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Referència: 2020/00000608N

Procediment: Actes de l'Ajuntament Ple/ Acta ple ordinari novembre

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 11/20
Caràcter: Ordinària
Data: 24 de novembre de 2020
Horari: de 20.00 a 11.30 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.

A continuació agafa la paraula el Batle dient: “Bones a tots. Abans de començar el plenari, 
volia demanar si vos sembla bé, igual com vàrem fer la setmana passada, un minut de 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13067230111260563022 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

silenci per la dona assassinada dia 3 de novembre en el Secar de la Real. A més aquesta 
setmana que celebrem el 25N. Si vos sembla bé, començarem amb aquest minut de silenci“

Una vegada acabat el minut de silenci, el Batle continua parlant: “Moltes gràcies a tots. 
Abans de començar el plenari un parell de punts d’actualitat. Com sabeu ara començarem la 
setmana de celebracions pel 25N. Podeu trobar en les nostres xarxes totes les activitats que 
farem i podeu participar a la que vulgueu. Demà a les dotze farem el minut de silenci, que es 
fa per tots els ajuntaments i institucions. Aquí a l’Ajuntament ho farem a la plaça de 
l’Ajuntament perquè està a l’aire lliure i tenim espai i també a distintes àrees que es troben a 
altres edificis també ho faran defora les portes. Una vegada més reafirmar la defensa per la 
llibertat i la igualtat. Aquesta setmana en què ens trobem i amb aquesta proposta que fem 
després i debatirem de declaració institucional. També tema Covid donar compte dels casos 
actius a Marratxí. Avui en tenim 123. Però vàrem tenir a meitat de mes, en vàrem tenir 143. 
O sigui, que vàrem fer una bona pujada i ara tornem devallar. La veritat és que aquesta 
pujada sobretot, no és l’única causa, però la causa més evident ve relacionada amb el brot 
que va haver-hi a la residència privada de Can Carbonell. I després també recordar-vos, ho 
vaig dir a les Comissions, però pels que no hi éreu, que demà s’obri la sortida en el Polígon, 
la nova sortida a l’autopista, ja estarà operativa demà. I després tornar a recordar, que ho 
vaig fer la setmana passada, el mes passat, perdoneu, en el plenari passat; ja sabeu que 
avui tenim deu mocions, d’aquestes deu, vuit són per urgència, i demanar-vos i recordar-vos 
que duguem per urgència les que realment ho són. Perquè hi ha avui qualcuna que realment 
no ho és, no és urgent. Jo els temes d’actualitat i aquestes coses, evidentment entenc que sí 
que ho són però n’hi ha qualcunes que es podrien presentar en forma, en temps i forma 
perfectament pel mes que ve i no ho hauríem de fer d’aquesta manera. Que ho acceptem, 
perquè ho hem estipulat així entre tots. El que passa és que hem d’anar un poc alerta 
perquè si no se’ns pot anar de mans això. També recordar-vos que bé, que hi ha toc de 
queda, que hi ha que estem fent feina des dels despatxos i hem de tornar a casa. No només 
nosaltres, també recordar que hi ha gent de comunicació que fa els streamings que també 
estan aquí a la casa fent feina. O sigui, que el plenari hi hauria d’acabar abans de les dotze. 
Si veiem que no arribem, jo aturaré en el punt que sigui convenient i vos diré per emplaçar-
ho a demà passat a una altra hora que puguem pactar tots per continuar el plenari d’avui. 
D’acord? Però bé, espero que ens doni temps”

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (27-10-2020)

Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Reconeixement de crèdits 10/20
3. Aprovació definitiva dels estats i comptes anuals de l’exercici 2019

Urbanisme (Planejament i NNSS):
4. Aprovació definitiva de la modificació puntual de les NNSS de Marratxí nº10/1-2017

Drets Socials (Cultura)
5. Canvi de denominació de l’Escola Municipal de Ceràmica de Marratxí que passa a 
denominar-se “Escola Municipal de Ceràmica de Marratxí Pilar Sastre”

Mocions:
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6. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular envers el certificat electrònic.
7. Moció presentada pel grup municipal d’Unides Podem per a frenar la proliferació de les 
cases d’apostes

Mocions per via d’urgència:
8. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada per l’equip de govern en suport 
del poble sahraui davant l’escalada de la tensió a la zona del Guerguerat 
9. Moció presentada per l’equip de govern en suport del poble sahraui davant l’escalada de 
la tensió a la zona del Guerguerat, prèvia declaració d’urgència 
10. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal de 
Ciudadanos de Marratxí para destinar el césped artificial que se sustituirá en los campos de 
futbol de Marratxí para fomentar el deporte Agility 
11. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí para destinar el césped 
artificial que se sustituirá en los campos de futbol de Marratxí para fomentar el deporte 
Agility, prèvia declaració d’urgència
12. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada per l’equip de govern contra la 
violència masclista amb motiu del 25N, Dia Mundial contra la violència envers les dones 
13. Moció presentada per l’equip de govern contra la violència masclista amb motiu del 25N, 
Dia Mundial contra la violència envers les dones, prèvia declaració d’urgència 
14. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada per l’equip de govern per a 
l’adhesió a la iniciativa “Ciutats per la vida/Ciutats contra la pena de mort” 
15. Moció presentada per l’equip de govern per a l’adhesió a la iniciativa “Ciutats per la 
vida/Ciutats contra la pena de mort”, 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. Lectura i aprovació acta sessió anterior
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Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 27-10-2020, que s’aprova i 
autoritza per unanimitat.

2. Reconeixement de crèdits 10/20

Vist l’expedient 10/20 relatiu al reconeixement de crèdits corresponents als exercicis 
pressupostaris anteriors.

Atès que s’han realitzat, durant els passats exercicis, despeses que excedeixen a l’ import 
compromès i d’altres on aquest no s’ha compromès en la seva totalitat i que es descriuen a 
l’Annex I.

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

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

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit 10//2020 corresponent a les despeses que 
després es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura en 
l’expedient.

NUM ANY Nº FRA DATA FRA NOM IMPORT

1 2019 2019005922 06/11/2019 CAPALLUCH S.L 181,50

2 2019 2019006125 04/03/2019 CAPALLUCH S.L 181,50

3 2019 2019006126 05/07/2019 CAPALLUCH S.L 181,50

4 2019 2019006127 05/08/2019 CAPALLUCH S.L 181,50

5 2019 2019006128 06/09/2019 CAPALLUCH S.L 181,50

6 2018 2020005228 09/08/2018 GEST MEDI AMBIENT I TURISME S.L 956,71

7 2019 2020005406 31/10/2019 ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES 
BALEARS

468,61

8 2019 2020005407 30/06/2019 ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES 
BALEARS

790,19

9 2018 2020005631 31/10/2018 ROSENDO RAMON S.L 97,50

10 2019 2020005632 31/01/2019 ROSENDO RAMON S.L 135,00

11 2019 2020005933 15/01/2020 BERNARDO SASTRE POL 510,00

12 2019 IBI 2019 43071957HSERRA CALDES, JOANA MARIA 4829140DD7843S1001DX 106,51
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13 2019 IBI 2019 43071957HSERRA CALDES, JOANA MARIA 4829140DD7843S0002HW 80,93

