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Acta de l’Ajuntament Ple
Identificació de la sessió:
Núm. 12/20
Caràcter: Extraordinària
Data: 27 de novembre de 2020
Horari: de 18.30 a 20.00 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)
Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Paula Baltasar Cózar, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Cristina Alonso Pujadas
- Irene García Sureda
- Andrés Campuzano García
- Jerònima Sans Amengual
- Pedro Lopez Ruiz
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Aina Amengual Marí
- Josep Ramis Salamanca
- Daniel Mas Martínez
- Mª Magdalena García Gual
- Jaume Llompart Caldés
- Sebastià Frau Serra
- 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
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1. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular en defensa de la llibertat educativa
i la lliure elecció de centre, prèvia declaració d’urgència
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre sessions
Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Dació de compte al plenari de la Corporació novembre 2020 (execució trimestral, dades
PMP i morositat del tercer trimestre 2020 i el cost efectiu dels serveis 2019)
Urbanisme (Planejament i NNSS):
3. Donar compte de la Sentència núm. 371/2020
Urbanisme (Infraccions urbanístiques):
4. Donar compte de la Sentència núm. 357/2020
Urbanisme (Activitats):
5. Donar compte de la Sentència núm. 296/2020
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:
A) PART RESOLUTIVA
1. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular en defensa de la
llibertat educativa i la lliure elecció de centre
A continuació agafa la paraula la portaveu del PP, senyora Mª Magdalena García Gual: “En
primer lloc i com molt bé ha dit la Secretària ja va quedar aprovada la urgència, que ho
varem fer de manera conjunta però m’agradaria perdre un minut en justificar de qualque
manera el perquè de la urgència d’aquesta moció i simplement i suposo que és entès per
tots els membres de la Corporació. Just acaba de superar el tràmit en el Congrés dels
Diputats la setmana passada, el dijous concretament i ara està pendent, estam en aquest
impàs, de transició de superar també el tràmit de la Càmera Baixa. Per tant és un tema de
màxima actualitat i varem pensar que sí era per dur-ho d’urgència. Aquesta és la justificació”
Seguidament es dona compte i lectura per part de la portaveu del Partit Popular, senyora Mª
Magdalena García Gual, de la Moció presentada pel Partit Popular de Marratxí, en data 23
novembre de 2020 en defensa de la llibertat educativa i la lliure elecció de centre, que diu
textualment:
“Atès que la nova llei educativa, la Llei Orgànica de Modificació de la Llei Orgànica
d’educació (LOMLOE) o “llei Celaá” que ha estat tramitada en ple estat d’alarma, utilitzant la
situació de pandèmia per accelerar els terminis parlamentaris.
Atès que una llei com la que ens competeix deu treballar-se sense dreceres, destinant el
temps necessari i reunint-se amb tots els sectors implicats, i n’estigui cas no ha estat així,
sinó tot el contrari, el projecte de llei no ha estat informat pel Consell d’estat ni pel Consell
Escolar de l’estat, el que pot suposar un pas enrere pel que fa a la lliure elecció de centre i
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067230133004323522 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

de les llibertats educatives.
La LOMLOE suposa la ruptura del pacte Constitucional en matèria educativa:
1.- Suprimeix les llibertats educatives consagrades a l’article 27 de la Constitució Espanyola
i amb això impedeix a les famílies espanyoles triar l’educació i el centre educatiu que volen
per als seus fills.
2.- Ignora les competències exclusives de l’Estat establertes en l’article 149 de la
Constitució, de regulació de les normes bàsiques del desenvolupament del dret a l’educació
i la llibertat d’ensenyament a més d’en l’obtenció, expedició i homologació de títols.
3.- Elimina la condició del castellà com a llengua oficial de l’Estat i com a llengua vehicular
en l’ensenyament, en el marc d’un bilingüisme o trilingüisme integrador.
Atès que des del Partit Popular considerem la LOMLOE un atac frontal a la nostra
democràcia i un fre perquè el nostre sistema educatiu assoleixi els nivells de qualitat, equitat
i llibertat propis dels sistemes educatius més moderns i innovadors.
Per això el Grup Municipal Popular a l’Ajuntament de Marratxí presenta la següent:
PROPOSTA D’ACORD
1. L’Ajuntament de Marratxí, defensa la llibertat d’ensenyament i la lliure elecció de centre
per part de les famílies.
2. L’Ajuntament de Marratxí manifesta el seu total suport, consideració i gratitud a la tasca
realitzada pels professionals de tots els sectors que treballen als centres privats, sostinguts
amb fons públics i especialment als seus docents i directius, en especial als del nostre
municipi.
3. L’Ajuntament de Marratxí dona suport als professionals i patronals dels centres privats
sostinguts amb doblers públics, en la seva reivindicació perquè la reforma educativa
plantejada actualment pel Govern d’Espanya no suposi un detriment ni impediment a l’hora
d’elaborar i defensar el seu projecte educatiu.
4. L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern d’Espanya a tramitar la reforma de la llei
educativa de forma clara, reunint-se i consensuant prèviament a la seva aprovació amb tots
els sectors implicats en la comunitat educativa (professors, pares, alumnes, etc.).
5. L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern d’Espanya a adoptar les mesures oportunes per
tal que l’ensenyament de la llegua castellana i llengües cooficials no siguin font de
discriminació en l’exercici del dret a l’educació.
6. L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern d’Espanya a estendre la gratuïtat a les etapes
postobligatòries: Batxillerat i formació professional i configurar l’etapa d’educació infantil de
0-3 anys com una etapa voluntària i gratuïta, garantint que cap alumne quedi sense
escolaritzar per raons socioeconòmiques.
7. L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern d’Espanya a garantir l’existència i gratuïtat dels
centres d’educació especial tant a la xarxa pública com privada concertada com a elements
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importants d’un model educatiu especialitzat i plural que permeti elegir les famílies l’opció
més adequada als seus interessos i necessitats.
8. Traslladar aquest acord al president del Govern i la ministra d’educació i Formació
Professional, així com als portaveus dels grups polítics amb representació al Congrés dels
Diputats”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu del PP, senyora Mª Magdalena
García Gual: “Aquests són els punts d’acord de la moció que nosaltres presentam avui i el
que pretenem amb aquesta moció és deixar clara la nostra postura de continuar defensant la
lliure elecció de centre per part de les famílies ademés d’agrair la tasca als professionals
dels col·legis concertats, com he comentat, especialment als que tenim en el nostre municipi
de Marratxí. Concretament, són quatre: l’escola La Salle, Santa Teresa, Santa Caterina
Thomas i Es Liceu. I també amb aquesta moció avui el que pretenem és fer estendre o
estendre la gratuïtat de l’educació infantil, de primer nivell, concretament la de zero a tres
anys i també el batxillerat que creem que és una oportunitat molt bona aquesta llei per poder
dur-ho endavant. I garantir, com ja he dit, l’existència i la gratuïtat dels centres d’educació
especial. Aquesta és la idea inicial de la nostra moció. Moltes gràcies”
Seguidament intervé el portaveu de Ciudadanos, senyor José Mª Amengual: “Bones tardes a
tots. Nosaltres ja diem per endavant que recolzarem aquesta moció, estam totalment d’acord
amb el que s’ha dit. L’únic que volem recalcar és que ens tornam a trobar amb una llei
educativa no consensuada i que possiblement tendrà poc recorregut històric a la nostra
cultura educativa. O sigui, és una pena que no poguem arribar a un acord entre tots. No ho
digo aquí, no a nivell municipal, sinó a nivell estatal que no poguem arribar a un acord
nacional, el que diuen acord d’estat per fer una llei que no se torni tocar. Ara s’ha tocat cap a
un costat, quan torni arribar se tocarà cap a un altre. Es una pena, torn a dir. Simplement és
això”
La portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso parla a continuació: “Gracias senyor Alcalde.
Buenas tardes o buenas noches. Nosotros decimos que el proyecto de ley de modificación
de la ley de educación que se presenta en este gobierno supone un asalto a los derechos y
libertades de los españoles y un ataque directo a los padres. En primer lugar se suprime el
español como lengua de enseñanza como pago a los partidos separatistas a cambio de
sostener a Sánchez en el Gobierno. Con esta enmienda presentada por ERC se vulneran
los derechos de los padres y los ciudadanos que tienen como lengua materna el español.
Este es un paso más en el adoctrinamiento que sufren los niños en Cataluña a los que se
les prohíbe utilizar su propia lengua como parte del proyecto totalitario independentista. Es
una ley que ataca tanto a la educación especial como a la educación concertada. El
Gobierno tendrá que explicar porque odia tanto la educación especial y concertada en
España. Son miles los padres que cada día nos contactan preocupados por la aprobación
de esta ley que ataca directamente la libertad para escolarizar a sus hijos. Este desprecio a
la educación concertada forma parte de su plan de división de la Nación, pretenden eliminar
la educación como ascensor social aumentando la brecha y el enfrentamiento entre clases
sociales. Frente a la expansión de la mediocridad que propone la izquierda, Vox quiere una
educación de calidad para todos que convierta a nuestros hijos en el mejor recurso para
garantizar el futuro próspero de España. El Gobierno antepone su ideología a las
necesidades reales y a la libertad de los españoles; prueba de ello es su intención de poner
la educación sexual a muy temprana edad, casi rozando los 6 años. La alternativa de Vox
frente al apoyo ideológico y liberticida de este gobierno. Vox propone dos medidas
fundamentales. Cheque escolar para asegurar la libertad de acceso a la educación,
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garantizar la libre elección de los padres para elegir el centro docente según sus
convicciones morales. Evitar que la falta de medios económicos sea un impedimento para
esta libertad de elección y para garantizar la igualdad de oportunidad. Pin parental para
evitar el adoctrinamiento en las aulas. Con este documento se recoge la conformidad o
disconformidad de los padres en la participación de sus hijos en todas las actividades
impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo. De este modo se asegura la
no intromisión de cualquier tipo de ideología en las aulas. Refuerzo de los centros de
educación especial, para garantizar el correcto desarrollo de los niños con necesidades
especiales que necesitan estos centros y fomento de la modalidad e inclusión de los centros
ordinarios con especial atención a las zonas rurales. Pese a todo esto nosotros os vamos a
apoyar porque vuestra moción nos parece coherente. Gracias”
Ara parla el senyor Humberto López: “Entenc que desprès l’equip de govern explicarà més
en detall totes les raons; n’hi ha massa per dir-les totes però en general, d’una manera
global, el que jo diria és que això és com si fos en el sistema sanitari, que tots els centres
privats estiguessin subvencionats per l’Estat i no se’ls obligués a donar la mateixa qualitat i
la mateixa normativa que els centres públics. Això és el que està passant ara a l’educació.
