells aquests que vosaltres dieu, i ara la podeu 
veure en aquest OPIS que per exemple en el Pla de na Tesa hi ha un a la plaça o a distints 
llocs, que ara és en positiu. D’acord? La campanya, com he dit és global, és una estratègia 
de màrqueting, començava amb un missatge molt dur i acabava amb... i ara acaba amb un 
missatge positiu que els joves són part de la vacuna. O sigui que és global la campanya, vos 
passarem les dades que he de dir que són molt bones. Després apuntem el de la línia 
continua, en Pedro López ho apunta i ho aniran a mirar. Després li pas la paraula a la 
senyora Alonso perquè li contesti el tema de les papereres. I per contestar-li el tema del 
metge del Pla de Na Tesa. Li he de dir que tant a Pòrtol com a Sa Cabaneta, que són els 
altres dos llocs on hi ha Unitats Bàsiques, tampoc va el metge cada dia, tampoc. Sí que hi 
va més que al Pla de Na Tesa. Però no va cada dia i per dues raons. Perquè nosaltres 
trobam que és una ncessitat i també l’hem lluitada, no és que li dugui la contrària al que 
vostè ha dit. Hi ha dues raons, primera que ens diuen que va al Pla de Na Tesa, el local, la 
sala d’espera no pot estar airejada, d’acord?, perquè es troba allà en mig i també tenen 
problemes d’espai amb el Pla de Na Tesa, que éspetit. I després que també es Pla de Na 
Tesa és l’únic de les tres Unitats Bàsiques que depèn del Martí Serra. I el Martí Serra és el 
centre principal contra el Covid de Marratxí i per això va més saturat que no el centre de 
Muntanya. I per això Sa Cabaneta i Pòrtol poden comptar més dies amb el metge que no el 
Pla de na Tesa. Això és el que ens expliquen. Com t’he dit, nosaltres per nosaltres clar que 
volem el metge tots els dies. I després ,des de dia 28 de setembre vàrem intentar posar els 
metges tots els dies al Pla de Na Tesa com als altres llocs. Ens contesten perquè així ens ho 
vàren comunicar. El que ens comenten és que no ha estat possible. I jo em fa passar pena 
veure que així com va la pandèmia els pròxims mesos tampoc sigui possible. El que passa 
és que sí que és una demanda que nosaltres hem fet i seguim fent al centre de salut, que 
tornin a posar els metges a les Unitats Bàsiques. Evidentment no és una competència 
nostra, evidentment ells coneixen com es troben de saturats i tot això, i és la resposta que 
ens donen”
La regidora Cristina Alonso intervé: “Bon vespre una altra vegada. Suposo que a Gómez 
Ulla s’està referint a la part nova, on hi ha la finca nova, és a aquí, no? Val. Doncs hem de 
tenir en compte que s’ha obert un carrer que està recentment recepcionat, s’ha incorporat en 
el servei ordinari de neteja, però clar com és normal no hi estava prèviament i si ja anàvem 
un poquet justs, i si afegim doncs, un poc més. Però bé, ho tindré en compte per revisar a 
veure si hi ha hagut qualque inconvenient o el que sigui. En principi, com dic, fa menys d’un 
mes o un mes aproximadament que està recepcionat i està en marxa però bé, ho revisarem. 
És vera que ara haurem de tenir un poc de paciència amb les fulles perquè ara tots els 
arbres, pràcticament tots els que tenim a totes les zones urbanes amollaran la fulla. Així com 
a països nòrdics és una estampa preciosa veure fulles en terra d’arbres, aquí ens pareix tot 
una porqueria, però bé fem tot el que podem amb els recursos que tenim de moment. I 
després dir-li que en el passeig nou del carril bici d’es Pont d’Inca sí que vàrem col·locar 
bancs i devora cada banc hi ha una paperera. No hi ha molta quantitat perquè ho vàrem 
separar bastant i no estan a prop de contenidors per exemple. Per tant estarien distanciats 
entre contenidor i entre contenidor i contenidor en mig podem trobar un banc amb una 
paperera. Així és com ho vàrem organitzar. Gràcies”
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Tornar parlar el Sr. Llompart: “Començaré per darrere. Té raó la senyora Alonso. Ara jo m’he 
de tirar un poc enrere. No hi ha papereres, però just abans del pont de l’autopista, perquè 
ens entenguem allà hi ha els contenidors, a la rodona de Carma millor dit, allà hi ha uns 
contenidors; idò des d’aquests contenidors fins al Figueral no hi ha cap paperera. Des 
d’aquests contenidors just davant del pont de la rodona de Carma fins a es Figueral a 
devora la farmàcia, que hi torna a haver-hi uns altres contenidors, no hi ha ni una sola, ni 
banc ni paperera. Això sí que “vamos” li puc dir que hi he anat avui dematí. I no n’hi ha ni 
una. Per tant pregaria que tinguessin a bé, allà on trobin que puguin fer falta. Del tema del 
metge, senyor Batle, si ha de menester, ja no diré ajuda, perquè està capacitat, però 
empenta o més força perquè això passi i si hem d’anar a Martí Serra, a fer-ho, jo venc. El 
grup, vull dir. Perquè no és tolerable que hi hagi un nucli de població allà on hi ha molta gent 
gran sense metge. I a més, rebent respostes com les que hem rebut a vegades i sense 
poder atendre una necessitat bàsica i necessària. I a més, vostè crec que em dóna un poc la 
raó. Cap dels dos som metges però si una persona major per un simple constipat o un mal 
d’esquena, o un mal a un dit o a un peu s’ha d’anar al Martí Serra, que és allà. Crec que el 
risc és més gran que en el Pla de na Tesa. Si la sala d’espera no és suficient, hi ha els 
bancs de la plaça, inclús jo aniria més enllà, i es podria habilitar la part de davall del toldo del 
Gaudium i es pot habilitar la sala de dins del Gaudium per esperar. Si la gent hi va una 
estona abans. No crec que sigui del tot excusa. Crec que hi ha solucions a fi de que no 
només un dia que anem a aconseguir dos o tres dies a la setmana que la gent sàpiga que hi 
ha el metge i que tenen aquesta seguretat de poder anar a fer una visita o una consulta. 
Moltes gràcies pel segon torn de preguntes”