14 2019 IBI 2019 41368797PNADAL RAMIS, BERNAT 8459902DD7885N0001WB 238,61

15 2019 IBI 2019 42962184RGARCIES VIDAL, MARGALIDA 0655106DD8805S0001RI 124,19

16 2019
IBI 2019 43124392JOBRADOR HERNANDEZ, GABRIEL 83571D1DD7885N0001RB 113,09

17 2019
IBI 2019 43121158EMAYOL MOREY, MARIA FRANCISCA 3833103DD7833S0001SB 240,74

18 2019
IBI 2019 41354299TNADAL RAMIS, MARIA 8459901DD7885N0001HB 318,91

19 2019 IBI 2019 41354528ENADAL PUJADAS, FRANCISCA 8782902DD7888S0001WP 278,26

20 2019
IBI 2019 41259633W AMENGUAL SERRA, MIGUEL 0554312DD8805S0001LI 187,91

21 2019
IBI 2019 38798584E RODRIGUEZ ESTRELLA, MIGUEL 8782908DD7888S0001PP 126,63

22 2019
IBI 2019 43009037A SASTRE CAPO, ANTONIA MARIA 1153128DD8815S0001US 103,68

23 2019
IBI 2019 43115366A POCOVI RAMIS, BALTASAR 07036A001009460000MS 163,43

24 2019 IBI 2019 78172949C MAS BIBILONI, FRANCISCA 4829117DD7842N0001RX 361,09

25 2019
IBI 2019 41255385D VICH OLIVER, ESPERANZA 8859107DD7885N0001YB 163,79

26 2019
IBI 2019 41374951K AMENGUAL CRESPI, BARTOLOME 1354102DD8815N0001MR 770,24

27 2019
IBI 2019 41321027D TOUS BARRERA, MIGUEL 0752943DD8805S0001II 110,89

28 2019
IBI 2019 42942592M PALOU RAMIS, MARGARITA 0953133DD8805S0001JI 128,23

29 2019 IBI 2019 41317595G RAMIS MONSERRAT, MIGUEL 0054408DD8805S0001II 131,21

30 2019 IBI 2019 41317595G RAMIS MONSERRAT, MIGUEL 0651116DD8805S0001QI 141,39

31 2019 IBI 2019 43049734J DURAN JORDA, MIGUEL 0054417DD7895S0001HO 383,46

32 2019
IBI 2019 41227052N MOYA VILA, JOSE 3631753DD7833S0001SB 293,40

33 2019
IBI 2019 41158877D CATALA MONSERRAT, DAMIAN 1153119DD8815S0001XS 356,56

34 2019 IBI 2019 43109835S MENDEZ CASTELL, JUAN 8958804DD7885N0001JB 133,77

35 2019 IBI 2019 43109835S MENDEZ CASTELL, JUAN 8958804DD7885N0002KZ 104,19

36 2019 IBI 2019 43109835S MENDEZ CASTELL, JUAN 8958804DD7885N0003LX 104,19

37 2019
IBI 2019 34065300T MASSOT JUAN, JUAN 0652313DD8805S0001PI 200,30

38 2019 IBI 2019 78172688N SERRA PEÑA, PETRA 0651131DD8805S0001DI 130,12

39 2019
IBI 2019 X0009723V CHAUVEAU, ALINE PAULE 8859106DD7885N0001BB 240,26

40 2019
IBI 2019 42976210C CARBONELL VINENT, FRANCISCA 0355504DD8805N0001EM 132,87

41 2019 IBI 2019 B57140915 BENITIAMOR SL 3834605DD7833S0001OB 764,69

42 2019 IBI 2019 42999697R EXPOSITO LARA, MANUEL 0652311DD8805S0001GI 137,42
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43 2019
IBI 2019 42955479N FONT DARDER, MAGDALENA 8860106DD7886S0001PX 244,69

44 2019
IBI 2019 43075536D JULIA PALOU, LAURA 3631702DD7833S0001PB 116,54

45 2019
IBI 2019 41370434N PALOU RAMON, FRANCISCA 

LUISA
3631702DD7833S0003SX 48,56

46 2019
IBI 2019 41267766Q CREUS SANS, ANTONIA 0754105DD8805S0001TI 127,20

47 2019 IBI 2019 43043775B FAJARDO FAJARDO, CARMEN 9157601DD7895N0001IQ 122,12

48 2019
IBI 2019 41134228Q TOMAS VIDAL, CONCEPCION 8958508DD7885N0001KB 312,30

49 2019
IBI 2019 41370434N PALOU RAMON, FRANCISCA 

LUISA
3631702DD7833S0002AZ 107,91

50 2019
IBI 2019 24089928G HERNANDEZ SANCHEZ, AMADOR 0554326DD8805S0001EI 186,24

51 2019
IBI 2019 42998352J SERRA SANS, ROSA DEL CARMEN 0752922DD8805S0001AI 128,30

52 2019 IBI 2019 78203930C FRAU SERRA, JOSE 0652309DD8805S0001QI 161,29

53 2019 IBI 2019 43073563Z FERNANDEZ VERD, CARLOS 07036A006001730000MP 608,09

54 2019
IBI 2019 41465654N

VILLALONGA QUADRADO, MARIA
AUXILIADORA 8859103DD7885N0001HB 284,79

55 2019
IBI 2019 Y3329490R JONAEUS, JAN RUNE 3924123DD7832N0001IK 65,02

56 2019
IBI 2019 Y3329490R JONAEUS, JAN RUNE 3924107DD7832N0001PK 279,89

57 2019 IBI 2019 43027793Z ISERN MOYA, MIGUEL 3835604DD7833N0002YD 142,58

58 2019
IBI 2019 41328867Y TRIAS MERCADAL, CRISTOBAL 3827628DD7842N0001RX 101,00

59 2019
IBI 2019 43185306T

XAMENA CLADERA, MARIA
MAGDALENA 0554301DD8805N0001HM 111,43

60 2019 IBI 2019 46756865G SANCHEZ ESTEBAN, CARLES 8560910DD7886S0001YX 229,94

61 2019
IBI 2019 27435890H

TOMAS BARBERAN, SANTIAGO
DANIEL 8882105DD7888S0001SP 182,92

62 2019
IBI 2019 27435890H

TOMAS BARBERAN, SANTIAGO
DANIEL 8882107DD7888S0001UP 61,58

63 2019
IBI 2019 42951268X CAÑELLAS DURAN, JAIME 0652212DD8805S0001BI 93,51

TOTAL 14.452,37

Segon. Acordar la corresponent imputació dels crèdits al pressupost actualment en vigor.

Tercer. Que prossegueixi l’expedient la tramitació reglamentària corresponent, es prengui nota 
per la Intervenció municipal i es notifiqui als interessats.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 19 de novembre de 2020, abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels 
quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem; i amb les 
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abstencions dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora 
de VOX i del regidor del Grup Mixt, aprovar els acords esmentats.

3. Aprovació definitiva dels estats i comptes anuals de l’exercici 2019

Atès que la Intervenció municipal ha format el Compte General de de l’Entitat Local, de 
l’Institut Municipal de Comunicació i de la Societat Municipal Marratxí XXI S.A.U. 
corresponents a l’exercici pressupostari de 2019, incloent-hi tota la documentació 
necessària annexa.

Atès que la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de Comptes, en reunió 
ordinària de data 24 de setembre de 2020, va informar favorablement el Compte General 
corresponent a l’exercici pressupostari de 2019.

Atès que es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte publicat al BOIB núm. 169 
de data 1 d’octubre de 2020, sense que s’hagi presentat cap reclamació.

Atès que, de conformitat amb allò que es disposa a l’article 212.4 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova del text refús de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLHL), el Compte General se sotmetrà al Ple de la Corporació per a 
la seva aprovació definitiva abans del dia 1 d’octubre.

Atès que la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària de la COVID-19 va 
suspendre 99 dies el termini anterior, passant a ser la data màxima d’aprovació definitiva el 
dia 8 de gener de 2021.