Que tenim aquesta situació tant extranya, de que hi ha centres concertats que estan pagats
per tots els espanyols, però no han de fer, volen més llibertat que els centres públics, això és
una cosa molt estranya. Llavors, el problema podria ser que els centres privats tenguessin
una normativa més restrictiva o estiguin menys subvencionats que els centres públics però
no ho son, haurien de tenir les mateixes restriccions, els mateixos deures diguéssim ja que
tenen la mateixa subvenció. Un exemple, bé, hi ha molts d’exemples. O sigui, que han de
complir amb les mateixes restriccions. No han de tenir tanta llibertat per poder cobrar segons
quins gastos que cobren a tots els pares, que els fan pagar un ordinador, que els cobren
1.000 euros per pagar un ordinador o els gastos de menjar, gastos d’excursions o de tot això
que fan, no ho poden fer els col·legis públics i ells sí. Hi ha moltes restriccions d’aquestes
que no tenen. Llavors, és com que volen llibertat per poder fer el que vulguin però són tots
els espanyols que estan pagant els seus sous diguéssim. I res, continuam, suposo que
l’equip de govern ho explicarà de forma més detalladament”
A continuació el Batle continua amb la paraula: “Evidentment com molts de temes que no
depenen de nosaltres i que depenen de l’Estat. Evidentment la diversitat d’opinions és
patent i jo simplement passaré a dir el perquè votarem en contra d’aquesta moció i és
perquè creem que és bastant diferent la nostra opinió amb la vostra i amb una cosa
coincideixo amb el senyor Amengual, que és una pena que no poguem aconseguir d’una
vegada per totes treure una llei consensuada perquè té raó, el dia que arribi un altre govern
aquesta llei canviarà; com ha passat tota la vida a Espanya. I és una pena que aquella llei
que volia promulgar el ministre Gabilondo, que va parèixer que va estar tan aprop, no
pogués arribar a bon port i ara segurament no parlaríem d’això. Però bé, quan parlem de
consens dir que aquesta llei ha tengut molt més consens que la llei Wert, la llei que va
aprovar el Partit Popular quan tenia majoria absoluta. O sigui ha tingut més consens de més
partits que no l’anterior llei i la discriminació per exemple, una de les coses que me xoquen
més és la discriminació com deis del castellà però pareix que la discriminació de la llengua,
a la dreta només li interessa o només li importa quan pareix que se toca el castellà com si el
català, el galleg, el basc no fossin iguals d’importants que el castellà inclús no sigui més
importants protegir-les perquè estan amb més perill d’extinció que no la pròpia llengua
castellana. I de fet, crec que tots sabem que és mal de trobar un nin a Mallorca que no
sàpiga parlar castellà però és molt bo de fer trobar un nin a Mallorca que no sàpiga parlar
català o mallorquí. Crec que amb això està tot dir. Sobre tots els motius, com he dit, el
castellà no desapareix, canvia només un paràgraf a la llei, que diu que s’elimina, s’elimina el
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paràgraf que se tracta de la llengua vehicular de l’Estat però s’afegeix un altre que diu :“se
aplica de conformidad con la Constitución Española”, és a dir, com està a la Constitució, que
crec que a tots, la dreta també sempre s’omple la boca de la Constitució Espanyola i del que
diu idò aquesta llei el que explica és que s’ha de tractar la llengua castellana com diu la
Constitució Espanyola que és exactament com estava abans, a la llei anterior, a la llei Wert,
que també és una llei de quan governava en Mariano Rajoy, on governava la dreta en
aquest país. L’educació especial no se tanca, serà una opció. El que se pretén es destinar
més doblers a les escoles ordinàries perquè aquestes puguin oferir el servei als pares que
ho sol·licitin i que els centres especials no siguin l’única opció. Hi ha molts de pares amb
infants amb aquestes necessitats que desitgen que els seus fills puguin interactuar amb
altres nins dins aules normalitzades. I el que diu la llei exactament, ho llegiré, que és la
disposició addicional quarta: “Las Administraciones educativas velarán para que las
decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades
específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el
artículo 74 de esta Ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas,
desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e)
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las
mejores condiciones al alumnado con discapacidad” I continua: “Las Administraciones
educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial
para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención
muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los
centros ordinarios”. O sigui que no desapareix, simplement els pares podran triar que era
una de les coses que demanaven, que era llibertat d’elecció. I jo simplement dir que
m’estranya de segons qui que digui segons què perquè en el programa electoral de Vox per
a les eleccions nacionals en el seu punt 118, de Plan de Integración para discapacitados
que garantice la igualdad de oportunidades, tenen un punt que diu: “Educación inclusiva
(acabar con la educación especial y disponer apoyos para una educación verdaderamente
inclusiva)” Torn repetir, (acabar con la educación especial y disponer apoyos para una
educación verdaderamente inclusiva) Això és l’únic partit, l’únic partit, que ha proposat
acabar amb els centres d’educació especial. Desprès també, la religió. La religió és un tema
que hi ha també controvèrsia. I dir que la religió el que se diu és que no s’elimina sinó que el
qui vulgui estudiar religió ho podrà fer com sempre, sols que deixa de ser avaluable. Jo crec
que és una cosa com a moderna i contemporània que no t’avaluïn si saps sobre Jesús o si
saps sobre els miracles de la Verge Maria i que cap de les seves notes contarà per la
mitjana o per poder demanar una beca. Jo crec que és molt més important que s’avaluïn els
al·lots en matemàtiques, llengües, física, química, amb el que vulguem que no en religió.
Crec que els hi servirà més per la vida. Ademés recordar que la Constitució Espanyola,
aquesta que també sempre defensam, diu que Espanya és un país aconfessional. Jo crec
que també aquest canvi va amb la Constitució Espanyola. I desprès dir també que l’escola
concertada seguirà existint. No s’elimina l’escola concertada. Pretén que les quotes no
existeixin per no impedir l’accés a n’aquestes escoles de nins sense recursos. Es tracta de
que qualsevol nin que vulgui anar a una escola concertada hi pugui anar encara que els
seus pares no tenguin doblers. Això també va en tenir llibertat d’elecció. I recordar-li també a
la senyora Nchaso que aquí ningú ha parlat d’oprimir l’escola concertada, que de fet, va ser
el Partit Socialista que la va crear l’any 85. I simplement com que evidentment nosaltres no
decidirem res sobre aquesta llei, no la votam en el Congrés, està bé que cadascú posi el seu
punt de vista i està bé que nosaltres ho votem i cadascú s’identifiqui amb el que se vulgui
identificar i evidentment nosaltres ja hem dit el nostre parer i les raons de perquè votarem en
contra d’aquesta moció”
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Torna parlar la portaveu del PP: “Moltes gràcies senyor Batle, sí, sí que vull intervenir.
Primer per deixar clar que la moció la presenta el Partit Popular perquè per un moment m’ha
donat la sensació que s’ha fet més referència a altres partits que al meu, que és el que la
presenta però bé, me don per contestada amb el que vostè ha explicat senyor Batle però
volia fer un parell d’aclariments. Vostè ha començat dient que com és un tema nacional que
no afecta i tal i que vostè explicaria el perquè votaran en contra. Sí que és cert que la Llei
anomenada Llei Celaá és una llei nacional i s’aprovarà, o ja ha passat el tràmit del Congrés i
ara anirà al Senat, que és a nivell nacional però si vostè llegeix la moció, que jo l’he llegida
però no sé si m’han escoltat bé, hi ha tres punts que parlen de l’Ajuntament de Marratxí; els
altres sí que és vera que és instar al Govern d’Espanya però no ha esmentat res de si
vostès estan a favor de defensar la llibertat d’ensenyamet i de lliure elecció de centre, de si
manifesten el seu suport, consideració, bé, sí que ho ha dit que votarà en contra però li digo
que ho revisi bé, que això no és una cosa nacional, és una cosa d’aquí. La gratitud a la
tasca als professionals i donar suport als centres sostinguts amb doblers públics. Tot això ho
digo per si se li havia passat per alt com que ha dit que era un tema nacional i que votarien
que no. Això per un costat. Per un altre costat volia aclarir també dues coses més. Jo de la
religió no n’he parlat ni en parlo a la meva moció per tant suposo que se devia referir a altres
partits que han parlat perquè ni h’he fet menció a la meva intervenció ni duc cap proposta
d’acord d’aquesta qüestió. Sí que una de les propostes nostres d’acord fa referència a
l’educació concertada, que jo tampoc no he esmentat en cap moment que aquesta llei la
vagi a eliminar, en cap cas. Però bé, vostè me diu que tant els centres concertats com els
d’educació especial no han de passar pena. Molt bé, no haurien de passar pena o no en
passarien avui si en comptes de donar tantes explicacions aquestes darreres setmanes
s’hagués seguit un protocol ordinari i s’haguessin tengut reunions amb tots els sectors
implicats perquè és cert o vostè diu que aquesta llei se treurà amb més suport dins el
Congrés de Diputats que la Llei Wert, molt bé, però els sectors implicats si s’hagués contat
amb el seu suport i amb el de la comunitat educativa i amb el de la societat civil seria una
altra qüestió perquè li recordo que aquest projecte de llei no ha estat informat ni pel Consell
d’Estat ni pel Consell Escolar de l’Estat. Si s’hagués fet així per ventura ara no hi hauria tot
aquest rebombori que hi ha que no està clar si els centres concertats sí o si l’educació
especial no. No basta dir als centres concertats que no passin pena, senyor Batle, que tot
seguirà igual i que l’educació especial també i que se mantindran oberts. No basta això
perquè si en els centres concertats com molt bé ha explicat el senyor López, de Podemos,
ho ha explicat molt bé. No tienen que tener libertad para hacer según que cosas. Ja li faig a
saber al senyor López que nosaltres sí, que estam a favor de la llibertat. Ell ja ho ha dit molt
clar que no. Però bé, si no se’ls permet als centres concertats, com així ho diu la llei i això sí
que no m’ho pot rebatre perquè ho diu, cobrar una quota a les famílies no podran dur a
terme el manteniment, el manteniment, simple i bàsicament el manteniment de molts dels
seus centres. O és que en aquest cas per ventura senyor Batle será l’ajuntament el que se
farà càrrec del manteniment dels centres concertats també a n’aquest municipi? Perquè si
és així els pressuposts de l’Ajuntament els haurem de modificar considerablement. Neteja,
electricitat, aigua, vigilancia. Actualment, aquest any, l’any 2020 el manteniment dels centres
públics a Marratxí ens costa 900.000 euros, 900.000 euros. Sí aquí hi hem d’afegir quatre
escoles més per ventura aquesta quantitat passarà dels 900.000 euros. Per ventura no,
segurament. Tres quarts del mateix amb els centres d’educació especial. Si només se’ls hi
envia el casos que necessiten una atenció molt especialitzada com vostè ha llegit de la
disposició addicional quarta. Que ho ha llegit vostè, jo la tenc aquí davant i ho diu molt clar.
Diu exactament “alumnos con atención muy especializada” si només si els hi han de dur
aquests alumnes, se’ls hi lleva gran part, o sigui, se’ls hi baixa les ratios, i sel’s hi lleva
també gran part dels ingressos i molts d’ells se veuran obligats a tancar. Jo no he dit que la
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llei digui que els tancarà, i la llei no diu que els tancarà però diu que convertirà els centres
d’educació especial prioritàriament en atendre alumnes que necessiten atenció molt
especialitzada i que ademés se convertirán en centres de recursos pels centres ordinaris.