A continuació parla el regidor del PP, senyor Frau: “Bon vespre a tots. Gràcies, senyor Batle. 
Tinc un prec i una pregunta. El prec és respecte al torrent de Coanegra, a l’altura del 
Festival Parc hi ha molta brutícia. Fins i tot hi ha bateries de cotxe i qualque electrodomèstic. 
A veure si li poden fer una neteja que això és molt adient. Després fa més o manco un any 
vaig fer una pregunta respecte al recinte firal de Sant Marçal. Se me va dir que l’empresa 
havia renunciat a acabar-ho, que era una licitació del Govern, i que el Govern estava 
intentant adjudicar a la segona empresa i que no se sabia exactament si acceptarien o no. 
Però resulta que fa un any i el tema està igual. És una estructura que està totalment 
descoberta, no té la coberta feta i evidentment amb el temps s’està deteriorant. Això ens 
costarà bastant més acabar l’obra si no l’acabem urgentment. Per tant jo li demanaria, instar 
al Govern urgent a cercar una solució, o licitar de nou o a cercar una solució per acabar 
aquest recinte. A part de que s’està deteriorant, doncs la utilitat que ens faria a nosaltres en 
aquests moments. I sabre també si la partida corresponen per part de l’Ajuntament perquè 
això era un projecte finançat pel Govern i una part per l’Ajuntament, si la partida de 
l’Ajuntament es va entregar al Govern Balear o no. Moltes gràcies”

Li respon la regidora de Medi Ambient: “Anem a veure, justament per informació, volia dir 
que tenim en marxa un contracte menor que m’acaben d’autoritzar a principis d’aquesta 
setmana, per fer net un tram precisament del torrent Coanegra. De totes maneres el tram 
que hem elegit és des del Polígon de Marratxí, zona d’es Figueral fins a son Macià. Hem de 
tenir en compte que hem de ficar maquinària, Recursos Hídrics ens ha hagut de donar 
l’autorització, i han tardat vuit mesos. I aquests vuit mesos doncs no hem pogut fer res 
perquè si no ens autoritzen doncs hauríem entrat dins les seves competències. Una vegada 
havíem resolc tot aquest paperums ara ja tenim el contracte menor tramitat, i en principi la 
setmana que ve, l’altra com a màxim començaran les feines. Sí que és vera que el tram de 
Festival Parc no sé si ens arribarà, però demà mateix enviarem a qualcú de la Brigada per 
retirar si hi ha materials perillosos o contaminants. Gràcies”
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Seguidament el Batle li passa la paraula al senyor Canyelles pel tema de l’espai multiús: 
“Bon vespre a tothom. El tema de la construcció de l’edifici multiús com sabeu va acabar 
l’empresa, va renunciar a la construcció. I ara el Govern ens ha demanat que es faci un 
modificat per poder-ho tornar treure a concurs. I a la fase que s’està, és a treure el contracte 
per redactar el modificat. Estam en un punt que és que una empresa que té adjudicat i 
renunciï i que el de darrere tampoc no culli l’obra, doncs la veritat és que ho retrasa tot 
moltíssim i tenim moltíssima experiència en aquest sentit. Venc a dir, un desastre, 
sincerament. I clar és evident que s’ha de tenir clar, ara s’ha de fer un modificat fins a on 
s’ha executat l’obra i el cost que hi ha per seguir l’obra per acabar-la definitivament. I està la 
qüestió en aquest punt. S’ha prorrogat el conveni que ja s’havia signat i s’està en aquest 
moment en la redacció del modificat, per poder seguir l’obra i acabar-la. Evidentment, els 
primers que estem disgustats som nosaltres, perquè realment ens seria molt útil tenir aquest 
espai. Però les circumstàncies són les circumstàncies i realment hem pogut fer molt poca 
cosa perquè realment l’empresa anava molt malament, anava amb molt de retard i llavors de 
cop i volta va renunciar a seguir fent l’obra. Per tant estem en aquesta fase”

El Batle diu: “Respecte al que ha demanat el senyor Frau de la partida. No ho sé. No ho sé
si ho hem pagat o no ho hem pogut pagar, li puc mirar i li puc dir contestar”

Segueix parlant el Sr. Canyelles: “Sí, sí, la partida del recinte firal es va ingressar en el 
moment, molt pocs mesos després, si mal no recordo, molts pocs mesos després d’haver-se 
atorgat. Un compromís amb una partida pressupostària”