Atès que l’article 212.5 TRLHL estableix que, una vegada aprovada, el Compte General 
s’ha de rendir al Tribunal de Cuentas (en el nostre cas, Sindicatura de Comptes), i que 
l’article 223.2 TRLHL fixa com a data límit el dia 15 d’octubre (que passa a ser el 22 de 
gener de 2021, computant la suspensió esmentada en el paràgraf anterior).

El Sr. Batle té a bé sotmetre al Ple de l’Ajuntament de Marratxí que, de conformitat amb el 
disposat a l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, adopti la següent

PROPOSTA D’ACORD

1r. Aprovar definitivament el Compte General de l’Entitat Local, de l’Institut Municipal de 
Comunicació i de la Societat Municipal Marratxí XXI S.A.U. corresponents a l’exercici 
pressupostari de 2019.

2n. Remetre el Compte General, aprovat segons l’apartat anterior, a la Sindicatura de 
Comptes de les Illes Balears, considerant-lo a la vegada rendit al Tribunal de Cuentas, 
conforme a l’establert als arts. 212.5 TRLHL i 11.2 de la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la 
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i tal com disposa el conveni de col·laboració 
signat entre ambdues entitats.

3r. Elevar al Ple l’informe d’intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària corresponent a l’exercici 2019.
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4t. Que l’expedient prossegueixi els tràmits reglamentaris adients.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 19 de novembre de 2020, abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels 
quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem; i amb les 
abstencions dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de 
VOX i del regidor del Grup Mixt, aprovar els acords esmentats.

4. Aprovació definitiva de la modificació puntual de les NNSS de Marratxí nº 
10/1-2017

Se sol·licita del Tècnic que subscriu que s’emeti informe jurídic sobre l’assumpte de 
referència, informant-se el següent:

Atès que l’Ajuntament de Marratxí va adoptar l’acord plenari en el que s’establia el seu 
compromís de dotar de xarxa de clavegueram a distintes zones del terme, tot als efectes de 
donar compliment a la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 2/2014, d’Ordenació i Ús del 
Sòl, modificada per la Llei 12/2016, d’avaluació ambiental de les Illes Balears.

Atès que, pel que fa al Nucli de Marratxinet, els Serveis Tècnics Municipals varen redactar la 
memòria per a la modificació puntual de les NNSS per tal que aquest Nucli quedi exonerat de 
la necessitat de disposar de xarxa de clavegueram, justificant-se els motius pels quals resulta 
precís adoptar aquesta modificació. Per altra part, s’adjuntava document ambiental estratègic.

Atès que en data 27 de juny de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Marratxí va dictar el següent acord
“PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual nº 10/1-2017 de les NNSS de Marratxí per a 
l’exoneració de la necessitat de disposar de xarxa de clavegueram al nucli de Marratxinet, 
segons el detall de la memòria i el document ambiental estratègic, i substituir la redacció dels 
articles 32.2.b) i 137.4, que actualment diuen:
“32.2.b) Evacuació d’aigües residuals.
El dimensionat de les xarxes d’aigua potable i d’aigües residuals hauran de garantir el 
subministre i l’evacuació dels habitants a qui doni servei. En el cas de què no sigui possible 
la connexió a la xarxa d’aigües residuals per no existir a menys de 100 m. de distància, 
l’evacuació d’aigües residuals s’haurà de dur a terme mitjançant una estació depuradora que 
asseguri que l’efluent reuneixi les condicions sanitàries reglamentàries”.
“137.4 CONDICIONS MINIMES DE LA PARCEL·LA
- Superfície mínima:
Es mantindrà el parcel·lari existent no obstant es podran segregar parcel·les que determinin 
façanes i superfícies mínimes de 8,00 mts. i 200 m2 respectivament. En el cas de Marratxinet, seran 
de 20 mts. i 600 respectivament.”
Per aquest altra:
“32.2.b) Evacuació d’aigües residuals.
El dimensionat de les xarxes d’aigua potable i d’aigües residuals hauran de garantir el 
subministre i l’evacuació dels habitants a qui doni servei. En el cas de què no sigui possible 
la connexió a la xarxa d’aigües residuals per no existir a menys de 100 m. de distància, 
l’evacuació d’aigües residuals s’haurà de dur a terme mitjançant una estació depuradora que 
asseguri que l’efluent reuneixi les condicions sanitàries reglamentàries.
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No obstant això, de conformitat amb la Disposició Addicional Tercera del Reglament per a l’Illa 
de Mallorca de la Llei d’Ordenació i Ús del Sòl, no serà exigible la xarxa de sanejament al nucli de 
Marratxinet”.
“137.4 CONDICIONS MINIMES DE LA PARCEL·LA
- Superfície mínima:
Es mantindrà el parcel·lari existent no obstant es podran segregar parcel·les que determinin 
façanes i superfícies mínimes de 8,00 mts. i 200 m2 respectivament. En el cas de Marratxinet, seran 
de 20 mts. i 600 respectivament.
De conformitat amb la Disposició Addicional tercera del Reglament per a l’Illa de Mallorca de la Llei 
d’Ordenació i Ús del Sòl, i als efectes d’allò disposat a l’article 233 de les NNSS, no serà exigible la 
xarxa de sanejament al nucli de Marratxinet. L’autorització d’obres de construcció i edificació 
requerirà la instal·lació de sistemes de depuració d’aigües residuals de caràcter individual com 
depuradores d’aigua o fosses sèptiques estanques i homologades. En tot cas, aquests sistemes 
hauran de disposar dels requeriments de recollida, tractament i evacuació o emmagatzematge que 
determini la planificació hidrològica”.
SEGON.- L’acord d’aprovació inicial determina la suspensió per dos anys o fins a l’aprovació 
definitiva de la tramitació i aprovació de plans de desenvolupament, d’instruments de gestió, 
així com l’atorgament de tota classe d’autoritzacions i llicències urbanístiques per a àrees o 
usos determinats i de la possibilitat de presentar comunicacions prèvies. No obstant, es podran 
tramitar els instruments, atorgar les llicències o presentar les comunicacions prèvies que es basin 
en el règim vigent i siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament aprovat 
inicialment, tot segons allò previst a l’article 138 i següents del Reglament per a l’Illa de Mallorca 
de la Llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl.

TERCER.- Obrir un termini d’informació pública d’aquests acords, amb publicació per un 
període de 45 dies al BOIB, a un dels diaris de major difusió de l’illa de Mallorca i a la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Marratxí, a on constarà la documentació completa amb el detall 
dels apartats 3 a 5 de l’article 21 del Reglament de la Llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl, inclosa la 
delimitació gràfica de la zona afectada per la suspensió de llicències.
QUART.- Sol·licitar informe a les administracions afectades i, en qualsevol cas, a la Comissió 
Balear de Medi Ambient sobre la modificació puntual i l’estudi d’avaluació ambiental 
estratègica simplificada; així com també es sol·licitarà l’informe previ corresponent al Consell de 
Mallorca”.

Atès que, obert el període d’informació pública, amb publicació al tauló d’edictes de la seu 
electrònica municipal (19/7/17), al Diari de Mallorca (20/07/17) i BOIB (10/08/17), no consta que 
es presentés cap al·legació.

Atès que el 25 de setembre de 2017 va tenir entrada l’informe del Departament de Territori i 
Infraestructures del Consell de Mallorca. L’informe va realitzar sis observacions a les seves 
conclusions.