Per cert, centres ordinaris, que ara la llei diu que els dotarà de recursos i vostè ho ha dit i és
cert però és que arriba 25 anys tard perquè l’educació inclusiva ja ve reflexada a la LOGSE
de l’any 90; 25 no, 30, 31. Ara hem de posar els recursos per l’educació inclusiva? Ara? I
tots aquests anys que hem aconseguit d’educació inclusiva? Hem aconseguit tenir els
centres d’educació especial plens que ara els volen buidar i convertir-los en centres de
recursos. Que està molt bé perquè els centres d’educació especial están molt especialitzats,
valgui la redundancia, en atendre aquest tipus d’alumnat i estaría molt bé que fossin un
recurs perquè l’escola pública tengués aquest suport. Però, i mentres els centres d’educació
especial fan aquest suport a l’escola pública qui atendrà als alumnes dels centres d’educació
especial? Tot això no està gens explicat a la llei i jo entenc que pugui crear certa confusió
dins els centres d’educació especial i dins els centres també, o sigui, a tota la part de
l’educació concertada. Que ademès, parlant d’educació concertada, a Marratxí, que és el
que a nosaltres ens interessa, i que són els punts que jo li deia que m’agradaria que hi
votassin a favor. Fins fa 10 anys, els centres privats sostenguts amb fons publics que és els
que se coneixen com els centres concertats, suposaven el 50% de les places escolars del
nostre municipi. Això ho hem de tenir en compte. A hores d’ara suposen pràcticament un
30%. Però per posar-li un exemple, concretament a la zona del Pont d’Inca i de Sa Cabana
les places dels centres concertats suposen el 100 de l’oferta. Què passa amb aquests dos
nuclis si els centres d’educació concertada no poden cobrar la quota? Se’ls hi ha llevat el
criteri de demanda social, que això a poc a poc anirà minvant l’oferta. No he dit en cap
moment que la llei vulgui tancar els centres d’educació concertada, no. Jo no ho he dit
perquè la llei no ho diu però la llei diu una sèrie de coses que poc a poc aniran fent, posant
el que se diu entrebancs a això i al final passarà el que deia el senyor López, que como
todos tienen que ser iguales porque no tienen libertad. Que per cert, me permeti que li faci
un comentari al senyor López. Ha dit, no poden fer el que volen, no poden tenir llibertat
perquè els centres concertats els pagam tots els espanyols. No, senyor López, s’informi
vostè bé perquè això no és així. Els centres concertats no els pagan tots els espanyols.
Tenen un concert educatiu, que està especificat en unes bases i que l’Estat paga el que
considera que ha de pagar a n’aquest concert educatiu. Que per cert els hi diré al senyor
López i a tots vostès el que diu la llei orgánica de l’any 85, de 3 de juliol, reguladora del dret
a l’educació. Disposa, “un sistema de conciertos para conseguir una prestación efectiva del
servicio público de la educación” Això és el que diu la llei de concerts de l’any 85, que no és
del Partit Popular i que no ho estic dient per defensar en absolut el meu partit. És que
aquesta és la idea dels concerts quan se varen crear l’any 85. Conseguir una prestación
efectiva del servicio público. Qualque dubte que les escoles concertades estan fent una
tasca de servei públic amb unes condicions que no tenen l’educacio pública? Perquè senyor
Batle aquests 900.000 euros no li bastarien per res si aquests quatre centres fossin de
titularitat pública. Però bé, veig que vostè ja té molt decidit el seu vot, que no vol una vegada
més donar suport al col·lectiu dels docents i de l’educació. No és la primera vegada, durant
el darrer any he presentat dues mocions de temes d’educació i vostès tampoc no les han
volgut votar però ja està, no ho compartim però ho respectam, com no podia ser d’altra
manera. Moltes gràcies”
La senyora Lola Nchaso comenta: “Sí, señor Alcalde. Ha mencionado justamente un punto
que se trataba de un error tipográfico que dice que Vox no quiere la inclusión de los alumnos
especiales. El señor Buxadé ya salió corrigiendo este punto. Después ha hablado sobre la
religión, que yo no sé como puede afirmar eso cuando tenemos ejemplos bien claros, ahora
mismo pasaba la Semana Santa, casi no pudimos entrar a hacer ningún acto público
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referido a la Semana Santa, cultura nuestra de años pasados pero si se podía ver, en las
terrazas, se podía ver, en los centros de los musulmanes celebrar sus actos religiosos. En
cuanto dice que sí, que tenemos que ir hacia una enseñanza pública, pues oye, es que la
ley a mi no me garantiza. Antes se iba hacia subir, garantizar la ley del máximo esfuerzo.
Ahora parece que vamos hacia abajo, ahora hay que pasar a los alumnos a cualquier precio
aunque tengan dos y tres suspensos. Esto no es mejorar la enseñanza. Yo creo que la
enseñanza tiene que tirar hacia otros lares. El gasto por alumno de la enseñanza pública y
la enseñanza concertada, mire bien, que a lo mejor tira más a favor de la privada, que sale
más barata que la pública. La pública está mantenida por los impuestos de todos y la
privada no depende de todos. Gracias”
A continuació parla el Batle: “Per contestar, la senyora García, ha començat dient que
pareixia que jo contestava més, que a la seva moció, contestava més a altres partits i
realment tothom ha fet un poc això perquè de fet ara pareixia que vostè li contestava al
senyor López, que no me contestava a jo, estam amb les mateixes. Quan jo explicava que
això és una moció de Madrid, ho deia perquè aquí no sabrem ni contestar a moltes
d’aquestes preguntes perquè vostè me demana si jo, si nosaltres haurem de pagar el
manteniment de les concertades. Evidentment no ho sé, farem el que digui la llei. Si la llei en
un futur ho diu, i per ventura no és un govern d’esquerres que ho diu ho haurem de fer i si
no, no. Hi ha preguntes que evidentment aquí no se poden contestar i això me referia quan
digo el tema de Madrid. Vostè me parla, també m’ha parlat de que aquesta llei, encara que
tengui més consens en el Parlament no s’ha parlat amb els agents implicats. Evidentment
que segur que sempre se pot fer més però bé, jo li recordo que aquí varen sortir més de
5.000 persones al carrer, no sé si se’n recorda, a Balears, que estam més aprop de Madrid.
Ho digo perquè allà crec que sí que no se va consensuar res. No importa recordar. I desprès
vostè me diu, intenta fer la trampa, quan diu que nosaltres no recolzam al col·lectiu de
mestres d’aquí i no recolzam a la concertada. Vostè està fent una trampa i jo li diré perquè.
Perquè és el mateix que li explicava l’altre dia amb la declaració institucional o l’intent de anti
declaració institucional que ens va presentar VOX. Quan vostè va voler fer un canvi jo li vaig
fer una reflexió que li deia que aquests punts d’acord venen dins un context, no s’agafen
sueltos i se voten sueltos evidentment dins un context i el vostre context és que els
professors estiran pitjor perquè se canvia la llei i se posa la llei Celaá. I això és el vostre
context. Si vostè aquí me duu una proposta per això jo li explicaré els motius. Si vostè me
duu una proposta que sense aquest context i me demana donar total suport als professors
perquè puguin tenir qualsevol problema evidentment l’aprovarem. Però és que aquests
punts, aquests punts, me sap greu dir-li, venen donats d’un context, com li he dit, que és la
vostra exposició de motius i són tres punts que parlen de la llei Celaá i està parlant de la llei
Celaá. I el dia que demostri que els vostres auguris són certs i demostra que aquesta llei és
molt pitjor, ja en parlarem. Ara per ara, tenim diversitat d’opinió, tenim una opinió diferent. La
meva opinió és que va ser molt més pitjor la llei Wert que no aquesta i això està per
demostrar. I evidentment que és una llei que s’ha de fer feina i s’ha de transformar,
evidentment. Per exemple, en l’educació especial diu que se li donen 10 anys de recorregut
als centres ordinaris per poder fer front als nins amb necessitats especials, nins i nines.
Evidentment que 10 anys són molts com per reordenar i ordenar la llei perquè pugui
funcionar de la millor manera. Igual que amb les escoles concertades, des del nostre
enteniment l’únic que se cerca és que les escoles concertades també puguin rebre nins que
tenguin dificultats econòmiques perquè tots els nins puguin triar l’escola que vulguin. Que els
nins amb necessitats econòmiques també puguin accedir a una escola concertada. Què això
és el títol de la vostra moció; llibertat educativa i la lliure elecció de centre. Que és que els
nins que tenguin dificultats econòmiques no tenen dret entrar a una concertada? No tenen
dret a anar a una privada? Evidentment avui en dia a una concertada n´hi ha molts que sí, a
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una privada és pràcticament impossible. Crec que no coneixem a cap família amb dificultats
econòmiques que vagi allà. Això està més clar que l’aigua. Això és el que vostè explicava en
el vostre títol; llibertat educativa i la lliure elecció de centre. D’aquí anar a que perdran oferta
educativa i que a les concertades de cada vegada hi voldrà anar menys gent. Jo sé cert que
hi ha molts de pares que els hi agradaria dur els seus fills a la concertada i no poden per
temes econòmiques. No compartim l’opinió de que perdin atractiu aquestes escoles.
Simplement explicava això, crec que tots hem de donar la nostra opinió sobre aquesta llei
evidentment. Això també és el que explicava quan deia que quan presentau una moció que
no ens afecta directament la gestió perquè els resultats evidentment que afectaran a les
escoles de Marratxí, la gestió, l’aprovació no ens afecta directament. L’únic que podem fer
aquí evidentment és debatre com estam fent ara, cadascú exposa la seva posició i votar.
Però ja li digo, aquí en cap cas estam votant en contra de donar suport als mestres.
Simplement estam votant en contra de l’argumentari i del context d’aquests punts d’acord i
del context i de l’argumentari de la vostra moció”
Li respon la portaveu del Partit Popular: “Puc tornar intervenir per fer unes puntualitzacions?
Vostè m’ha dit que això és una trampa i jo li vull explicar perquè me pensava que vostè ho
havia entès. El grup popular presenta una moció amb vuit punts d’acord. No és cap trampa
senyor Batle. Jo no tenc el perquè de fer-li cap trampa. Jo li presento una moció amb vuit
punts, tres dels quals depenen única i exclusivament d’aquesta Corporació. Manifestar que
un està a favor de la llibertat d’ensenyament i de la lliure elecció de centre o donar suport al
col·lectiu. Deixi anar l’exposició de motius. Vostè qualque vegada ha dit, amb l’exposició de
motius no ens extendrem però els punts d’acord són els següents. Dimarts, a la primera part
d’aquest plenari se va parlar més d’una hora d’una altra moció, molt interessant, que vostès
varen començar dient que votarien en contra i desprès, al final entre tots varem aconseguir
que canviassin d’opinió. Vostè no estava votant una exposició de motius, varen canviar el
sentit del vot d’unes propostes. Ara, que vostè s’ha de justificar de qualque manera perquè
és un poquet dur, és un poquet dur ser els membres de l’equip de govern i votar en contra
de donar suport als professionals de l’educació. Jo ho comprenc però no me digui que és un
trampa perquè no ho és, no és cap trampa. Aquestes són les vuit propostes. Vostè me diu
que és una trampa perquè el context amb el que ve, vostè diu que els professors estiran
pitjor. Jo no he parlat de que els professors estiran pitjor, jo no he parlat d’això. Jo només
digo que ja que la llei té algunes cosetes que tocaran ben enmig a l’educació concertada,
que els hi donassin suport simplement perquè és un col·lectiu que en aquests moments ho
està passant malament. Que vostè vol votar en contra i vostès volen votar en contra? Per
suposat que estan en el seu dret i ho facin però no me digui que jo li he fet una trampa
perquè jo no li he fet cap trampa. Jo li he presentat una moció, la té des de dilluns, la pot
llegir, vostè és prou intel·ligent per entendre les coses i aquí les propostes són les que són.