Torna agafar la paraula el senyor Sebastià Frau: “Gràcies, senyor Batle. Jo entenc 
perfectament perquè ademès ens va passar a nosaltres també amb el Brot de Gínjol, 
l’empresa va renunciar. Tampoc és tant enredòs fer un modificat en el projecte i molt manco, 
quan l’empresa ha renunciat i s’ha hagut de tancar el projecte que hi havia, els tècnics han 
hagut de fer un informe de com està exactament l’obra avui i saber el que falta per acabar. 
Per tant, s’ha d’haver tancat el pressupost del que ha fet, i això està fet. Està fet pels tècnics 
anteriors. És a dir, que fer un modificat del projecte tampoc du tant de temps. I una licitació 
nova poden ser mesos i estem parlant d’un any i mig de tenir l’obra aturada. Jo crec que el 
que hem de fer és fer un esforç entre tots i instar al Govern a què alleugereixi aquest tema 
perquè és bastant urgent. Gràcies”

Intervé la regidora del Partit Popular, senyora Carmen Ripoll: “Hola. Bon vespre a tots. 
Gràcies, senyor Batle. Des del Partit Popular volíem fer un prec, que fa, bé avui serà la 
tercera vegada que el fem. I és que a la rodona del carrer Cabana, a unes de les rotondes, 
hi ha una pintada en mig de la carretera. I llavors n’hi ha en el Poliesportiu de Can Farineta, 
també hi ha unes pintades independentistes que també vàrem demanar a veure si se podien 
llevar. Això, són dues coses. I llavors una tercera, és tornar a demanar a veure si podríeu 
regular el semàfor del carrer Cabana, que a la vista està tort i fa molt mal d’ulls. Ens vàreu 
dir que no tenia perill de caure i tal, però és que els veïnats ens ho comenten, i de qualque 
manera vos ho volíem fer arribar”

El Batle diu: “Gràcies, senyora Ripoll. Amb el tema de la pintada de la carretera hem tingut 
un problema i és que si el pintàvem de negre, es veia més que si no el pintàvem. És com les 
línies quan les pintes i es veu més la pintada de negre que l’altra. Li puc assegurar que a jo 
aquesta pintada tampoc m’agrada. Però bé, les altres pintades de Can Farineta les anirem a 
veure, jo no me recordava, la veritat, no m’he recordat que ho havíeu demanat. I el tema del 
semàfor, Vies i Obres també se l’apunta per anar a mirar”
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Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor 
José Mª Amengual Jiménez dient: “Moltes gràcies, senyor Batle. Tenim un parell de cosetes 
els meus companys i jo. Jo només, en primer lloc, li demanaré a veure si ens pot fer una 
petita explicació de com està el tema aquell que va rodar a final del mes passat referent a la 
supressió de la regla de gasto. Sé que són unes notícies que varen sortir que la Ministra va 
fer unes declaracions i que ens podríem endeutar, etc i tal. El que vull saber és l’Ajuntament, 
les intencions que té, evidentment, i com està, ja que suposo que deuen tenir tota la 
informació. Nosaltres arrel d’aquestes notícies el primer que direm és que hem vist el que ha 
succeït durant tota aquesta pandèmia. Hem demostrat clarament que hem aportat per la 
nostra part, perquè els pressuposts que vàrem quedar totalment fora de lloc i que vàrem 
aprovar, s’han anat adaptant amb la nostra participació, de tot el Consistori, evidentment, 
s’han anat adaptant a les necessitats del municipi. Per tant, demanem que se’ns tingui en 
consideració per participar de manera activa per la redacció dels pròxims pressuposts. Això 
per un costat. I per l’altre és un tema d’agrair a la Regidora, na Cristina Alonso, la ràpida
assistència a l’hora de la nostra petició per fer net el tema de les herbes que hi havia allà a 
Sa Vinya, perquè va ser dit i fet pràcticament. O sigui que moltes gràcies. Ojalà sempre es 
pogués fer tot amb aquesta velocitat. Ara diré que també li vaig reclamar un tema d’un 
contenidor i ara el següent del mateix carrer està romput també. No sé què passa. Fa més 
d’una setmana, suposo que deuen tenir notícies. El dijous no el varen canviar perquè jo vaig 
passar ahir mateix, sí. I bé, que tenim per allà un contenidor romput, simplement”

La Sra. Alonso li diu: “Si em diu el carrer, em fa un favor”

Respon el Sr. Amengual: “Sí, és Francesc Comes cantonada amb Anglada Camarasa”