Atès que en data 17 d’abril de 2018 es va rebre la Resolució del president de la Comissió de Medi 
Ambient de les Illes Balears que conclou que la modificació puntual s’havia de subjectar a 
avaluació ambiental estratègica ordinària. En aquest procediment s’assenyala que s’hauria de 
procedir a la consulta de les següents Administracions: -Servei d’Estudis i Planificació, i Servei 
d’Aigües Superficials de la D.G. de Recursos Hídrics; Departament de Territori i Infraestructures i 
Servei de Patrimoni – Consell de Mallorca; D.G. d’Ordenació del Territori; Conselleria de Territori, 
Energia i Mobilitat; D.G. de Salut Pública, Conselleria de Salut.
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Atès que, a la vista de les observacions realitzades pel Consell de Mallorca i del requeriment de la 
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, l’Ajuntament va redactar i tramitar estudi 
ambiental estratègic per a la modificació puntual relativa a l’exoneració del nucli de Marratxinet de 
disposar de xarxa de clavegueram.

Atès que en el document resum del referit estudi ambiental estratègic aportat al procediment 
després de la realització de les consultes a les Administracions afectades, s’incorporen els 
condicionants i observacions derivades de les referides consultes en els següents termes:

Informe del Servei d’Estudis i Planificació de la DG de Recursos Hídrics

1.- L’Ajuntament de Marratxí ha de comunicar a tots els veïns de Marratxinet que el 
manteniment dels sistemes de depuració és una responsabilitat individual i que el cost de la 
mateixa ha de ser assumit per cadascun dels veïns.
2.- Els veïns del nucli de Marratxinet s’han de comprometre a:
a) Substituir les fosses que no compleixen amb els mínims de qualitat establerts a la 
planificació hidrològica.
b) Disposar d’un contracte de manteniment amb un gestor autoritzat per tal d’assegurar el 
bon funcionament dels sistemes de tractament i la no afecció al domini públic hidràulic.
c) Dur un registre de les operacions de manteniment i buidatge dels sistemes de depuració 
individuals.

- Observacions del CIM, Departament de Territori i Infraestructures

Es detallen les observacions i es responen aquestes, indicant si s’ha procedit a alguna 
correcció com a conseqüència d’aquestes:

1.- S’ha corregit la Memòria per a donar compliment a l’observació sobre còmput d’habitants del 
Nucli, que es realitza segons l’article 137 de les NNSS i l’article 67.5 del Reglament de la Llei 
2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl.

2.- Es respon a l’observació sobre si serà possible la implantació dels sistemes de depuració a totes 
les parcel·les en sentit afirmatiu, ateses les dimensions aproximades d’aquests sistemes (3 x 1 m.)
3.- S’inclou un annex a on es detallen les característiques tècniques dels sistemes de recollida i 
tractament de les aigües residuals.

4.- Es fa l’avaluació sol·licitada sobre l’alternativa de recollida plantejada (xarxa de recollida amb 
fossa sèptica comuna) en sentit desfavorable, atès que no és eficaç tècnicament i, en qualsevol 
cas, no es disposa de sòl públic per a la seva implantació.

5.- Es detalla la existència de motius de caire no econòmic, relatius a l’afectació a l’alt valor 
històric-artístic del nucli de Marratxinet i del sòl d’especial protecció del voltant, per a 
realitzar l’exoneració de l’execució de la xarxa de clavegueram.

6.- S’incorporen les condicions de l’Administració competent en matèria de recursos hídrics i 
aigües residuals (DG de Recursos Hídrics) i que abans s’han reproduït.

Atès que en relació a l’estudi ambiental estratègic, consta que en data 24 de setembre de 2020 
el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears va dictar declaración ambiental 
estratègica favorable respecte a la Modificació puntual nº 10 (1-2017) relativa a l’exoneració del 
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nucli de Marratxinet de disposar de xarxa de clavegueram, sempre i quan es compleixin les 
següents condicions:

1.- L’Ajuntament de Marratxí ha de comunicar a tots els veïns de Marratxinet que el 
manteniment dels sistemes de depuració és una responsabilitat individual i que el cost de la 
mateixa ha de ser assumit per cadascun dels veïns.

2.- En el cas d’obra nova o reformes d’obra major, l’ajuntament comprovarà que les 
dimensions de les fosses sèptiques previstes es corresponen amb les característiques de 
les edificacions projectades.

3.- L’Ajuntament haurà d’ordenar que en un termini màxim de 3 anys des de la publicació de la 
modificació puntual nº 10 (1-2017) totes les edificacions existents al nucli de Marratxinet, així com 
les noves construccions:

a. Garanteixin que no hagi afeccions a les aigües subterrànies, per tant, es substituiran les 
fosses sèptiques que no siguin estanques i les que no compleixin amb els mínims de 
qualitat establerts a la planificació hidrològica.

b. Disposin d’un contracte de manteniment amb un gestor autoritzat per tal d’assegurar el bon 
funcionament dels sistemes de tractament i la no afecció a domini públic hidràulic.

c. Duguin un registre d’operacions de manteniment i buidatge dels sistemes de depuració 
individuals.

d. La neteja i buidatge de les fosses sèptiques s’ha de dur a terme de manera periòdica.

Aquesta periodicitat dependrà de la càrrega orgànica que se li aporti i del volum que anirà 
associat al nombre d’habitants equivalents que en faran ús. D’aquesta manera s’aconseguirà 
evitar que es produeixin embossaments a les construccions, que es generin males olors 
procedents dels desaigües i allargar la vida de les instal·lacions.

e.- Es durà a terme el manteniment del sistema de depuració autònom tal i com s’estableix al Pla 
Hidrològic de les Illes Balears.

Atès que en data 2 de novembre de 2020 s’ha emès informe jurídic indicant que la proposta 
d’acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual no suposa una modificació substancial 
en relació a la que va ser objecte d’aprovació inicial, podent-se dictar l’acord d’aprovació definitiva 
amb prescripcions.

Vista la memòria i l’estudi ambiental estratègic redactats per a l’aprovació definitiva i 
incorporats a l’expedient, així com les determinacions dels organismes que han informat 
l’expedient que s’han assenyalat, aquesta Regidoria, en ús de les seves facultats, eleva a Ple la 
següent

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació puntual nº 10/1-2017 de les NNSS de 
Marratxí per a l’exoneració de la necessitat de disposar de xarxa de clavegueram al nucli 
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de Marratxinet, segons el detall de la memòria i el document ambiental estratègic, i 
substituir la redacció dels articles 32.2.b) i 137.4, que actualment diuen:

“32.2.b) Evacuació d’aigües residuals.
El dimensionat de les xarxes d’aigua potable i d’aigües residuals hauran de garantir el 
subministre i l’evacuació dels habitants a qui doni servei. En el cas de què no sigui possible 
la connexió a la xarxa d’aigües residuals per no existir a menys de 100 m. de distància, 
l’evacuació d’aigües residuals s’haurà de dur a terme mitjançant una estació depuradora que 
asseguri que l’efluent reuneixi les condicions sanitàries reglamentàries”.

“137.4 CONDICIONS MINIMES DE LA PARCEL·LA
- Superfície mínima:
Es mantindrà el parcel·lari existent no obstant es podran segregar parcel·les que determinin 
façanes i superfícies mínimes de 8,00 mts. i 200 m2 respectivament. En el cas de Marratxinet, seran 
de 20 mts. i 600 respectivament.”

Per aquest altra:
“32.2.b) Evacuació d’aigües residuals.
El dimensionat de les xarxes d’aigua potable i d’aigües residuals hauran de garantir el 
subministre i l’evacuació dels habitants a qui doni servei. En el cas de què no sigui possible 
la connexió a la xarxa d’aigües residuals per no existir a menys de 100 m. de distància, 
l’evacuació d’aigües residuals s’haurà de dur a terme mitjançant una estació depuradora que 
asseguri que l’efluent reuneixi les condicions sanitàries reglamentàries.

No obstant això, de conformitat amb la Disposició Addicional Tercera del Reglament per a l’Illa 
de Mallorca de la Llei d’Ordenació i Ús del Sòl, no serà exigible la xarxa de sanejament al nucli de 
Marratxinet”.