Trampes, cap ni una, senyor Batle”
I el Batle diu: “Senyora García, m’acaba de respondre a una pregunta que li volia fer. Ara li
volia demanar, ambn quin perills es troben els mestres perquè cregui que li hem donar total
suport com diu per exemple el punt segon. I vostè mateixa m’ha contestat. M’acaba de dir,
perquè s’aprova una llei que pot dificultar a n’ aquests professors. Aquí està la diversitat
d’opinió entre tu i jo, entre vostè i nosaltres. És així de clar, si no li agrada la paraula trampa
la podem canviar per una altra paraula però al final vostè creu que li hem de donar suport
perquè ve una llei nova que creu que no és bona per ells i nosaltres creem que és una llei
nova que no els afectarà professionalment i que sí que serà bona pel global i pel conjunt del
món educatiu. Això és la diferència i per això aquests vots no seran a favor, pel transfons
que vostè li dona. Està clar”
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La senyora Mª Magdalena García Gual torna parlar: “No és un transfons, perdoni, no és un
transfons és una realitat. El projecte de llei està aquí, s’ha votat en el Congrés. No és cap
transfons. Jo no estic manipulant la realitat en cap moment”
El Batle contesta: “Al final me dona la raó. És la vostra realitat del que creis que serà la llei i
la meva realitat del que crec que serà la llei és una altra”
Segueix parlant la senyora García, portaveu del PP: “Jo no parlo del que crec que serà la
llei. Jo li parlo del projecte de llei que s’aprovat en el Congrés de Diputats. Diu això que jo li
he esmentat. Jo no he fet cap tipus de suposició. Com anirà o com no anirà aquesta llei? Ho
veurem i com diuen en bon mallorquí “en acabar contarem” però jo no li estic parlant d’això.
Jo li estic parlant de que avui per avui aquest projecte de llei diu que les escoles
concertades no podran cobrar les quotes, que s’ha eliminat el criteri de demanda social, jo li
estic parlant del que diu la llei i totes aquestes coses fan que l’educació concertada se vegi
en perill, simplement això. En perill no de desaparèixer però sí que les coses els hi
començaran a anar un poc pitjor. I els demanam, vostès els hi volen donar suport? No, la
seva resposta és no. No passa res, vostès estan en el seu dret de votar el que vulguin, no
donar suport a n’aquest col·lectiu, ja ho han fet altres vegades que he presentat altres
mocions d’educació i no només eren de les concertades, també eren de l’ensenyament
públic perquè jo sempre defens tant una com l’altra però no passa res. Vostès han de votar
el que vulguin, nomes faltaria i nosaltres ho hem de respectar. Moltes gràcies”
Contesta el Batle: “Ja per acabar i per passar a votació simplement diré que no som
nosaltres els que fem les lleis i no sabem tampoc el 100% el que diu i com se vol aplicar. El
que diu és que se prohibeixen les quotes a les fundacions, que no és el mateix, hi ha
escoles que no són fundacions”
I la portaveu del PP diu: “No, la majoria sí, perquè vostè sap com jo que les congregacions
de monges i de capellans estan desapareixent i estan esdevenint totes elles en fundacions”
Segueix parlant el Batle: “Jo en conec una, me la conec molt bé que no funcionava en
fundació però poden cercar una altra fórmula que no sigui fundació perquè la fundació
cobrar en quotes això és il·legal. Ja està. Això és al que jo me refereixo quan parlam de
Madrid. Parlam d’una llei que no hem escrit ni vostè ni jo, ni nosaltres. I evidentment sempre
hi haurà.. això és al que me referia i me pareix estupendo que ho facem, que cadascú doni
la seva opinió i aquest debat crec que ha estat enriquidor, la veritat, entre nosaltres i el
temps per ventura li donarà la raó a un o a l’altre. Així de clar”
El senyor Joan F. Canyelles intervé a continuació: “Evidentment l’equip de govern ho hem
consensuat i votarem en contra però sí que volia deixar ben clar que això està dins un marc
ideològic, aquesta batalla en contra d’aquesta llei d’educació està dins un marc ideològic
que no ens escapa a ningú. La dreta i l’extrema dreta està a un costat i la banda molt més
progressista de l’Estat espanyol està a l’altre. I això és així, així de clar. També li vull dir que
malgrat presenti uns punts maquillats, la llei és la que és i per nosaltres és una cosa
fonamental primera la defensa de l’escola pública. Segona, que a la concertada no se
discrimini a ningú si està pagat amb fons públics, és evident. I desprès, un tema que no és
menor, primer, el tema de la religió, que vostè diu, jo no ho he posat a la moció però hi és a
la llei, hi és a la llei per tant és una cosa important. I la religió que no sigui avaluable. Escolti,
jo estic batejat i no tenc cap problema ni un però penso que precisament la versió lliure,
aquesta elecció tant lliure que vostès volen també ha de ser la religiosa. No té perquè haver
d’ensenyar a tothom la història bíblica ni que siguin més creients o que siguin menys
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creients. I desprès, és indudable, primer de tot, mescla aquí el reconeixement als docents
quan ha quedat ben demostrat. Els qui no tenen reconeixement als docents i no ho varen
fer, varen ser vostès que varen obligar a sortir al carrer a més de 100.000 persones. Això
clarísim. I desprès un punt que per nosaltres és fonamental que és el tema de la llengua, és
tant, una llengua important tant la llengua que parlam nosaltres, els mallorquins d’arrel, que
pensam, estimam, morim ho fem tot absolutament amb la nostra pròpia llengua com el qui
ho fa amb una altra; sigui la que sigui per tant no ens ha de dir que la llengua castellana està
per desaparèixer perquè fa riure, fa riure. Els meus dos fills han estudiat en català, tot
sencer, d’adalt a baix, no tenen cap problema en relacionar-se en castellà. De fet, un d’ells
viu amb una francesa de fa un grapat d’anys, parlen en castellà entre ells i no tenen cap
problema ni un. Realment se monten unes històries, no vostès, sinó el bloc sencer parlant
d’aquestes coses. No se pot extreure. Jo veig que aquesta moció que vostès presenten la
maquillen i posen alguns punts com si dir, no ens podran votar mai en contra. No senyor, me
sap greu però no. Ha quedat més que demostrat el recolzament als docents. No mescli això
dins una moció ideològica, no ho mescli perquè realment si se pensa que nosaltres no ho
sabem veure va ben equivocada, fa anys que circulam”
Seguidament parla la regidora de Ciudadanos, senyora Lidia A. Sabater: “Gràcies senyor
Batle. Només dir que aquesta llei se constata que és ideològica totalment, de dalt a baix. I
crec que aquestes frases que diuen “está por demostrar si funciona o no” a jo me posa els
pels de punta perquè estam parlant de nins que aniran a l’escola i que pot provocar una crisi
generacional. O sigui jo canviaria aquesta moció en el sentit d’instar al Govern a que faci
una llei consensuada, no una llei exprés com ha fet ara i que volia ràpidament fer intercanvi
pel recolzament dels pressuposts. O sigui, jo crec que aquí hauríem de parlar un poc més
amb propietat en aquest sentit perquè estam parlant de nins que aniran a l’escola i hauran
d’estudiar amb una llei educativa que evidentment no té un consens de totes les parts”
El Batle diu: “Ho he explicat abans. Quan dono paraula si pot ser que la demaneu tots de
cop, ho digo perquè no complim el ROM, jo deixo parlar a tothom, el que passa és que
evidentment és l’equip de govern el que tanca i si no tancam cada vegada això se farà etern,
si quan don paraula per favor si tots els partits la podeu demanar a la vegada i així no se fa
tant llarg. Ho he explicat abans. Crec que és l’únic problema que tenim, és un problema greu
que tenim en aquest país i compartint les paraules que ha dit abans la senyora Amengual,
és que no se pugui compaginar això. Però quan varem estar més aprop, que va estar a punt
de firmar, va ser amb en Gabilondo i va ser el Partit Popular que va decidir que no en el
darrer moment perquè venien eleccions. Sempre hi ha una excusa o una altra i amb això
dono la culpa a tots els partits perquè la veritat és aquesta, no li vull donar la culpa només a
un, a tots i no hem pogut arribat a n’aquest punt, se veu que és una de les coses que no se
pot arribar a cap acord d’estat. Pareix que avui en dia vivint temps que és molt difícil arrivar,
si no arribam a acords amb la violència de gènere imaginat arribar a acords amb això. Esper
que sigui un desig, igual que el tens tu Lidia i esper que qualque dia ho aconseguirem”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels quatre regidors del PP, dels tres
regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX i del regidor del Grup Mixt; i amb els vots en
contra dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi i
del regidor d’Unides Podem; rebutjar la moció abans transcrita.
B) PART DE CONTROL
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1. Donar compte dels decrets del període entre sessions
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia del període comprès entre sessions
(octubre 2020 – novembre 2020).
Els senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia abans
esmentats.

2. Dació de compte al Plenari de la Corporació novembre 2020 (execució trimestral,
dades PMP i morositat del tercer trimestre 2020 i el cost efectiu dels serveis 2019)
Atès que, al llarg del 3er trimestre de 2020 s’han tramitat les següents plataformes:
•
•
•

EXECUCIÓ TRIMESTRAL 3 TRIMESTRE 2020
DADES PMP I MOROSITAT 3 TRIMESTRE 2020
COST EFECTIU DELS SERVEIS 2019

Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Donar compte dels tràmits abans esmentats.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la proposta abans transcrita

3. Donar compte de la Sentència núm. 371/2020
Atès que, en data 19 de octubre de 2020 i amb registre d’entrada 2020011998 s’ha rebut del
Jutjat Contenciós-Administratiu nº 1 còpia de la sentencia nº 371/2020 declarant la desestimació
del recurs contenciós-administratiu P.O. nº 28/2018 interposat per la mercantil Contratas y
Obras Empresa Constructora SA, formulat contra resolució de l’ajuntament 19 de gener de
2019.
Aquesta Regidoria, en ús de les seves facultats, eleva a Ple la següent,
PROPOSTA
1. Donar compte de la Sentencia núm. 371/2020 emesa en data 19 d’octubre de 2020 pel
Jutjat Contenciós-Administratiu nº 1 de desestimació del recurs contenciós-administratiu P.O. nº
28/2018 pel que desestima el recurs interposat per la mercantil Contratas y Obras Empresa
Constructora SA, formulat contra resolució de l’ajuntament 19 de gener de 2019.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada.
4.Donar compte de la Sentència núm. 357/2020
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Atès que en data 20 d’octubre de 2020, amb registre d’entrada núm. 11631, s’ha rebut
Sentència núm. 357/2020, declarant l’estimació de la part actora del Recurs Contenciós
Administratiu PO núm 97/2017, interposat per la Sra. Juana Cañellas Oliver i el Sr. Miguel
Romaguera Cañellas, contra l’Ajuntament de Marratxí.