El Batle contesta: “Referent a la notícia de la regla de gasto, romanents, etc. Encara estem 
tots a l’espera. Ens trobem tots, el xat de Batles fa fum, perquè tots volem començar a 
muntar els pressuposts i les coses no estan clares, no? L’únic que està clar és que s’elimina 
la regla de gasto i això és l’únic que coneixem per ara positiu per Marratxí, per tots els 
ajuntaments, perquè no tindrem aquest nivell de despesa establert i podrem gastar tot el 
pressupostat, no? El tema dels romanents el que sé és que es podran gastar. Però el tema 
és que no es diu com i també així com es diu que es poden gastar també diuen que hem de 
complir amb l’estabilitat pressupostaria. L’estabilitat pressupostaria, significa que no pots 
gastar més del que ingresses. Si ens lleven la regla de gasto i ens podem gastar tot  
l’ordinari que hem pressupostat, doncs no ens podrem gastar els romanents perquè si no 
incompliríem amb l’estabilitat pressupostaria. Ara hi ha aquests dubtes entre els ajuntaments 
que estem esperant que el Ministeri tregui el BOE, ho publiqui i la lletra petita, per veure de 
quina manera es poden gastar aquests romanents. A l’anterior acord que no va sortir, clar la 
fórmula que vàrem trobar per botar l’estabilitat pressupostaria el Govern era aquella en què 
nosaltres donàvem els romanents i ells ens tornaven els romanents. Si feien aquesta 
fórmula, a l’hora de tornar-nos els romanents, era com una forma financera i no comptaven 
en els nostres pressupostos i podien gastar fora de l’estabilitat pressupostària. Amb la 
fórmula d’ara que nosaltres podem accedir als nostres romanents, sí que hem de complir 
com pareix ara amb l’estabilitat pressupostaria. Per això que hi ha dubtes. Perquè 
evidentment si no tenim regla de gasto i ens podem gastar tots els doblers que ingressem, 
no podrem després tocar els romanents perquè no podrem complir amb l’estabilitat 
pressupostària. O sigui, ara hi ha aquests dubtes. I bé, jo sóc el primer que no li puc explicar 
més perquè no sé més. Ni jo ni els altres. Entre els Batles hi ha aquest “run run” de saber a 
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veure com formam els pressupostos. I el d’endeutar-se, es diu que els ajuntaments ens 
podrem endeutar un 0,1%. En aquest cas per nosaltres un 0.1%, i no és real aquesta dada 
que li dic, però així a grosso modo, seria uns 300.000 euros. Però li dic que no és real 
perquè jo faig un 0,1% del nostre pressupost i al final es mira per segons quins capítols i no 
es mira del  total. O sigui, no seran 300.000, seran menys, però ja és una quantitat que no 
és que sigui molt important, ajuda, però no és molt important. Però tampoc un ajuntament 
com el de Marratxí que té el romanent que té, no té sentit endeutar-se. Al final és “hecha la 
ley, hecha la trampa”, ens podrem endeutar el 0,1% i l’any següent ho pagaríem amb 
romanent. Perquè els deutes els pots pagar amb romanent lliurement.  Saps? Vull dir, hi ha 
aquests tipus de dubtes que encara no sabem com funcionarà. Igual que tampoc no sabem 
com funcionarà el tema de si ............. ...romanents i si es poden gastar d’una altra manera, 
tampoc sabem si seran finalistes a gastar en certes coses com eren les sostenibles o també 
serà lliure. Ho desconeixem completament, quan surtin notícies doncs ho direm. Però bé, és 
vera que estem tots els ajuntaments a l’espera de redactar els nostres pressupostos per 
conèixer un poc com seran les circumstàncies, com serà la lletra petita de tot això. La bona 
notícia que tenim fins ara és l’eliminació de la regla de gasto, que això si que ens dona un 
baló d’oxigen, bastant important. És l’únic que tenim clar a dia d’avui”

Acte seguit intervé la Sra. Sabater, regidora de Ciudadanos: “Gràcies, senyor Batle. Desde 
el grupo de Ciudadanos estamos contentos con la iniciativa del cambio de nombre de la 
escuela de cerámica que antes no lo he podido decir porque se me ha ido la conexión. Pero 
bueno, simplemente remarcar que ha sido una figura clave y todo un referente. Que además 
que por iniciativa propia creó la escuela de cerámica que luego asumió el Ayuntamiento de 
Marratxí. Así que nos alegra saberlo. También quería hacer una pregunta referente a esto, 
¿si se tiene pensado o se contempla crear la figura del director de la escuela de Marratxí?, 
ya que actualmente no tenemos y creemos que debería asumirse por parte o que se 
contemple, ya que los docentes asumen esa función pues crear la figura del director. Luego 
también a ver si se puede en la intersección de la calle Martí Serra con Secretari Martí Rubí 
con la calle Marquès de la Sènia poner un stop ahí, que se ponga un espejo para que se vea 
bien porque los coches van embalados y no sé cómo no ha habido accidentes. Y luego, por 
otro lado el tema de grafitis. Ya en el pleno de julio de 2019 preguntamos sobre el tema que 
¿cómo se llevaba a cabo la limpieza de los grafitis que estropean el mobiliario urbano?, y 
concretamente preguntar por el grafiti que hay en la entrada del Campet, que no solo está el 
grafiti que hicimos referencia en ese pleno, sino que se ha pintado encima de ese grafiti. 
Entonces, continúa un año y meses después ese grafiti en concreto, pongo el ejemplo, pero 
hay muchos más en el municipio como así lo han hecho saber otros grupos municipales. 
Que ¿qué se piensa hacer con este tema? Muchas gracias”

El Batle li passa el torn de paraula a la Sra. Alonso: “Senyora Sabater té raó amb el del 
grafiti del Campet. Però el problema que tenim allà, bàsicament és que és una paret de 
pedra. I a la pedra no hi podem pintar damunt i pe fer-ho net bé suposo que amb “un chorro” 
d’arena o alguna cosa així es podria fer. Però ho hem de fer a part del servei ordinari. M’ho 
apunto ara mateix per veure que hi podem fer al respecte i actuar amb més rapidesa. En 
quan als altres és el mateix que li vaig comentar. Hi ha un servei de neteja de grafitis que 
normalment es fa unes dues vegades a l’any, es fa com una repassada general, però a 
vegades els grafitis es troben a parets que no són públiques o llocs; per ventura a una paret 
mitjanera entre una casa i una plaça. La paret pertany al propietari de l’edifici o de la casa. 
En aquests casos nosaltres no podem intervenir. Sí que podem requerir per ventura sobretot 
si són pintades ofensives doncs clar que les retirin. Però bé, si té alguna en concret més que 
corri pressa ho miraríem de fer net. Perquè clar, hi ha que es fan net i hi ha que s’han de 
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pintar damunt. Depèn del que sigui o s’encarrega la Brigada amb els pintors o bé 
s’encarrega al servei de neteja. Depèn d’això. Gràcies”