“137.4 CONDICIONS MINIMES DE LA PARCEL·LA
- Superfície mínima:

Es mantindrà el parcel·lari existent no obstant es podran segregar parcel·les que determinin 
façanes i superfícies mínimes de 8,00 mts. i 200 m2 respectivament. En el cas de Marratxinet, seran 
de 20 mts. i 600 respectivament.
De conformitat amb la Disposició Addicional tercera del Reglament per a l’Illa de Mallorca de la Llei 
d’Ordenació i Ús del Sòl, i als efectes d’allò disposat a l’article 233 de les NNSS, no serà exigible la 
xarxa de sanejament al nucli de Marratxinet. L’autorització d’obres de construcció i edificació 
requerirà la instal·lació de sistemes de depuració d’aigües residuals de caràcter individual com 
depuradores d’aigua o fosses sèptiques estanques i homologades. En tot cas, aquests sistemes 
hauran de disposar dels requeriments de recollida, tractament i evacuació o emmagatzematge que 
determini la planificació hidrològica”.

SEGON.- L’acord d’aprovació definitiva es realitza d’acord amb les següents prescripcions:
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1.- L’Ajuntament de Marratxí comunicarà a tots els veïns de Marratxinet que el manteniment dels 
sistemes de depuració és una responsabilitat individual i que el cost de la mateixa ha de ser 
assumit per cadascun dels veïns.

2.- En el cas d’obra nova o reformes d’obra major, l’ajuntament comprovarà que les 
dimensions de les fosses sèptiques previstes es corresponen amb les característiques de 
les edificacions projectades.

3.- L’Ajuntament haurà d’ordenar que en un termini màxim de 3 anys des de la publicació de la 
modificació puntual nº 10 (1-2017) totes les edificacions existents al nucli de Marratxinet, així com 
les noves construccions:

a. Garanteixin que no hagi afeccions a les aigües subterrànies, per tant, es substituiran 
les fosses sèptiques que no siguin estanques i les que no compleixin amb els mínims de 
qualitat establerts a la planificació hidrològica.

b. Disposin d’un contracte de manteniment amb un gestor autoritzat per tal 
d’assegurar el bon funcionament dels sistemes de tractament i la no afecció a domini públic 
hidràulic.

c. Duguin un registre d’operacions de manteniment i buidatge dels sistemes de 
depuració individuals.

La neteja i buidatge de les fosses sèptiques s’ha de dur a terme de manera periòdica.

Aquesta periodicitat dependrà de la càrrega orgànica que se li aporti i del volum que anirà 
associat al nombre d’habitants equivalents que en faran ús. D’aquesta manera s’aconseguirà 
evitar que es produeixin embossaments a les construccions, que es generin males olors 
procedents dels desaigües i allargar la vida de les instal·lacions.

e.- Es durà a terme el manteniment del sistema de depuració autònom tal i com s’estableix al Pla 
Hidrològic de les Illes Balears.

4.- Les característiques tècniques dels sistemes individuals de recollida i tractament de les 
aigües residuals seran les determinades a la planificació hidrològica (Annex IV Pla Hidrològic de 
les Illes Balears). De manera prèvia a l’obtenció de llicència municipal d’obra nova o d’obra 
major es requerirà la presentació d’un compromís per part del promotor de substituir les fosses 
sèptiques que no compleixin amb el mínim de qualitat establert a la planificació hidrològica i 
de dur a terme un manteniment adequat de les fosses amb els pertinents controls de 
qualitat de l’efluent. L’Ajuntament comunicarà en el moment de concessió de la llicència 
que el manteniment dels sistemes de depuració és una responsabilitat individual i que el 
cost d’aquest ha de ser assumit per cada un dels particulars.

TERCER.- L’acord d’aprovació serà comunicat i es remetrà un exemplar complet i 
diligenciat a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes Balears i al Consell de Mallorca. De forma 
simultània es remetrà l’acord d’aprovació definitiva al BOIB.
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Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme, de data 19 de novembre de 2020, abans transcrit, els senyors assistents 
acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de 
MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, del regidor d’Unides Podem i 
del regidor del Grup Mixt; i amb les abstencions dels tres regidors de Ciudadanos i de la 
regidora de VOX, aprovar els acords esmentats.

5. Canvi de denominació de l’Escola Municipal de Ceràmica de Marratxí que 
passa a denominar-se “Escola Municipal de Ceràmica de Marratxí Pilar 
Sastre”

Atès que des de la regidoria de Cultura, Ceràmica i Patrimoni Històric es té la intenció de 
posar en valor l’artesania pròpia i característica de la contrada marratxinera, el fang, art que 
va lligat inexorablement amb els ceramistes en les seves més diverses manifestacions.

Atès que l’Escola Municipal de Ceràmica de Marratxí va obrir les portes l’any 1990 amb 
l’impuls i l’empremta de Pilar Sastre Ferrer (nascuda a Berga, província de Barcelona, el 14 
de juny de 1947 i difunta a Pòrtol, Marratxí, el 28 de desembre de 2019) al cap davant de la 
qual hi va treballar fins a la seva jubilació, l’any 2012.

Atès que al llarg dels 22 anys que Pilar Sastre Ferrer estigué al front de l’Escola Municipal de 
Ceràmica va promoure i difondre la creació ceràmica tant tradicional com contemporània de 
Marratxí i d’arreu de l’illa de Mallorca.

Atès que la dedicació de Pilar Sastre a la ceràmica i en especial a l’Escola Municipal de 
Ceràmica de Marratxí es considera que és mereixedora d’un tribut. Basti reproduir, per ser-
ne conscients, un text de la pròpia Pilar publicades en el llibre “Ceràmica Contemporània a 
les Illes Balears” del Projecte Llevant (juny de 2008) que diu així:

“Puc dir que, gairebé sense adonar-me’n, he dedicat el 50 % de la meva vida a la ceràmica. 
Han estat anys d’aprenentatge, d’ofici, fent un seguit de cursos i pràctiques de taller, 
compartint els deu darrers amb la docència, ensenyant i aprenent, per tal d’engrescar i fer 
sentir la meva admiració i respecte per un ofici d’origen humil i quotidià que és fràgil i sòlid al 
mateix temps, relacionant com en joc d’alquímia els quatre elements essencials: terra, aigua, 
foc i aire.

Fent-me ressò de les paraules que diuen que la veritable funció de l’Art no és entretenir o 
divertir, sinó reconduir la persona a la seva relació primitiva amb el món, pens que 
entendre’ns amb harmonia i honestedat amb aquests quatre elements pot generar un futur 
ple d’optimisme.

Sols en el coneixement de la terra, el fang, la plasticitat que ens permet donar forma i 
treballar- la amb les mans deixant que traspuï sensibilitat, polint-la, acaronant-la amb els ulls 
clucs per apreciar-ne la textura, assecar-la. Assumir el difícil procés de cocció, jugar amb la 
transformació d’un element fràgil en un objecte que, per la seva solidesa, ha transmès 
missatges al llarg de la història.

Què trobam i què deixam al llarg de la nostra pròpia història? ”
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Aquesta regidoria de Cultura es complau a elevar a la Comissió Informativa de Drets Socials 
la següent

PROPOSTA D'ACORD

1.- Aprovar el canvi de denominació de l’Escola Municipal de Ceràmica de Marratxí que 
passa a denominar-se “Escola Municipal de Ceràmica de Marratxí Pilar Sastre”.

2.- Elevar al Plenari aquesta proposta per tal que l’expedient segueixi les tramitacions 
oportunes.