Aquesta regidoria, en ús de les seves facultats, eleva a aquesta comissió informativa la
següent:
PROPOSTA:
1r.- Donar compte de la Sentència núm 357/2020 de data 13 d’octubre de 2020, emesa pel
Jutjat de lo Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma, interposat per la Sra. Sra. Juana
Cañellas Oliver i el Sr. Miguel Romaguera Cañellas, contra Resolució de Batlia de data 9
de maig de 2017, dictada dins l’expedient sancionador núm. 29/2015-SAN.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada

5. Donar compte de la Sentència núm. 296/2020
Atès que en data 26/10/2020 s’ha rebut còpia de la sentencia núm. 296/2020 dictada contra
la resolució de l’Ajuntament de Marratxí de denegació de llicència a Alcampo, SA, per la
instal·lació d’una estació de servei.
Aquesta Regidoria, en ús de les seves facultats, eleva a la Comissió informativa la
següent,
PROPOSTA
1. Donar compte de la Sentència núm. 296/2020 emesa per l’Audiència Nacional, Sala de lo
contenciós-administratiu, Secció Sexta promogut per l’advocat de l’Estat en representació de
la Comissió Nacional dels mercats y la competència (CNMC), contra la resolució de
l’Ajuntament de denegació de llicència a Alcampo, SA, per la instal·lació d’una estació de
servei.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada.

Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor
Jaume Llompart Caldés: “Hem vist que l’altre dia es va inaugurar l’autopista. Ja no direm
que no ens avisen de res, ni ens diuen que ve la Presidenta del Consell Insular, que és la
Presidenta de tots....no senyor Batle, no. No posi aquesta cara perquè vostès ens avisen del
que volen, ens diuen el que volen i ens adonem després que...”
El Batle diu: “Perdoni, senyor Llompart. Ho vaig dir a les comissions, ho vaig dir en el
plenari, un dia abans que inauguràvem. I no hi eren ni tots els regidors d’aquesta casa
perquè per mor del Covid hi ha...”
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Continua parlant el Sr. Llompart: “No, no...miri, miri, senyor Batle, el protocol del Covid “lo
pasamos por el arco del triunfo” Val? Perquè miri, l’endemà del plenari d’octubre, l’endemà
del plenari d’octubre quan la meva companya i portaveu del Grup Popular li va dir que ni tan
sols ens havia presentat al Cap de Policia; en el quarter policia hi havia més de 25 persones.
En el quarter de policia hi havia un acte, allà on es feia un jurament i hi havia un
reconeixement de les places als nostres policies locals, que nosaltres estem totalment a
favor d’ells i els recolzem i fan una tasca immillorable, i vostè tampoc ens va convidar; i n’hi
havia 25 ó 30 de persones. Per tant no ens vingui amb la comèdia del protocol Covid. Està
molt bé que ens avisin de segons que...”
El Batle demana: “Em pot dir vostè, quans hi eren en aquest acte?”
I el Sr. Llompart diu: “Miri, senyor Batle, senyor Batle”
El Batle diu: “No, no, no.”
Segueix amb la paraula el Sr. Llompart, regidor del PP: “És que vostè diu en el protocol
Covid, en el protocol Covid. Senyor Batle, és vera que ens avisen de certes coses, amb el
senyor Gallardo o vostè directament, ens avisa. Això no li hem de discutir. Ara sí que és vera
que ens avisen de les coses que els interessa També és vera que varen ser en el pas a
nivell de devora Bodegas Suau, perquè m’entengui, del pas a nivell que hi ha en el Pont
d’Inca, fa cosa d’un mes, que va venir també la Consellera Cladera i tampoc ens varen
avisar. Per tant, a jo no m’agrada que aquesta senyora sigui la Presidenta, però ho és la
Presidenta de tots, ho hem de respectar i jo sóc Regidor d’aquesta casa. És igual que els 21
que estem en aquesta reunió. Ens han d’avisar, els hi agradi o no. Els hi agradi o no, ens
han d’avisar. Per tant, no ho fan”
Li respon el Batle: “Sr. Llompart, em sap greu. I li dic ara ja perquè ho sàpiga. Els actes que
organitza el Consell de Mallorca, ells organitzen el protocol i ens diuen que hem d’anar el
mínim de regidors possibles. I a tots aquests actes només anem els tres, el Batle, i els dos
Tinents de Batle; no va ni el regidor propi de l’àrea, ni el regidor propi de l’àrea. L’altre dia a
la sortida de l’autopista ni hi havia el Regidor de Policia ni la Regidora de Comerç, només
erem el Batle i els dos Tinents de Batle. O sigui, que és així de clar. Vull dir, i vostè ho ha dit.
És el que hi ha”
El Sr. Llompart contesta: “Val. Cap problema”
El Batle torna dir: “I a l’acte de la Policia tornàvem a ser els tres”
Seguidament torna intervenir el regidor del PP, Sr. Llompart: “Es lo que hay. Hem vist que
s’ha inaugurat la sortida de l’autopista. Vàrem manifestar que ens pareix una bona acció,
però sí que és vera que hi havia certes deficiències com rajoles rompudes a les aceres,
“bordillos” romputs. És vera que la Brigada hi està fent feina. Suposo que en tota la setmana
deuen haver acabat d’adeccentar perquè hi havia discos per terra. Hem vist que la Brigada
hi ha estat fent feina aquestes setmanes, però com que era un prec de la setmana passada i
un parell de veïnats així ens ho han manifestat, volíem que quedés constància. És vera, ja li
dic, que la Brigada hem vist que hi ha estat fent feina, jo avui no hi he pogut passar, però
suposo que ja deuen estar totes les feines fetes, si no, si això serveix perquè ho acabin de
revisar molt millor. I després una altra cosa. Vostè abans parlava que el Partit Popular no va
votar a favor quatre mesos abans de les eleccions la llei del Ministre Gabilondo perquè
venien eleccions i jo li diré que el seu company de l’Equip Govern, el senyor Canyelles,
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quatre mesos abans de les eleccions del 19 va dir que no mouria la pista de vòlei platja
d’allà on era fins que no estigués feta la nova”
El Batle li demana: “Senyor Llompart, això és un prec?”
Respon el Sr. Llompart: “Això és una intervenció. Jo li diré, ara acabaré i li diré, idò serà una
pregunta, no es preocupi. Quatre mesos abans, quatre mesos abans que hi hagués les
eleccions del 19, el senyor va prometre i va dir en el plenari que la pista de vòlei platja no es
mouria de Pòrtol fins que no hi hagués la pista nova. Mireu els anys que han passat, mireu
els anys que han passat i estem pagant un lloguer a una instal·lació privada, tan en contra
que hi estaven o manifestaven això, perquè la pista de vòlei platja de Pòrtol estigui a Sant
Marçal, em pareix una vertadera vergonya. Ja ho vaig dir en el seu moment i cada vegada
que duem aquests 2.553,10 € a plenari els ho digo. Em pareix una autèntica vergonya. Que
per una falta de previsió i de feina, no hagin fet la pista de vòlei platja i no hagin complit la
seva paraula i a més estiguem pagant un lloguer a una instal·lació privada. Per tant, els hi
demano, fan comptes...., una pregunta, senyor Batle, fan comptes tenir-la llesta per l’estiu
que ve o seguirem pagant lloguer? Moltes gràcies”
El senyor Batle comenta: “Miri, li contesto el mateix perquè crec que li hem explicat moltes
vegades el tema de les pistes de vòlei platja. El vòlei Pòrtol per sort no ha tingut mai de
deixar de fer la seva activitat perquè l’ha pogut fer en aquest lloguer que ha cobert
l’Ajuntament i vostè està preocupat per dos mil i pico euros i no està content perquè ens
hagin fet una inversió de vuit milions d’euros que és la residència, allà on hi havia les pistes
de vòlei platja. És que també, no ho sé. Hem pagat quatre mil euros en dos anys. Eh! però
ens fan una inversió de vuit milions d’euros. Imagina’t si els haguessim hagut de pagar
nosaltres aquests vuit milions d’euros. O sigui, hem perdut les pistes i el vòlei no ha deixat
de jugar, però ens han fet una inversió de vuit milions d’euros. Haguessim hagut de dir que
no a la residència per poder tenir les pistes de vòlei, sincerament. I aquí els projectes, i
vostès tenen experiència de projectes que no han pogut sortir que heu presentat, perquè
surten mil històries, finançament, problemes tècnics, el que sigui i el del vòlei és un altre
problema, exactament igual. I quan el volíem fer-ho per sostenible no es va poder fer aquell
any, el 2019 tampoc varen sortir, etc. , el 2020 perdonau i es faran quan es pugui. I si a
aquest 2021 es poden acabar abans de l’estiu, es faran abans de l’estiu perquè és un
compromís i es faran abans de l’estiu. Però l’important és que el vòlei no ha deixat de tenir
pistes per fer la seva activitat i que nosaltres tenim una inversió de vuit milions d’euros per
una residència per 100 persones majors en el municipi de Marratxí. Crec que està ben
contestat”
A continuació parla el regidor d’Urbanisme, Sr. Canyelles: “Si em permet. M’ha anomenat a
jo com que jo vaig fer aquestes declaracions. És evident, i el club de vòlei ho va entendre
perfectíssimament que hi havia una prioritat que era la residència. Els nostres comptes eren
canviar la pista de vòlei, i per això tenim el projecte fet, consensuat amb el vòlei perquè el
vòlei es va seure amb nosaltres per redactar el projecte, va triar quin tipus d’arena volien
posar, va dir que necessitaven posar focus, i en el projecte estan posats els focus. Alerta,
perquè això de consensuar vostès en els projectes no consensuaven gaire cosa. Està
consensuat amb el vòlei, i el vòlei no va posar cap impediment ni un, no va posar cap
impediment ni un, evidentment que la nostra idea era tot d’una començar la residència fer
les pistes de vòlei, era evident. Però evidentment, vàrem prioritzar la residència i el vòlei no
va tenir cap problema ni un. Ho va entendre a la perfecció perquè senzillament és una
qüestió de prioritats. No sé què té que veure aquests dos mil cinc-cents euros que hem
pagat a l’estiu perquè es pugui fer l’activitat, respecte per exemple a la inversió que hi farem
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que ronda els setanta mil euros. Escolti, escolti, és que no sé. Jo crec que avui no ha dormit
molt bé i ara ho hem de pagar tots. Bé, estic d’acord. Té una fixació amb el tema, amb
aquest tema de la pista de vòlei platja”
El Sr. Llompart intervé: “Senyor Canyelles”
I el Sr. Canyelles diu: “Jo l’he deixat parlar, jo l’he deixat parlar”
Segueix parlant el Sr. Llompart: “No. Doncs jo no li deixo parlar perquè el que dormi o no, a
vostè no li interessa, a vostè no li interessa el que jo dormi o no. El que passa és que vostè
va prometre una cosa en venir eleccions i no ho va complir. I ara està rabiós”
Li diu el Sr. Canyelles: “No, no. Escolti, escolti...”