Seguidament parla el regidor de Cultura, Sr. Ramis: “Respecte al que s’ha comentat de 
l’Escola municipal de Ceràmica, donar les gràcies a la senyora Sabater per les seves 
paraules. I respecte al que comenta de la figura de director o possible director. Aquí passa 
que quan es va crear la plaça que actualment ocupa, el personal docent, que va ser devers 
l’any 2013 o 2014, ara no estic segur, es va crear una plaça d’auxiliar de formador. Auxiliar 
de formador de ceràmica, aquest és el nom de la plaça que és una categoria laboral que és 
la que és, no sé si ara és un C2 i que és una sola plaça. És a dir, l’escola de ceràmica té un 
sol docent. Per tant, que aquest sol docent sigui el director és un poc estrany perquè 
normalment un director dirigeix un equip, no només a un mateix, no? Per tant, i també, 
perquè també s’ha d’explicar, ara mateix aquest docent està de baixa i hi ha dues persones 
que estan fent de professors de l’escola de ceràmica que s’estan distribuint tant a l’escola 
municipal de ceràmica com al museu. Però com li dic, el seu seria que amb els temps si 
podem ampliar la plantilla, si s’afegís un director o coordinador d’aquest personal docent, 
però ara mateix l’únic personal docent és una persona i des del meu punt de vista no tindria 
sentit que hi hagués un director perquè no s’ha de dirigir a ell mateix. Aquest és un poc el 
tema que tenim amb l’escola de ceràmica. Que només hi ha una plaça creada a la relació de 
llocs de feina de l’Ajuntament. Ja està. Moltes gràcies”

El regidor de Ciudadanos, Sr. Pinela agafa la paraula: “Buenas noches. Se me escucha, 
¿verdad? Sí. Bien, ante todo pedir un poquito de disculpas porque yo no sé qué pasa con mi 
cámara que siempre salgo algo más oscuro de lo normal. Sé que soy moreno pero no sé 
qué pasa con mi cámara, la verdad. Lo siento. Pero soy yo, vale, no es mi sombra. Bien, un 
poquito de broma para esto. Creo que todos somos conscientes de la crisis sanitaria que 
vivimos pero también vivimos una crisis económica, ¿no? Esto se ve reflejado en la 
temporada que hemos vivido, y hay mucha gente que logró trabajar y muchos que 
trabajaron un mes, dos meses y se acabó. Pues en vista de esto, la situación económica de 
mucha gente es paupérrima en este aspecto. Mi pregunta va encaminada, es que muchas 
de estas personas han encontrado en su momento los mercados y los mercadillos como una 
alternativa o una salida urgente a tener algo en el bolsillo. En vista de esto, mi pregunta va 
encaminada es a saber, si existe una previsión en un futuro próximo, antes de las 
Navidades, de abrir el mercado los días domingo de manera total o parcial. Si es afirmativa 
esta respuesta, me gustaría saber si existe algún plan de contingencia o protocolo de 
seguridad que se vaya a tomar. Lo digo porque es una situación que mucha gente está 
contemplando y mucha gente lo pregunta. Por eso hago el traslado de esta inquietud hacia 
vosotros. Gracias”

El Batle diu: “Gracias, Marcos. No, fer ara el mercat està prohibit. D’acord? O sigui, no es 
farà. I el problema del mercat si qualque dia es pot tornar a obrir amb restriccions, el 
problema del nostre mercat és que és molt difícil posar restriccions. És un mercat molt gran 
amb molta afluència de gent i és pràcticament impossible controlar un aforament, controlar 
una seguretat, etc, etc. Però bé, ara mateix està tancat i com que no hi ha previsió que ens 
deixin tornar-lo a obrir no podem fer una previsió. Ni molt manco”

Continua el Sr. Pinela: “El comentario es el siguiente, porque recorriendo un poquito la isla 
he visto que están abiertos los mercados de Inca, por ejemplo, el de Santa María, el de 
Calvia, el de Alcudia inclusive. Era mi inquietud por esto, en estos lugares existe y en 
Marratxí no. Pues justamente la pregunta era esa, si existía un plan sencillamente”
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Segueix parlant el Batle: “No. Pensa que a Marratxí, no sé com són els mercats que has 
comentat, per exemple, el mercat de Santa Maria també està tancat, i el de Consell també. 
El mercat com el nostre no està permès obrir ara, és com una fira, i les fires estan 
prohibides. No hi ha molta diferència entre una cosa i l’altra. O sigui, ara per ara està tancat i 
no sabem quina previsió hi haurà del Govern de tornar a permetre obrir aquests tipus de 
mercats. No ho sabem. Aquí sí que tenim els mercats que no sé si els altres als que vostè 
es refereix són parescuts tenim els mercats setmanals en els nuclis, que en tenim tres. 
Aquests sí que estan oberts, perquè són un altre tipus de format, un altre tipus de públic, etc. 
Aquests sí que estan oberts, però el que és el mercat de diumenge que és un mercat de 
gran volum no està permet obrir-ho i no li sé dir una data perquè amb la incertesa que vivim 
avui en dia és impossible”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la Sra. Lola Nchaso, regidora del grup 
VOX: “El pleno pasado hablamos de la limpieza de los torrentes, ¿sí? A los pocos días vi 
que había una catapila, no sé cómo le llaman, una pala de estas limpiando el torrente 
dirección Marratxí-Palma por el lado izquierdo. Me paré y pregunté, digo “Ay qué bien, ya 
estáis limpiando, ¿hasta cuándo estaréis?” Me dijeron, “No, nosotros hasta aquí, hasta el 
torrente y corresponde a Palma” y la dirección hacia Sa Cabana correspondería a Marratxí. 
Y era para saber, ¿si le constaba eso? y ¿cuándo se limpiará la parte nuestra?”