3.- Comunicar aquest acord a l'àrea de Cultura, Ceràmica i Patrimoni Històric, així com a 
aquelles que es puguin veure afectades amb la nova denominació.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu del PP, senyora Mª Magdalena 
García Gual: “M’agradaria aprofitar aquest moment d’abans de la votació, ja que no ho vaig 
fer a la Comissió Informativa, per alabar no només la tasca, la gran tasca que va fer na Pilar 
Sastre durant molts d’anys a l’escola de ceràmica, sinó també el seu perfil humà i personal. 
El Grup Popular va tenir ocasió de fer feina amb ella durant dotze anys, dels quals vuit vaig 
tenir l’orgull de ser jo mateixa, ja ho vaig comentar al Regidor de Cultura quan ens va 
comentar la proposta. No només votarem a favor, sinó que volíem aprofitar per alabar 
aquesta gran tasca i aquesta gran qualitat humana de la persona de na Pilar Sastre, perquè 
probablement sense ella avui l’escola de ceràmica no seria el que és. Probablement no, no 
en tenim cap dubte. Moltes gràcies” 

Continua amb la paraula el regidor de Cultura, senyor Josep Ramis: “Lògicament crec que 
tots ens hi sumem, no?, a les paraules que ha dit, que ha comentat na Magdalena. I l’altre 
dia a les Comissions Informatives vaig llegir un petit text escrit per la pròpia Pilar i que 
m’agradaria tornar a llegir més que res perquè consti en acta en el ple municipal. Si em 
permeteu, és un text de l’any 2008 i que es va publicar en el llibre “Ceràmica 
Contemporània a les Illes Balears”, que era un recull dels diferents ceramistes artístics que 
hi havia a Balears en aquell moment i na Pilar va fer un escrit, que deia així: “Puc dir que 
gairebé sense adonar-me’n, he dedicat el 50% de la meva vida a la ceràmica. Han estat 
anys d’aprenentatge, d’ofici, fent un seguit de cursos i pràctiques de taller, compartint els 
deu darrers anys amb la docència, ensenyant i aprenent, per tal d’engrescar i fer sentir la 
meva admiració i respecte per un ofici d’origen humil i quotidià, crec que és fràgil i sòlid al 
mateix temps, relacionant com en un joc d’alquímia els quatre elements essencials, terra, 
aigua, foc i aire. Fent-me resso de les paraules que diuen que la veritable funció de l’art no 
és entretenir o divertir sinó reconduir la persona a la seva relació primitiva amb el món, 
penso que entendre’ns amb harmonia i honestedat amb aquests quatre elements pot 
generar un futur ple d’optimisme. Sols en el coneixement de la terra, el fang la plasticitat 
que ens permet donar forma i treballar-la amb les mans, deixant que traspuï sensibilitat, 
polint-la, acaronant-la amb els ulls clucs per apreciar-ne la textura, assecar-la. Assumir el 
difícil procés de cocció, jugar amb la transformació d’un element fràgil en un objecte que, 
per la seva solidesa ha transmès missatges al llarg de la història. Que trobem i que deixem 
al llarg de la nostra pròpia història?” Això és un poc el que deia na Pilar l’any 2008 i crec 
que resumeix molt bé la seva personalitat i la seva manera d’encarar la vida. .......Gràcies”
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Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Drets Socials, de data 19 de novembre de 2020, abans transcrit, els senyors assistents 
acorden per unanimitat; aprovar els acords esmentats.

6. Declaració d’urgència de l’assumpte: Modificació de crèdit mitjançant crèdit 
extraordinari 3/20 per a l’adquisició de l’edifici “Ca Ses Monges” (Pòrtol)

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim 
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per 
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia de 
l’assumpte: “Modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari 3/20 per a l’adquisició de 
l’edifici “Ca Ses Monges” (Pòrtol)”

7. Modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari 3/20 per a l’adquisició de 
l’edifici “Ca Ses Monges” (Pòrtol)

Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari 3/20 per a 
l’adquisició de l’edifici “Ca ses Monges” (Pòrtol).

Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 177.2 del TRLHL i 37 i 38 del RD 
500/90, la competència per aprovar els expedients de crèdits extraordinaris i de suplements 
de crèdit correspon al Ple de la Corporació.

Per raons d’urgència, elevo a l’Ajuntament Ple la següent

PROPOSTA D’ACORD

1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari 3/20 a l’aplicació 
pressupostària 23120.622.00 (“Assistència social primària. Centre de dia. Edificis i altres 
construccions”) per import de 654.238,20€, que es finançarà amb càrrec al romanent líquid 
de Tresoreria.

2n. Modificar l’annex d’inversions del Pressupost per a 2020 en els termes següents:

FinançamentPrograma Concepte Import
RLT

23120.622.00 Adquisició edifici “Ca ses Monges” 654.238,20€ 654.238,20€

3r. Que es sotmeti a informació pública i prossegueixi la tramitació corresponent, prenent-
se nota per la Intervenció municipal.

4t. Donar compte d’aquest Acord a la Comissió informativa d’Economia i Hisenda en la 
primera sessió que es celebri.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Duem, dels que esteu aquí vos 
recordareu, i els que no, no. El 2018 es va aprovar per plenari per unanimitat fer ús dels 
superàvits i dels romanents per dur a terme la compra de Ca Ses Monges de Pòrtol. Ara 
acabem l’any, hem volgut aprofitar també per poder fer aquesta compra, ja que les regles 
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fiscals s’han eliminat. Ho volíem dur a través de fons del pressupost ordinari, el que passa 
és que per fer la transferència és molt més fàcil agafar-ho del romanent. Tanmateix els 
doblers del pressupost a 31 de desembre es convertiran en romanent o sigui que venia a ser 
el mateix. Duim aquesta proposta urgent perquè si no, no arribem a 2019 per fer la compra 
de Ca Ses Monges. Com vos dic, hi ha un acord plenari del 2018, que es va aprovar i es va 
pactar aquesta compra i també es va dir que es faria finançat a través del nostre superàvit. 
O sigui que duem a terme el que es va aprovar per plenari el 2018”

A continuació intervé la portaveu del PP, Sra. García: “Gràcies, senyor Batle. Miri, li vull 
anunciar que el nostre vot serà d’abstenció però no per la proposta en si, sinó perquè no 
teníem constància que aquesta proposta aniria en el plenari d’avui, ni de les altres tres que 
acaba d’esmentar la Secretària que van per urgència. Hagués estat un detall que ens les 
haguessin fet arribar. De la mateixa manera que no feia comptes dir-ho ara, però, ja que ve 
en el cas i per allò d’abreviar que ens ha demanat vostè, senyor Batle, en el principi del 
plenari. Tampoc no hem rebut en temps i forma tota la documentació de la resta del plenari. 
No sé si ho saben, però el grup de l’oposició vàrem rebre la documentació ahir, és a dir 24 
hores abans del plenari, que ens pareix una falta de respecte cap a la feina que fem els 
grups de l’oposició. Jo ja sé, que segurament vostès quin concepte tenen de l’oposició, però 
la nostra feina és aquesta i no la podem fer si vostès no ens la faciliten; i en aquest cas no 
ens han facilitat en temps la documentació de tot el plenari, però ara és que ni tan sols, no 
és que no tinguem la documentació, és que no teníem constància de què hi anaven uns 
punts per urgència. Li demano per favor que això no es torni a repetir. Creiem que ens 
mereixem un respecte a la nostra feina i no podem fer la nostra feina si vostès no ens la 
faciliten. Moltes gràcies”