Torna parlar el senyor Jaume Llompart: “Es posi tranquil. Senyor Canyelles, es pot posar
tranquil perquè jo he fet la meva intervenció molt tranquil i ara no vengui així. Senyor Batle,
disculpi i li demano el torn de paraula quan vostè trobi”
El Batle comenta: “A n’això em referia. Senyor Canyelles pot acabar”
A continuació agafa la paraula el Sr. Canyelles: “No, senzillament que cada vegada parla
molt del mateix per un import que paguem de dos mil cinc-cents euros per fer una activitat
tot l’estiu del vòlei platja i fer els tornejos, i perquè un club pugui dur endavant la seva
activitat esportiva. És que a jo em pareix com a desproporcionat, em pareix desproporcionat
que a plenari darrere plenari ens vengui exactament amb el mateix, exactament amb el
mateix. I escolti, li hem explicat cinquanta mil vegades, li hem explicat cinquanta mil
vegades. És que, que a les Illes Balears es faci una residència per 100 persones, amb una
inversió de vuit milions i mig d’euros, és que pareix que discuteix, o sigui, havíem de deixar
la pista de vòlei platja i havíem de dir al Govern i al Consell, no ens inverteixi aquests
doblers perquè ara no podem fer això perquè nosaltres no tenim doblers. No ho sé, ho trobo
com a desproporcionat senyor Llompart, sincerament. Així com a vegades hi puc estar
d’acord amb el plantejament que fa, aquesta vegada em sap greu dir-li, però és que està
com fora d’àmbit”
El senyor Batle diu: “Senyor Llompart. Vol contestar?”
Respon el Sr. Llompart: “Crec que, no sé, s’ha equivocat amb la paraula per ventura o no és
la més adient perquè, àmbit? Crec que del que més hem parlat, del que hem parlat avui en
el plenari, del més àmbit municipal que té aquesta pista de vòlei platja, no en té res. Avui. No
en té res, l’àmbit. Senyor Canyelles, miri, nosaltres... Jo no estic dient que no estiguem a
favor de que se faci la residència. Ja en vàrem parlar en el seu moment del què ens pareixia
la residència i del tema de les places. És un tema a part. No he dit que no estiguem a favor
de la residència. El que passa, és que ha estat un projecte, com el seu projecte del carril
bici, que s’havia de fer, s’havia de fer de qualsevol manera i fora mirar prim, entrem aquí i
malgrat el carrer quedi estret hem de fer el carril bici; i malgrat ens hem de carregar la
residència i tot el bosc d’allà darrere, pa-pam! farem la residència. Això no té res a veure. Jo
simplement, m’adreço a unes paraules que vostè va dir. Que no mourien la pista de vòlei
platja fins que no estigues feta. Entesos? És simplement això, el que li estic dient. A jo
aquests dos mil cinc-cents euros, no és que em pareixin mal invertits. El que em preocupa
és que vostè no els hi dóna gens d’importància. No els hi dóna gens d’importància en
aquests dos mil cinc-cents euros, crec que ajudarien a molta gent amb aquesta situació en
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la que estem, si vostè hagués fet la pista de vòlei platja. Que ens consta setanta mil? Idò
ens consta setanta mil, però la propietat seria de l’Ajuntament, i seria de tots els
marratxiners. Mentrestant hem de pagar un lloguer a una instal·lació privada perquè ho
varen prometre i no ho han fet. I aquests doblers avui en dia, a dies d’avui per ventura
podrien anar a l’àrea de serveis socials, amb aquestes dates que corren. I ja acabaré amb
una cosa. Miri, aquí nosaltres estem per fer la nostra feina. El que jo no estic d’acord és que
vostè es vulgui penjar la panacea que són simplement els únics que consensuen i parlen les
coses. Això no m’ho digui, això no m’ho digui perquè la pista de vòlei platja quan es va fer,
abans de la legislatura de 2011 de què jo arribés, ho sé cert, ho sé cert, perquè així en vaig
parlar, de què la pista de vòlei platja, el lloc, el tipus d’arena, la ubicació, l’orientació i tot el
que hi havia es va fer amb la direcció i amb la presidència del club vòlei Pòrtol. Per tant, no
em digui que hem consensuat això, hem consensuat l’altre, hem consensuat l’altre. Això és
totalment fals. I després totes les millores que es varen fer de l’11 al 15 que jo era el regidor
de l’àrea, ens les va proposar el vòlei Pòrtol i les hi vàrem fer totes. Per tant, a jo ara no em
vengui amb la comèdia de què són els únics que consensuen les coses i pareix que ningú
consensua res pus, eh? Moltes gràcies, senyor Batle”
Seguidament el Batle diu: “Ens hauríem de cenyir, per favor, a precs i preguntes. O dic
perquè és que si no se’ns n’anirà, em sap greu dir-ho, però és que hauré de posar un poc
d’ordre. Ara ho dic perquè no podem entrar en aquest debat. No ho dic per aquest, però una
cosa són precs i preguntes i l’altra entrar en debat, i la part de debat ja l’hem fet. D’acord?
Només ho dic per això”
Torna intervenir el Sr. Canyelles: “Molt breument, molt breument. Senzillament, no mescli el
tema del carril de bicicletes perquè, no sé si ho ha fet cap vegada, basta qualsevol dematí
que vagi per la carretera d’Inca i vegi la quantitat de gent que va per damunt el passeig i que
va precisament pel carril bici, fent esport o amb la bicicleta. Una això, i va quedar demostrat i
tothom estava molt enfadat, però a les eleccions també hi varen quedar demostrades, eh?
L’enfado de la gent. Va quedar demostrat, va quedar demostrat que estava la gent molt
enfadada i per això és que a Pòrtol i precisament a Sa Cabaneta no varen tornar sortir a les
eleccions locals. Es va demostrar perfectament que tothom estava molt enfadat. Una.
Després dues, a la pista del vòlei. Ja ho sé que vostè hi va fer feina a la pista del vòlei, ho
sé. Però a la pista del vòlei hi havia una arena que no era apropiada, es va posar en el
primer moment una arena que no era apropiada, i hi havia picadís. Perquè nosaltres ho
vàrem viure i la presidència del vòlei també ens va dir això. I punt. I ho hem consensuat i
crec que no és ni penjar-nos cap medalla a nosaltres, ni llevar-li el mèrit que hagi pogut tenir
el vostre equip quan ho va fer. Venc a dir, però cada un en el seu lloc. No perquè critiquem
als altres nosaltres som millors. Senzillament és que som diferents i punt”
Seguidament agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor S. Frau: “Gràcies, senyor
Batle. En primer lloc, li volia fer una reflexió i és que quan hi ha una inauguració que ve
donada del Consell o del Govern i que hi hagi un protocol, a jo em pareix molt bé que vostè
ho compleixi, però també vostè és el Batle del nostre municipi i és el Batle de tots els
Regidors i no li costaria res al cap de dos dies, al cap de tres, organitzar una visita a aquesta
obra amb els portaveus, mostrar-los-ho. Crec que és una reflexió per tenir-la en compte i
que al menys l’oposició sàpiga com està l’obra, com s’ha fet, com s’ha deixat de fer, això
crec que és una cosa que depèn de vostè, no depèn de cap protocol. I en segon lloc,
m’agradaria saber com està el tema de les terrasses i dels bars i restaurants, a veure si han
pensat qualque cosa o no. I llavors, m’agradaria fer una referència al senyor Canyelles, que
ha dit que el Partit Popular no consensuava res. Precisament, jo era responsable dels
projectes i no es va fer ni una sola obra, ni un sol projecte en tot Marratxí que no es
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consensués amb l’associació de veïnats dels nuclis, o amb el futbol o amb els clubs
esportius. Tots i cada un dels projectes es varen presentar abans de treure a concurs a les
associacions. De fet, en el Pla de Na Tesa, per exemple, li puc dir la plaça de Can Barceló, li
puc dir del Convent de Ca Ses Monges; a Pòrtol li puc dir de la plaça de Can Flor, a Sa
Cabana de la plaça de Sa Cabana; i molt d’altres que es varen fer de projectes i sempre,
sempre es varen presentar les associacions de veïnats abans d’aprovar-ho, sempre. Per
tant, no digui que nosaltres no consensuàvem. Que a més escoltàvem els suggeriments de
tots els veïnats. Vàrem fer uns canvis de direccions a Pòrtol de circulació i vàrem convocar a
tots els veïnats de Pòrtol a l’Ajuntament perquè poguessin opinar. De fet, es varen canviar
carrers que l’Ajuntament pensava fer-ho d’una manera i la vàrem fer d’altre perquè els
veïnats opinaren. Per tant, vostè està cansat de què en Jaume li parli del vòlei i jo estic
cansat que vostès diguin que nosaltres no consensuàvem perquè és mentida. A més, és
demostrable, consten en acta aquestes reunions que s’han fet a l’Ajuntament i tot això per
consensuar els projectes. Per tant, no ho digui més. Faci referència a altres coses, però a
això no. I ja està. Res més, senyor Batle”
La portaveu del PP, Sra. García intervé a continuació: “Moltes gràcies, senyor Batle. Jo tinc
dues preguntes i tres precs. Una pregunta és, hem llegit unes declaracions a un mitjà de
comunicació, bé unes declaracions, una notícia hem vist, que s’estan iniciant els tràmits per
la Fira del Fang de 2021 amb una sèrie de canvis, que ens pareix fantàstic i creiem que són
ben necessaris i que no es pot deixar de fer la Fira del Fang. Però hem llegit en aquesta
mateixa notícia que s’han iniciat uns tràmits per exonerar als artesans del pagament de les
taxes dels trasts i volia demanar; quins tràmits s’han fet? Perquè jo tinc entès que les
modificacions de taxes o bonificacions s’haurien de dur o a comissió informativa o a plenari.
I nosaltres no en tenim constància ni una. M’agradaria saber quins tràmits són aquests? On
s’han fet? I amb qui els han votat o els han decidit? Aquesta és una pregunta. I l’altra, és
que amb molta, bé, la setmana passada vàrem saber, ens vàrem fer arribar una informació,
bé a més vaig tenir ocasió d’escoltar unes declaracions del Conseller d’Hisenda del Consell
Insular de Mallorca, que parla d’una possible cessió d’un solar per part de l’Ajuntament de
Marratxí per fer unes instal·lacions dels bombers de la seu central dels bombers de
Mallorca, aquí en el nostre municipi. Una cessió d’un solar que ja inclús va dir que ja l’han
visitat, bé que ja sap quin és, que ja està, bé tot aquest tema. Entenem que aquestes
declaracions, bé, les va dir dins un plenari, per tant volem creure que són certes, i ens
agradaria saber quin és aquest solar? Quines són aquestes converses? Com estan
aquestes negociacions? Perquè si no li demanem nosaltres en el plenari, vostès no ens
conten absolutament res, i ens agradaria saber-ho. I els dos precs que tinc són, bé sí dos.
En el mes de maig i en el mes de juny també, en els dos plenaris vaig demanar, aprofitant
l’avinentesa del debat de les escoletes si obririen o no obririen els mesos de maig i juny i el
que restava després del confinament, parlant de les escoletes vaig sol·licitar per dues
vegades, si tenien un informe econòmic amb l’empresa de tot el tema del que suposava el
tancament de les escoletes. El vaig sol·licitar el mes de maig i el mes de juny, encara no
l’hem rebut. No sabem si és que no està fet, però si no està fet, per favor, ens contestin que
no està fet i que no hi és. D’acord? Aquest és un prec i l’altre prec, el senyor Llompart, ja
n’ha fet un en aquest sentit, però és molt concret. És vera que s’han de complir una sèrie de
mesures de Covid per les visites, i per tot això ja ens donem per contestats, però això no
lleva i ja li he demanat crec que dues vegades, almanco una, segur, que no se’ns ha
presentat al Cap de la Policia Local. Una cosa és que no se’ns hagi convidat a l’acte oficial,
que ens sembla molt malament, però això ja li ha dit el senyor Llompart, però per favor, li
vaig dir un e-mail, una telefonada, no sé, hi ha mil maneres, una vídeo-cridada com la d’avui.