Contesta el Batle: “Ho ha explicat abans la senyora Alonso. Evidentment Palma s’ocupa del 
seu tros, i nosaltres ens ocupen del nostre. Ho ha explicat abans la senyora Alonso, que 
acabem d’aprovar un contracte menor i comencem a fer la neteja del torrent de Coanegra 
des del Polígon fins a son Macià. El primer planing de la neteja de torrents”

Segueix la Sra. Nchaso: “Más preguntitas. Estamos que el Covid está alterando muchas 
costumbres nuestras, muchas tradiciones. Es el caso de la Guardia Civil que fue hace poco 
la fiesta de su patrona. Ya estamos que no podemos ir a misa pero sí que hemos echado en 
falta que se publicase por las redes del Ayuntamiento, las redes sociales, la felicitación del 
día de la patrona de la Guardia Civil. Luego, en el apartado de preguntas tenemos en la 
zona deportiva del aeródromo de son Bonet, a principios de octubre recibimos varias quejas 
sobre las reuniones de jóvenes dentro de la zona deportiva del aeródromo de Son Bonet. Al 
parecer se forzaban las puertas para acceder al interior del edificio y realizar allí lo que 
popularmente se dice una “quedada”. ¿Nos podría informar si son ciertas estas mismas 
acusaciones?, ¿han tomado medidas al respecto? Y en relación con otra de botellón, decir 
que hay una concentración de jóvenes con botellón y música que se realiza 
mayoritariamente cada fin de semana en el paseo peatonal paralelo al torrente y las calles 
Massanella y Torrent d’es Pont d’Inca Nou. Lo que la señora García me ha pisado. Pero 
bueno, lo de la calle Santedat, la verdad es que es un peligro y quería ahondar un poquito 
más, y decir que el cerramiento a ver si es posible que se hiciera tipo construcción de hierro, 
ya que las cintas o son los mismos niños del colegio de al lado o es el viento, pero se 
rompen y es como si no hubiese ninguna protección. El desplome de la acera de la calle 
Antonio Jaume de Son Caulelles. Presenta peligrosidad, ¿por qué? Esto es en la calle 
Antoni Jaume de Son Caulelles a escasos metros del cruce de calle Antoni Maria Alcover. 
Se agrava porque hay un corrimiento de tierras y un hundimiento parcial debido a que pasa 
un torrente por debajo. Tengo aquí una foto que muestra la peligrosidad, luego si me dais un 
correo os pasaré las fotos que he hecho. En la Calistenia, estamos en las mismas. El parque 
de los niños, el parque infantil, están los columpios precintados pero lo que es el parque en 
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sí, no sé si es que rompen, porque incluso había gente que hacía preparación individual, el 
preparador y el alumno. ¿Qué es lo que se puede hacer en ese tramo? Más presencia 
policial. Porque cerrar, cerrar no sé si es posible. Falta visibilidad en el cruce del camí Can 
Fornell con camí de Sant Jordi en Pòrtol. Me explico, se ve que se pasó por allí, hay un 
espejo por un lado pero es que resulta que en la bajada del mismo camino la esquina de 
Cas Canonge con camí Sant Jordi, la bajada del muro impide la visibilidad de los coches 
que cruzan en perpendicular. Sobre todo si los coches son bajitos o el conductor es bajito. 
Hay una farola cortada en el camí de la Muntaña. Nos han hecho llegar una foto de la farola 
cortada inclinada y reviste bastante peligrosidad porque está tapada y cualquiera que caiga 
allí se hace un corte de narices. Según dice el vecino este, hubo un accidente 
aproximadamente hace un año, y los operarios optaron por cortarlo, pero la farola sigue a 
una altura de la cintura de un adulto y sigue allí. Esto es en la calle camí de la Montaña al 
lado de la caseta de Gesa, en la calle Murtera i Garritx. Luego por último, también un vecino 
nos aporta la queja de que en Pòrtol nos comunica, que lleva casi dos años estacionado, 
semi abandonado en un callejón un coche. Ese callejón se supone que es de titularidad 
pública, aunque esté sin asfaltar. Se supone que ese coche debe ser de algún vecino y que 
en varias ocasiones se ha llamado para que se retire y no se ha hecho caso. Las fotos que 
tengo si las necesitáis y las queréis yo las puedo facilitar con un correo electrónico que me 
facilitéis. Eso es todo”

El Batle intervé dient: “A ver me he perdido Lola. El cotxe abandonat ho mirarem. Farola 
cortada, camí de la Montaña es camí Muntanya, me imagino, ¿no? ¿Se refiere?”