Li respon el Batle: “Per això són les urgències, com jo deia quan començava el plenari i 
evidentment o això s’arreglava ara o no es podia dur. Vull dir, i ho hem arreglat avui dematí 
mateix. Igual que les ordenances que duem el canvi que pensava que estaríeu contents 
perquè va ser una proposta vostra, de vostè mateixa que la va fer, i jo mateix li vaig enviar el 
dia de les Comissions un whatsapp, i li vaig explicar que ho estem intentant dur i que si ens 
donava temps ho duríem. Això hem acabat els informes avui dematí mateix. Si no ho duem 
avui, no ho podíem dur aquest any, per l’any que ve. D’aquí la urgència. I per això, això que 
vostè m’explicava, que puc estar totalment d’acord, però els temps de l’administració 
funcionen com funcionen; perquè si no ja m’agradaria haver-ho dur mig any, mig mes abans, 
però no ha pogut ser possible, perquè la burocràcia funciona pel ciutadà i per nosaltres 
també com funciona, la burocràcia és complicada i per això també deia que és un poc 
recíproc, per això mateix deia un poc de les mocions d’urgència presentades qualcunes ahir 
mateix. O sigui, que estem un poc d’acord. Jo faig autocrítica del que vostè em diu, no li dic 
que no. Però sí serà feina de tots tenir la documentació quan toca. De totes maneres, vos 
dic que aquests són clars exemples d’urgència. Em sap greu, jo pensava que avui migdia els 
hi havien enviat aquesta documentació. No sé si no l’han rebuda o si no els hi han enviat; o 
no ho sé. Jo pensava que sí que els hi havien enviat avui migdia dient que les aprovàvem”

Seguidament la Secretària diu: “Perdó. Hi ha dos correus, un del migdia i no sé si qualcú l’ha 
rebut, jo no l’havia rebut. He telefonat avui horabaixa, ho hem tornat a mirar, i avui horabaixa 
damunt les sis o les cinc, s’ha reenviat de nou el correu. O sigui, que toca tenir-ho tots. 
Tenim constància que està enviat, a les dues i mitja s’ha enviat un i l’altre correu amb les 
tres urgències damunt les cinc i mitja. Per si de cas”

El Batle comenta: “De totes maneres, no vol dir que serveixi d’excusa. Vull dir que s’ha 
d’enviar.....”
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I la Secretària segueix amb la paraula: “No, jo respon de la part de la documentació i 
d’envio. L’enviem quan la tenim. Tampoc no hi ha molta...”

El Batle diu: “Exacte. Però de totes maneres li torno ha dir, que això és un clar cas 
d’urgència perquè entendreu que si no ho aprovem avui, no ho podrem aprovar aquest any. 
Però sí, faig autocrítica del que diu. I bé, creu-me que ho intentem. Fent temps, creu-me que 
sí.”

Torna intervenir la Sra. Mª Magdalena García: “Senyor Batle, una qüestió. No discuteixo que 
siguin urgents o no els assumptes. Segurament ho són i està justificat que vagin per 
urgència. Jo a les 23:30 davant el meu ordinador no he rebut aquesta documentació. No 
passa res. Però li vull fer un comentari. Vostè em diu “em pensava que estaria contenta”. 
Clar que hi estic i molt, però hi estic ara que m’acabo d’assabentar en aquest mateix 
moment, fa dos minuts; no hi he pogut estar abans perquè no estava assabentada. 
Evidentment, estic molt contenta perquè és una proposta que vàrem fer nosaltres, però no hi 
podia estar abans contenta perquè no tenia coneixement de que això era així. Gràcies.”

A continuació la Secretària demana: “Qualcú ha rebut el correu? Perquè per ventura tenim 
qualque problema. No ho sé. Igual hem tingut un problema amb el correu perquè és que em 
pareix molt raro”

La Sra. Nchaso contesta: “Lo estoy comprobando ahora”

I el senyor Amengual, portaveu de Ciudadanos diu “Jo ho he comprovat ara mateix i no tinc 
constància.”

Torna a intervenir la Secretària: “És que jo tinc en pantalla l’enviament de les dues i mitja i 
l’enviament de les...”

El senyor Jaume Llompart diu: “Te l’han enviat només a tu, idò”

Li respon la Secretària: “No. Tinc en pantalla en còpia a tots. No l’heu rebut perquè hi ha 
hagut qualque problema. Perquè jo el tinc amb còpia a tots. O sigui, que no sé molt bé. Però 
bé, disculpeu, igualment”

A continuació parla el Batle, senyor M. Cabot: “El tema del correu ho hem de revisar perquè 
no és la primera vegada que passa que qualcú amb un enviament massiu, qualcú no ho reb; 
i tenim els justificants, però és vera que no és la primera vegada què passa. Haurem de fer 
proves o haurem de mirar com a fem, a veure que passa. A veure si són sempre les 
mateixes direccions que queden penjades, no sé. Haurem de fer qualque tipus de revisió. 
Però bé el dit, hem acabat de preparar aquest expedient avui migdia, just abans d’enviar-vos 
per correu”

Seguidament intervé el portaveu de Ciudadanos: “Jo voldria dir alguna cosa, senyor Batle. A 
nosaltres ens arriba de nou, però de nou, ara en aquest moment. Vostè ha dit que amb el 
Partit Popular va parlar per whatsapp o li va enviar un missatge, no ho sé. Ells ja estaven 
assabentats que s’estava movent alguna cosa. Nosaltres ni tan sols això, venc a dir. El 
mateix que es fa per uns, es pot fer pels altres. Venc a dir, sabem i ho hem fet més d’una 
vegada que hem parlat per telèfon per comentar qualsevol circumstància. Nosaltres 
entenem la urgència d’això. Ens ha quedat ben clar. I ben de gust votaríem a favor, però sí 
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que ens fa sentir un poc malament el fet de quedar com a “ninguneados” per dir-ho de 
qualcuna forma. O sigui, jo crec que la informació ha d’arribar a punt, però pot passar 
qualsevol cosa, però saber que s’ha contactat amb una part de l’oposició i amb l’altra no, la 
veritat és que em fa sentir malament”

Respon el Batle: “Em sap greu que vos sentigueu així, però ho hem de dir i jo crec que 
tothom hi estarà d’acord, que en el darrer plenari que es va fer aquesta proposta, jo mateix 
vaig dir que feríem feina per dur-la en el pròxim plenari. Vull dir, de nou de nou tampoc vos 
ha de venir. Vull dir, vàrem dir que feríem feina. Evidentment, jo li vaig enviar un whatsapp a 
na Magdalena perquè a les Comissions, és vera que ho volia dir, i se’m va oblidar de dir-ho, 
i és així; i després li vaig enviar un whatsapp a na Magdalena perquè és ella la que va fer la 
proposta. No és per voler fer de menys a ningú ni molt manco. Simplement és això. Però bé, 
jo crec que tampoc ens hem de perdre el positiu d’aquestes propostes. El positiu d’aquestes 
propostes és que tindrem d’una vegada per totes, podrem fer la compra d’aquest convent. 
Jo crec que és una cosa que tots hem estat d’acord. I segona, l’any que ve no es cobraran 
les terrasses ni l’ocupació de la via pública als comerços de Marratxí, el 100%. Jo crec que 
són dues bones notícies que crec que no hem de tapar ara amb aquest tipus de problemes. 
De totes maneres, agafo la crítica, faig autocrítica i bé, estic d’acord també. Evidentment, 
m’estic excusant Jose Maria, però no estic dient que no tinguis raó, eh! Vull dir, les coses 
com són. L’únic que sí que dic, és que sí que hi havia una informació que es va donar a 
l’antic plenari, que vàrem dir que faríem feina per dur-ho en aquest i així ha estat. No és una 
feina que vengui de la nada, per dir-ho de qualque manera”

La Secretària parla a continuació: “Em comenta l’informàtic que per ventura quan hi ha 
moltes adreces se’n van directament al spam. És que no sé que ha pogut passar, de veres. 
És que ho hem enviat dues vegades. Mireu a veure si ho teniu... Jo el primer correu no el 
tinc, no el tinc al spam. Però bé, ho mirarem”

La Sra. Nchaso diu: “En el spam tampoco está”

I el Batle continúa amb la paraula: “Ho haurem de revisar. És així”

Acte seguit la portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso comenta: “¿Repites, por favor Miguel, 
los títulos de las tres mociones estas que han entrado por urgencia de última hora?”