Hi ha moltíssimes maneres si hi ha voluntat. Si hi ha voluntat que els grups de l’oposició,
almanco els portaveus, li puguem posar cara i ulls a aquesta persona, que des de fa uns
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13067230133004323522 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

mesos ja és el Cap de la Policia Local del nostre municipi. Simplement, aquest és el prec.
Moltes gràcies”
Acte seguit parla la regidora del PP, Sra. Carmen Ripoll: “Hola. Bones tardes a tots. Gràcies,
senyor Batle. Des del Partit Popular volíem fer un prec per quarta vegada. Volíem demanar
a veure si podeu llevar les pintades independentistes que hi ha en el Poliesportiu de Can
Farineta i la pintada que tenim en el carrer Cabana. A veure si és possible llevar-ho. I ja
està, era això. Gràcies”
El Batle respon a continuació: “A vosaltres. Per contestar les preguntes començaré pel Cap
de Policia. Reconec la meva errada. És una errada meva, no hi he pensat i ho reconec i ho
dic i ja està i ho posaré en marxa. Tema escoletes, vàrem demanar un informe extern per tot
el tema dels deutes, també de la part de l’equilibri econòmic per mor del Covid, etc. Ens va
arribar la setmana passada, però tenia unes deficiències. No contestava tot el que li havíem
demanat. Hem tornat a fer totes les preguntes i no ens han contestat. O sigui, que no el
tenim encara. El solar dels bombers. Evidentment, no ho he dit aquí perquè no hi ha res.
Perquè jo quan parlo amb un Conseller de segons quines coses si no són oficials no vos ho
dic perquè desprès no poden funcionar. Vos dic el que hi ha perquè ho sapigueu, però fins
que no sigui oficial, jo no vos ho tramet perquè les coses poden donar moltes voltes. Els
bombers estaven negociant amb AENA dur allà el seu, la seva prefectura més un petit
quarter de bombers. Amb AENA, al final, es varen truncar les negociacions i el Conseller va
parlar amb jo per a veure si podíem mirar de qualque manera d’arreglar, de poder posar el
parc i la prefectura d’emergències aquí a Marratxí. Que els hi interessava per la seva
localització i a més posava a un poble gran que no té quarter el posàvem, un parc de
bombers en aquest cas. Nosaltres li vàrem dir que sí, i nosaltres l’únic que hem fet és
enviar-li la nota urbanística, la informació urbanística d’aquest solar, que és el solar que hi
ha devora a la Policia Local. El Conseller em va dir que estava interessat, i que els hi
interessava molt, però no m’ha confirmat ni m’ha passat qualque conveni, ni hem parlat de
condicions, per això és que jo encara no he dit res. Però la cosa està així, si a ells els hi va
bé, i les condicions són encertades i hi estem d’acord, doncs, sí que els hi cedirem aquest
solar i tindríem el parc de bombers i la prefectura d’emergències a Marratxí. Això està així”
Seguidament el Batle dona la paraula al regidor de Cultura, Sr. Ramis: “Moltes gràcies,
senyor Batle. Bon vespre a tothom. Com bé sabeu, el sector ceràmic de Marratxí, com tot el
sector artesanal de Mallorca ho està passant malament, no? I una de les iniciatives que
teníem era fer la Fira del Fang, a pesar de les dificultats fer-la sigui com sigui. I aquesta és la
nostra determinació i ja hi fem feina. I una de les maneres d’ajudar o de posar un granet
d’arena en aquesta ajuda econòmica de cap als artesans era exonerar-los la taxa de la Fira.
Des de Cultura hem iniciat els tràmits. Per això ho hem anunciat. Ja hi ha uns informes al
respecte, el que passa és que encara no ho hem dut a ple. Ho durem en el ple de desembre,
concretament. Lògicament no hi haguéssim anunciat aquesta mesura sense tenir la certesa
de que es durà a terme. Però aquest mes de desembre ho durem a ple perquè sigui efectiu i
a la Fira hi pugui haver una ordenança que contempli la gratuïtat. Moltes gràcies”
A continuació el senyor Frau, regidor del PP comenta: “Senyor Batle. M’ha tornat deixar
sense contestar el tema de les terrasses dels bars”
Li respon el Batle: “Teniu raó. Bé, les terrasses dels bars seguim igual. No hem tingut
tampoc cap sol·licitud que ens demani poder ampliar. Sol·licitud que ens arribi, sol·licitud
que estudiarem. D’acord? Però no n’hem tingut cap. Perdoni, se m’havia oblidat aquesta
pregunta. Sempre em passa amb tu Sebastià. No és aposta, d’acord?
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Seguidament el Batle dona la paraula a la regidora de Medi Ambient, Sra. Alonso: “Volia fer
un petit incís a la senyora Ripoll, que s’estan fent net ja tots els grafitis. De fet, el de Can
Farineta, no sé si ho pot veure, però ja està llevat. Vull dir, perquè s’està fent i anem fent. Hi
ha que ens donen més dificultats pel material a on està fet. Per exemple, el que està a la
porta, a l’entrada del Campet, com que és marès amb l’aigua a pressió, no hi ha hagut forma
humana de llevar-ho per tant haurem de cercar xorro d’arena o una cosa així. Però bé,
estem en això”

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. Hem tingut coneixement
aquests dies de que a Cas Capità ha aparegut o s’ha format allà un abocador il·legal.
Només vull fer un parell de preguntes. Es té coneixement d’això? I si és així, si s’ha actuat?
El tema, ja sabem la complicació del tema dels abocadors aquests. No sé si nosaltres tenim
qualque pla per lluitar contra això, que és molt complicat, evidentment, però si fem qualque
seguiment de zones que estiguin especialment sensibles perquè acabin sent aquest tipus
d’abocadors”
La Sra. Sabater, regidora de Ciudadanos comenta: “Gràcies, senyor Batle. Demanaré pel
tema de la neteja de residus i la recollida porta a porta que es tenia previst posar-la en
funcionament. I si, clar per la crisi es va deixar un poc estancat el tema, però si es té una
planificació o una data concreta per posar-ho en marxa. Moltes gràcies”
Seguidament parla el Sr. Pinela, regidor de Ciudadanos: “Buenas tardes a todos. Lo que yo
tengo es un ruego porque en estos días he estado paseando un poquito por Marratxí. Y me
he dado cuenta de que en las riberas de la zona del torrente de Coanegra, han empezado a
acumularse basuras, plásticos; y que justamente ahora que vienen las lluvias, ese plástico
seguramente bajará al torrente. Entonces, es importante que se tome en cuenta esto y que
se empiece a hacer una limpieza de tipo preventiva”
El Batle continua amb la paraula: “Pel tema, contesto jo primer i després li passaré la
paraula a la senyora Alonso. El tema del porta a porta. Ara tenim el dos contractes pendents
a través de Marratxí XXI, que era el tema de la neteja, concretament viària, i un nou
contracte de recollida, que ja inclou la recollida selectiva i ja inclou el nou model porta a
porta per Marratxí i va per zones, etc. Clar, com que són dos projectes bastant complicats,
són dos plecs bastant complicats, ho hem fet a través d’una empresa externa, que es
dediquen a aquests tipus de contractes. I ara el que traiem és el de neteja viària perquè era
més simple. L’estudi econòmic ja va acabar, estem en exposició i ara tot d’una, suposo que
en aquest mes de desembre ja sortirà a licitació. El de porta a porta vàrem tenir un problema
que és el nou, quan ja ho teníem tot fet va entrar el Covid, quan ho teníem tot fet va ser el
nou conveni dels treballadors amb l’empresa; es va signar un nou conveni, varen arribar a
un nou acord i nosaltres vàrem tenir que refer tot l’estudi econòmic i tot el pla de licitació per
poder fer front a aquesta millora salarial a la que han arribat els treballadors. Record que, li
dic que estic content d’aquest nou conveni perquè la veritat és que estaven molt explotats
econòmicament aquests treballadors i ara tindran un salari, com a mínim just. Això significa
que té aquesta empresa, li varen tornar a donar tota la documentació perquè ho fes. I creu i
preveu que ho tindrà per gener. I en gener quan ho tinguem, doncs el mateix. O sigui, ho
hem de posar en exposició i treure-ho. Jo m’imagino que si tot va bé, i quan dic m’imagino
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és perquè amb aquestes coses poden sortir al·legacions, poden sortir mil coses que després
no vull que em digueu vares dir tal, no. La previsió si tot va bé, és que a final d’any poder
tenir el contracte en marxa. Perquè això és un contracte de molt de doblers, és a nivell
europeu, es publica a nivell europeu. Són molt de mesos de licitació. Val i són contractes
complicats. Si tot va bé, perquè si hi ha una al·legació, ho endarrereix tot moltíssim, si tot va
bé preveiem que a final d’any pugui estar en marxa. Així és com es troba”
Seguidament el Batle dona la paraula a la regidora de Medi Ambient, Sra. Alonso: “Al senyor
Amengual, dir-li que sí tenim coneixement dels problemes que tenim d’abocadors il·legals.
No només a Cas Capità, sinó per desgràcia a molts d’altres llocs. I bé, a rasgos generals
comentar que sí que es fa seguiment. És a dir, nosaltres a part de que hi ha Línia Verda, els
ciutadans poden telefonar, en qualsevol moment o el que sigui, la Brigada també fa voltes i
es va recollint. És a dir, nosaltres tenim unes freqüències de recollida, li diem de
desbordament, que no són desbordaments en realitat; són totes aquelles coses que es
deixen fora dels contenidors o camins, o el que sigui que poden ser des d’enderrocs, poden
ser mobles, qualsevol tipus de coses. Normalment, sempre es cerca si hi ha qualque pista
per trobar a un infractor. Cada vegada es troben menys com és normal. Però bé, dir-vos que
ara per exemple, en el camí de son Pizà que enllaça amb el camí de Muntanya, sí que
vàrem fer un seguiment molt potent perquè vàrem tenir una temporada, més o manco des
del mes de febrer, que hi havia un camió, que ja hem sabut qui era, que abocava tot el
bolquet del camió en mig del camí, amb el qual taponava la sortida als veïnats. Com que
una vegada sí que vàrem trobar documentació i vàrem trobar un pago amb una targeta de
crèdit, ens vàrem posar en contacte amb el Seprona i ells varen fer la investigació pertinent.
Cada vegada que es feia un abocament a part d’anar-ho a retirar com és normal, doncs si
trobàvem alguna cosa, ho anàvem enviant i ja s’ha aconseguit agafar a la persona que era
la mateixa cada vegada. Per tant, sí que es fan seguiment, sí que es fa molta feina, el que
no sempre és fàcil trobar perquè la gent cada vegada va més viva i deixa menys proves,
però bé. Després, dir també, que tot, és a dir, tant la Brigada com Marratxí XXI, per una altra
banda, tenim el municipi dividit i cada dia es recullen aquestes coses que es deixen
malament. Però bé, com dic, no és una cosa, el de Cas Capità ha estat una cosa puntual.