Respon la Sra. Nchaso: “Camí Muntanya al lado de una caseta de Gesa. Hay una caseta de 
Gesa allí” 

El Batle li demana: “¿En el Polígono?”

I la Sra. Nchaso respon: “En el camí de la Montaña. No sé si hay un polígono por ahí. En el 
camí de la Montaña a mano derecha, según vienes de Pòrtol hay una caseta de Gesa. Yo 
os pasaré las fotos y se verá muy claro con esas fotos”

El Batle, senyor M. Cabot respon: “Millor perquè ara no sé quin camí dius. El de la falta de 
visibilitat del camí de Sant Jordi també ho mirarem. La cal.listènia és molt fàcil. Es poden fer 
esports individuals que no siguin d’equip. D’acord? La cal·listènia és un esport individual que 
es pot fer sense contacte amb altres esportistes. O sigui la cal·listènia està permesa. Igual 
que el Parc Mediterrani també està permès que estigui obert perquè la gent pot passejar per 
dins. Els que no estan permesos, són els parcs infantils i per això estan tancats. O sigui que 
la cal·listènia està permesa. No hi ha cap problema que estigui obert. Després també si ens 
envies les fotos del desplom d’Antoni Jaume perquè tampoc ho he entès. Perquè ha dit que 
passa un torrent per davall? No? Però no hi ha torrents a Pòrtol. No ho acabo d’entendre, si 
ens passa les fotos doncs suposo que ho entendré. Després parlava vostè de l’aeròdrom de 
Son Bonet, i el que passa que vostè ha fet referència a juny o juliol? Ha dit, pot ser?”

La Sra. Nchaso comenta: “Mire, nos lo recalcaron en octubre. Si ocurrió antes, no lo sé. 
Vinieron a insistirnos en octubre, principios”

Segueix parlant el Batle: “Dir-los que no entren dins el local de Son Bonet. A vegades hem 
trobat que fan botellot de fora en els cotxes però no entren dins el local”

La Sra. Nchaso diu: “No entran. Vale”
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Segueix parlant el Batle: “De totes maneres la nostra Policia ja ha fet bastants actes allà pel 
botellot. I si no m’equivoco, i el senyor López ho dirà millor, crec que fa temps que no teníem 
problemes en aquesta zona. No li vull dir que no sigui vera que hi hagi pogut haver botellot 
en el mes d’octubre, però crec que havia davallat bastant la incidència en aquesta zona que 
era molt problemàtica, durant molt de temps”

A continuació agafa la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, senyor Pedro López: “Con 
su permiso, señor Batle. Comentarle, doña Lola que con referencia a Son Bonet, desde 
hace tres meses aproximadamente no tenemos ningún tipo de incidente grave. Es verdad 
que hemos detectado alguna pareja en un coche, pero no quedadas de botellón como usted 
ha dicho. Con referencia a Coanegra. En Coanegra hemos tenido un fin de semana bastante 
movido. Hemos ido el pasado sábado, estuvimos hasta en tres ocasiones, disolvimos grupos 
de jóvenes que se juntan por la zona para realizar botellón. Sí es cierto, pero ya le digo, a la 
diez de la noche estuvimos, estuvimos a las doce de la noche y a las dos de la mañana. En 
ambos casos eran grupos totalmente diferentes y es muy difícil de controlar pero la Policía le 
puedo asegurar que está encima de ello y sí, intentamos quitarlo. Y con referencia a 
Santedat en la pared de la que usted habla y la que está protegida, pertenece a Son Bonet. 
Se han hecho gestiones con Son Bonet para su apuntalamiento y reparación pero pertenece 
a Son Bonet, ya le digo. Por nuestra parte lo que hicimos fue acotar la zona para evitar 
daños. Impide el paso de peatones pero precisamente por eso se han puesto vallas para 
que no pasen los peatones y por desgracia pudiéramos tener una desgracia en la zona”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu d’Unides Podem, senyor 
Humberto López: “Gràcies, senyor Batle. És sobre l’aeròdrom de Son Bonet, que he rebut 
qualque queixa últimament sobre els renous que es donen en els “despegues” i aterratges, i 
maniobres de manteniment, etc dels helicòpters a l’escola d’helicòpters de Son Bonet, etc. I 
bé, el que estaria interessat perquè duc qualque queixa, però no sé si els veïnats realment 
han trobat que hi ha hagut un augment d’aquestes queixes o no. Com que les queixes les 
rep l’Ajuntament, possiblement a través de la línia verda o possiblement a través 
d’instàncies, doncs necessitaria saber si s’ha vist aquest augment d’aquestes queixes. Jo la 
meva reflexió és que Aena és un un organisme nacional que moltes vegades és conviure 
amb ell i arribat a acords, etc. Però jo aquí el que veig és que aquí també és un tema entre 
una empresa privada, per exemple, o empreses privades que operen dins l’aeròdrom com 
l’escola d’helicòpters que han de complir una normativa, independentment que Aena reguli o 
no reguli, però hi ha una normativa que sí que a les empreses privades les ha d’influir i fer 
complir. Llavors aquesta reflexió. També el fet que hi ha l’escola del Pla de Na Tesa que a 
veure si també hi ha hagut aquest patiment per part de l’escola, perquè en aquest moment 
precisament per les mesures del Covid han de tenir les finestres obertes mentre es fan 
classes a dins l’escola. A veure si l’AMIPA ha plantejat qualque queixa en aquest sentit, els 
professors o el centre. M’interessa sobretot quin és el sentit de la gent de cara al que ha 
detectat l’Ajuntament últimament sobre aquest tema”

Li respon la Sra. Alonso: “Bon vespre, senyor López. Dir-li que oficialment només hem rebut 
una queixa per escrit sobre el tema dels renous. Era d’una persona que vivia a Son 
Ramonell, concretament. I bé, deia que pensava haver detectat més quantitat de renou o 
més activitat aeroportuària una vegada s’havia aixecat l’estat d’alarma i havia tornat tot un 
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poc a la normalitat. Vàrem fer arribar la queixa al director de l’aeròdrom, de Son Bonet, el va 
passar la queixa a AESA que és l’agència de seguretat d’Aena i en un principi ens varen dir 
que no hi havia hagut cap tipus de canvi en absolut. Al contrari, inclús s’ha reduït una mica 
tota l’activitat que hi ha, perquè hi ha manco alumnes a l’escola d’aviació, hi ha menys gent 
que utilitza aquests serveis i el que no sabem és si en realitat existeix aquest problema com 
a tal o que si precisament el fet d’haver tingut silenci durant molt de temps o durant un parell 
de mesos, ha fet que de cop no es naturalitzi aquest renou com es tenia abans. Naturalitzi, 
em refereix que no es tingui acostumat, no? Ells insisteixen en que no hi ha cap variació i 
que les medicions de renous doncs que són iguals que les que venien sent abans. De totes 
maneres, si vol, li puc tornar a traspassar aquesta inquietud. Però dir-li que ni de l’escola 
Santa Teresa, ni de Janer Manila, ni de ningú més dels voltants hem rebut més queixes, una 
d’una veïnada en concret. Gràcies”

Segueix parlant el Batle: “Jo per afegir a això, també dir-li que el que no podem esperar d’un 
aeròdrom és que no faci d’aeròdrom. També les coses com són. Jo que sóc del Pla de na 
Tesa de tota la vida i que estic vivint amb els avions tota la vida, dir-li que jo mateix no he 
notat més renous. També és vera i no sé si la queixa ve d’aquí, que hi ha hagut un incendi
important a l’Albufera i durant l’incendi sí que hi va haver renou. Però evidentment, vull dir, 
és que els helicòpters de l’Ibanat estan allà. I jo entenc que si han d’anar a apagar un foc, 
escolta doncs si hi ha d’haver una mica més de renou que n’hi hagi. Però bé, al final els 
avions de Son Bonet estan dins una regulació que la tenen super estricta, amb el seu pla 
director, tenen uns horaris establers i fan el que han de fer en els horaris que tenen 
establerts per fer-ho. I evidentment, el tema dels helicòpters hi ha una escola, però el gran 
renou bé dels avions i helicòpters de l’Ibanat, que fan bastant més renou que no els dels 
particulars que són bastant més petits. Ho dic perquè ho sé. I evidentment, quan hi ha un 
incendi doncs els hem d’escoltar però això crec que és el que toca. I hi ha una cosa amb la 
qual coincidim, moltes vegades, molts dels veïnats del Pla de na Tesa és que si no 
tinguéssim son Bonet, estaríem pitjor. Ho dic perquè a vegades Son Bonet et du contres, 
però també et du avantatges. Moltes vegades. I evidentment, des de l’Ajuntament sempre 
s’ha vetllat perquè son Bonet faci un bon ús de l’aeròdrom, perquè Son Bonet intenti deixar 
instal·lacions, perquè ens cedeixin espais, perquè ens cedeixin espais pel camí vermell, 
vàrem lluitar i ens vàrem oposar també el sistema de les plaques en el solar on la gent pot 
entrar. Evidentment li podem demanar moltes coses a son Bonet, el que crec que no li 
podem demanar és que deixi de fer d’aeròdrom perquè si no, no tindria sentit”

A continuació parla el Batle: “Idò si vos sembla bé que, se m’ha oblidat i he demanat 
disculpes, en el principi fer un minut de silenci. D’acord? Ja vos digo, per la darrera víctima 
de violència de gènere que vàrem tenir a Peguera i també pel company Joan Mesquida. Li 
pas la paraula al senyor Amengual, si vol dir unes paraules també”

El portaveu de Ciudadanos, Sr. Amengual comenta: “Moltes gràcies, senyor Batle. 
Simplement volem fer un petit homenatge i un recordatori al nostre company que fa una 
cosa més d’una setmana vàrem conèixer el fatal desenllaç de la malaltia que patia. No fa 
falta parlar del seu currículum perquè ens sentim jo crec que tots molt orgullosos de la seva 
feina. Com home perquè va ser un bon home, com a polític perquè també considerem que 
va ser un gran polític i a més de reconegut; però sobretot va ser persona. Va ser una 
persona amable, afable i estimada. Jo només puc dir que volem agrair totes les mostres que 
hem rebut de condol i només fer-li aquest petit homenatge, descansi en pau. Joan el teu 
record formarà part de les nostres vides. Ja està.”
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El Batle continua amb la paraula: “Gràcies Jose María”

Una vegada acabat el minut de silencia el Batle diu: “Moltes gràcies a tots. I bé, un record 
per ells. Molt bé. Moltes gràcies. Ens veiem per Tots Sants, si qualcú de vosaltres va pel 
cementiri i ens trobem i si no en altra ocasió. Moltes gràcies a tots per assistir avui”

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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