Però a molts de contenidors cada dia ens trobem trastos. Crec que he contestat un poc a tot
el que m’havia demanat. També volia fer un petit incís. Quan ens trobem coses ja molt
exagerades, que va passar, no sé si varen saber, perquè va sortir a mitjans, que vàrem
aconseguir una col·laboració tant del Consell de Mallorca, com de Mac Insular per fer net el
camí dels Morts, que allò sí que s’havia convertit en un abocament totalment descontrolat, hi
havia a més materials perillosos, des d’uralites, pintures, enderrocs, bé, tots tipus de coses.
Això ja ha quedat net, la part que és pública; i bé, fem feina molt amb tot això, però per
desgràcia no basta. Per contestar a la senyora Sabater. El tema del contracte ja ho ha
contestat el senyor Batle. Crec que ha quedat bastant clar. I el senyor Pinela. Justament
tenim ja fet, bé vàrem... El problema dels torrents és que Recursos Hídrics va donar la
competència de la neteja dels torrents als ajuntaments. Això va passar l’any passat. Va sortir
una sentència, en la qual es donava en tots els trams urbans la competència als
ajuntaments quan abans no ho era. Però amb la curiositat de que nosaltres per entrar en el
torrent a fer net, hem de demanar permís a Recursos Hídrics. Doncs vàrem fer aquesta
sol·licitud de permís i al cap de nou mesos vàrem rebre la contestació que sí que podíem
entrar a fer net un tram en concret. Aquest tram ara mateix va des de la urbanització de Son
Macià fins al Polígon de Marratxí. Que és una de les parts que tenim ara més afectades de
brutícia dins el torrent. Puntualment, també fem actuacions de les voreres, com vostè ha dit,
per evitar que caiguin dedins. De totes maneres farem una repassada. I dir-li també, que
dilluns estava previst que comencéssim les feines de neteja, però si plou no podrem
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començar. Haurem d’esperar que acabi de ploure i que s’eixugui la llera. Per tant, espero
també haver-li contestat”
Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la Sra. Lola Nchaso, regidora del grup
VOX: “Decía que ayer tarde mismo, estuvimos dando una vuelta por el término y hemos
detectado la instalación de una pista de skate, supongo que ilegal, detrás de los vestuarios
del campo de fútbol de Sa Nova Cabana, concretamente junto al resto de un molino que hay
por allí al lado de la autopista de Inca. Lógicamente ahí se reunen jóvenes porque de cada
vez hay más trastos por en medio. Supongo que deben realizar botellones y otras cosas.
Sería conveniente pues eliminar el material y poner un poquito de vigilancia para que no se
produzca. Luego, en relación con las pintadas de los pasos de peatones de Sant Marçal,
nos centramos en Sant Marçal, pero es que hay bastantes pasos de peatones que necesitan
repasar. Por ejemplo, éste de aquí, ¿no sé si lo veis? Hemos mencionado este porque
resulta que la semana pasada estuvieron a punto de atropellar a un vecino de la calle Antoni
Ramis, Glosador. ¿Por qué? Porque el conductor no debió ver el paso de cebra. En relación
con el asfalto o a la obra que se ha hecho en el Polígono, del trozo de la calle Teixidor;
recomendaría, claro ya está finalizado, pero no está de más que en ese trozo, el que
corresponde a la calle Teixidor del Polígono, solicitamos que se asfalte. También el tramo
que va desde la obra en cuestión hasta el camí de Muntanya, ya que el contraste del asfalto
es garrafal. De un suelo firme, potente, nuevo, se encuentra el otro tramo que está
deteriorado. Además que creo que ese tramo es uno de los que no se hizo cuando se hacía
el asfaltado genérico del Polígono. Hierbas altas. Hierbas altas, pues hierbas altas hay en
muchas partes. Por ejemplo, hierbas altas en el camí Muntanya, concretamente en el tramo
que va de la última calle de Ses Trempes hasta prácticamente el puente del camí de
Muntanya. Los vecinos se quejan de que las hierbas rozan y arañan sus coches, ya que es
un paso bastante estrecho y se estrecha a la vez más por las hierbas. También hay en la
parte final de Can Domingo, en Sa Cabaneta. Pero en este caso se quejan porque además
de que la calzada es estrecha viene frecuentada por el paso de camiones y de autocares. El
camí del Jardí d’en Ferrer, de Pòrtol, que si bien los vecinos nos han comentado que se
actuó hace unos meses; pero claro las hierbas crecen, tendríamos que volver a hacer un
repaso. Después nos llegó una denuncia por parte de un ciudadano que dice que…, bueno
nos ha llegado por parte de este ciudadano, dice que fue a cursar una denuncia en las
dependencias de la Policía Local, que solo le quedaba registrarlo, ya que estaba preparada
en su totalidad, y los tres policías que estaban allí le dijeron que no, que no podían, que no
podían registrarla porque había que solicitar previa cita previa. Cosa que a nosotros nos
parece raro. Posteriormente, el vecino se fue a la Guardia Civil se le registró sin poner
oposición alguna. Y pregunto, ¿por qué existe esa diferencia de cara al ciudadano entre un
cuerpo y otro? ¿Es necesaria tanta rigidez en los tramos burocráticos? ¿Acaso no estamos
para facilitar la vida y servir al ciudadano? Finalmente, un ruego. Hay una farola que se
encuentra sin luz desde hace un mes en la calle Mariano Gómez Ulla, de Sa Cabana, junto
al pipican y delante de lo que eran las viviendas sociales y que antiguamente era la
dependencia del área de Medio Ambiente y además de eso, de esa farola destapada, se
dice que se coge con una manguera o con garrafas agua por parte de unos ocupas, se coge
agua de la boca de riego que se encuentra por allí. Entonces, pues habría que pasar una
revista a eso porque sobre todo lo de la farola es un peligro inminente, con la tapadera
abierta. Muchas gracias”
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El Batle diu: “Abans de passar a donar resposta als Regidors. Recordar-vos que no sé si ho
han sabut per les xarxes que hem unificat les aplicacions que tenia l’Ajuntament disponibles,
que són l’aplicació de l’Ajuntament i Línia Verda. I ara només existirà l’aplicació de
l’Ajuntament. Línia Verda està avisant per notificació a tots els usuaris que s’han de passar a
l’altra, i també estarà tot el novembre estarà activa i en desembre ja deixarà de funcionar. O
sigui, que Línia Verda passa a l’aplicació de Marratxí. Ho dic perquè ho sapigueu, i també ho
dic perquè als veïnats, si és el cas, li podeu recordar que existeix aquest servei perquè
funciona molt bé. Ho dic sobretot pel tema de les herbes, i també sobretot pels temes com
els de les faroles si trobeu que és un perill imminent, no esperi que vingui una altra vegada
al plenari. Vull dir, avisi per favor amb temps o Línia Verda o avisi al Regidor, i digui que hi
ha aquest problema, si creu realment que és un perill. No esperar que passi qualque cosa,
per esperar. Vull dir, també hi ha línia directa. Vull dir, a vegades pareix que convertim això
en Línia Verda i hi ha serveis per fer-ho. El tema de l’asfaltat del Polígon, l’any passat o
l’altre, ara no m’encordo exactament, si va ser el 2019 o el 2018, vàrem asfaltar la meitat del
Polígon. Vàrem fer la primera fase, i l’any que ve, ja estan redactant els nostres tècnics la
segona fase que és el que queda del Polígon que no es va asfaltar, per dur-ho a terme, si tot
va bé també, el 2021. O sigui, que aquest tram també quedaria asfaltat. I li pot dir a aquest
veïnat que ha tingut problemes amb la Policia, Lola, doncs que es posi en contacte amb el
Regidor, el senyor Pedro López, perquè li expliqui el cas, perquè a la Policia Local no tenim
cita prèvia. Vull dir, evidentment, la Policia és un servei essencial i s’atén directament
qualsevol tipus de problema o urgència que tingui. És un tema estrany que no entenem, i si li
vol dir, que per favor es posi en contacte amb el Regidor, doncs l’agrairem, i sabrem
exactament quin problema hi va haver o si és un mal entès o que ha passat. A les OACs, sí
que es va posar la cita prèvia per intentar funcionar millor amb el tema del Covid, però
també s’atén a la gent que ve sense cita prèvia. O sigui, que crec que estem donant un bon
servei al ciutadà i això si va passar així com vostè diu, evidentment, no pot passar, per això li
agrairé que li digui al veïnat que es posi en contacte amb el senyor Regidor”
Seguidament parla la Sra. Alonso: “Buenas noches, señora Nchaso. Me resulta cuando
menos curioso que me hable de lo de las hierbas, y sobre todo en según qué zonas, porque
me da a entender que no conoce en absoluto el municipio. Para empezar por Can Domingo
no pasa ningún autobús porque es una calle sin salida, aparte de todo. Y es rústico, quiero
decir, si hay algunas hierbas en las, digamos, partes pegadas a las paredes de piedra, es lo
habitual. Yo he ido hace poco y no se rozan los coches todavía. Además tenemos un
circuito, como usted sabrá, para ir quitando hierbas de todas las calles de todos los caminos.
El camí de Muntanya que ha mencionado, justamente se ha limpiado esta semana y lo ha
limpiado la Brigada siendo, porque era peligroso, y siendo de un particular. Con lo cual a lo
mejor tendrían que revisarlo de nuevo. Y el tema de las hierbas, como usted sabe bien, hay
una empresa que lo hace, y lo va haciendo; y de hecho ya he dicho en otros plenarios,
hemos tenido que reforzar este servicio porque debido a los dos meses que no se realizó se
desmadró en todo el municipio. Insisto en que me sorprende muchísimo que usted me hable
de hierbas. Buenas noches”

Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Grup Mixt, senyor Miquel
A. Estarás: “Simplement dir una cosa per ja no fer-ho més llarg i perquè els companys ja tota
la bateria de preguntes i precs que vos han fet, ja vos han deixat servits. Simplement dir,
que jo també he sentit en falta la poca participació de l’oposició, que som vint persones, i
que ens hagués agradat, segurament a tots, haver participat en qualque moment en què ens
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cridés el senyor Batle a participar un poc en els dos o tres esdeveniments que hi ha hagut.
Simplement, donar suport un poc als companys del Partit Popular amb el que han dit. I res
més. Gràcies”
A continuació parla el Batle: “Podem donar per finalitzat aquest plenari després de les
preguntes i els precs, aquest semi plenari. No sé si ha estat la primera vegada que s’ha
xapat un plenari, però bé. Ens veiem per desembre dia vint i ... bé, que vos vaig comentar,
vaig fer la proposta el que passa és que tornarem parlar, crec que va ser a la Comissió que
ho vaig explicar que la proposta del plenari de desembre és dia 23. D’acord? 23 de
desembre”
La Sra. Mª Magdalena García comenta: “No havia explicat res a la Comissió, senyor Batle.
No, perquè jo ara li volia demanar”
El Batle diu: “No ho vull assegurar perquè no em recordo amb qui ho vaig comentar.
D’acord? Però si no, de totes maneres vos ho dic ara que estem en temps. La idea és fer-ho
dia 23 de desembre, d’acord? Ja vos cridarem per si vos va bé, i fitxarem el dia. Que tingueu
molt bon cap de setmana tots. Vos convido encara a gaudir dels actes que encara queden
per realitzar per la setmana del 25N. Que tingueu molt bon cap de setmana”

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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