Li contesta el Batle: “Sí. Una és “Modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari per a 
l’adquisició de l’edifici “Ca Ses Monges” de Pòrtol. Això, el que es fa avui és aprovar el crèdit 
per poder fer la compra del convent. No significa que ho comprem ara amb aquest acord. Si 
no que aprovem el crèdit per comprar-ho. Després la compra es fa en el notari, evidentment. 
Perquè ho sapigueu també en el 2018 es va arribar a un acord amb la congregació, amb el 
preu inclòs. Després les altres dues són “Modificació de l’Ordenança Fiscal d’ocupació de 
terrenys amb taules, cadires, tribunes” i la “Modificació per ocupació i instal·lació de 
parades, barraques, etc” per passar a una modificació del 100%. Això són les terrasses dels 
bars que l’any que ve en teoria tenien una bonificació del 50% i ara serà del 100%. Això són 
les tres que duem per urgència”

La Sra. Nchaso diu: “Muy bien, gracias”

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 sis regidors del PSOE, dels quatre 
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels tres regidors de Ciudadanos i del regidor 
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d’Unides Podem; i amb les abstencions dels quatre regidors del PP, de la regidora de VOX i 
del regidor del Grup Mixt, aprovar els acords esmentats. 

8. Declaració d’urgència dels assumptes: Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i 
altre elements anàlegs amb finalitat lucrativa i Modificació de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d’ús públic local de parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com indústries del 
carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Una cosa que no vos he explicat, 
que ho vull aclarir, que per això també la urgència de dur-ho avui. És que com que això avui 
s’aprova i després s’exposa a exposició pública. L’exposició pública no acabarà fins gener. 
Per això és que l’ordenança diu que el 100% de la bonificació és a partir de febrer, de febrer 
a desembre. Si allarguéssim això un mes més, en el plenari de desembre, ens n’aniríem a 
febrer, o sigui, ja hauríem de començar per març. O sigui que els comerços hauran de pagar 
el 50% que havíem aprovat de gener. És una cosa realment simbòlica. Però per això també 
la importància de dur avui aquests punts. 

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim 
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per 
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de manera conjunta de la inclusió dins 
l’ordre del dia dels assumptes: Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs 
amb finalitat lucrativa i Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació 
en terrenys d’ús públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

9. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys 
d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb 
finalitat lucrativa

Atès que l’equip de govern considera necessari bonificar amb el 100% les tarifes de 
l’epígraf B de l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de 
terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb 
finalitat lucrativa, excepte per aquelles ocupacions ubicades a grans establiments 
comercials, individuals o col·lectius o a complexes d’oci.

Vista la memòria d’aquesta Regidoria de dia 17/11/2020 sobre la necessitat de modificar 
aquesta Ordenança fiscal.

Vist l’informe tècnic- econòmic del Director de recursos econòmics de dia 24/11/2020 sobre 
les repercussions i efectes econòmics que tindrà aquesta modificació.

Donada la continuació de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i de les 
actuals mesures de limitació a l’activitat comercial, les quals generen un perjudici econòmic 
per el petit comerç. Per aquest motiu i per tal d’ajudar a minvar les repercussions 
econòmiques causades al comerç local, es considera de suma importància establir aquesta 
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bonificació per tal d’aconseguir, en la mesura que sigui possible, la reactivació de l’economia 
local.

Atès que correspon a l’Ajuntament Ple la competència per a l’aprovació de les ordenances, 
en virtut del que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.

Aquest regidor, per raons d’urgència, eleva a l’Ajuntament Ple la següent

Proposta d'acord

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements 
anàlegs amb finalitat lucrativa, en els termes següents:

Es modifica l’apartat 2 de l’article 6, que queda redactat de la manera següent:
“2. A partir de l’1 de febrer de 2021, i durant el temps que resta de l’exercici 2021, 
s’estableix una reducció del 100% de les tarifes previstes en l’epígraf B de l’apartat 1 
d’aquest article, excepte per aquelles ocupacions ubicades a grans establiments 
comercials, individuals o col·lectius o a complexes d’oci”.

Segon. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies 
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB i en 
un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma.

Tercer. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat aquest 
acord, fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari. En cas contrari, s’adoptarà 
l’acord definitiu que pertoqui, resolent les reclamacions presentades i aprovant la redacció 
definitiva de les modificacions de l’Ordenança.

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

10. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys 
d’ús públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Atès que l’equip de govern considera necessari bonificar amb el 100% les tarifes de l’epígraf 
B de l’article 6.1 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d’ús 
públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, excepte per aquelles ocupacions 
ubicades a grans establiments comercials, individuals o col·lectius o a complexes d’oci, que 
serà d’un 25%.

Vista la memòria d’aquesta Regidoria de dia 17/11/2020 sobre la necessitat de modificar 
l’esmentada Ordenança fiscal.

Vist l’informe tècnic- econòmic del Director de recursos econòmics de dia 24/11/2020 sobre 
les repercussions econòmiques que tindrà aquesta modificació.
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Donada la continuació de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i de les 
actuals mesures de limitació a l’activitat comercial, les quals generen un perjudici econòmic 
per el petit comerç. Per aquest motiu i per tal d’ajudar a minvar les repercussions 
econòmiques causades al comerç local, es considera de suma importància establir aquesta 
bonificació per tal d’aconseguir, en la mesura que sigui possible, la reactivació de l’economia 
local.

Atès que correspon a l’Ajuntament Ple la competència per a l’aprovació de les ordenances, 
en virtut del que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.

Aquest regidor, per raons d’urgència, eleva a l’Ajuntament Ple la següent

Proposta d'acord

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
per ocupació de terrenys d’ús públic local de parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, 
en els termes següents:

Es modifica l’apartat 2 de l’article 6, que queda redactat de la manera següent:
“2. A partir de l’1 de febrer de 2021, i durant el temps que resta de l’exercici 2021, s’estableix 
una reducció del 100% de les tarifes previstes en l’epígraf B de l’apartat 1 d’aquest article, 
excepte per aquelles ocupacions ubicades a grans establiments comercials, individuals o 
col·lectius o a complexes d’oci, que serà d’un 25%”.

Segon. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies 
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB i en 
un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma.

Tercer. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat aquest 
acord, fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari. En cas contrari, s’adoptarà 
l’acord definitiu que pertoqui, resolent les reclamacions presentades i aprovant la redacció 
definitiva de les modificacions de l’Ordenança.

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

11. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular “Envers el certificat 
electrònic”

A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu del grup municipal del Partit 
Popular de Marratxí, senyora Mª Magdalena García Gual, de la Moció presentada pel Partit 
Popular, en data 22 d’octubre de 2020 “Envers el certificat electrònic”, que diu textualment:
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“Atès que la nostra societat està canviant  en molts d’aspectes, i un d’ells és a la forma de 
fer els tràmits, tant a l’administració pública com a les entitats bancàries i altres organismes.

Atès la problemàtica de mobilitat que vivim des de fa ja més de 7 mesos, accelera aquest 
canvi donat que moltes de les coses i tràmits que fins fa només un any fèiem de manera 
presencial, ara se’ns convida a fer-los de manera telemàtica.

Atès que en moltes ocasions ja no hi anam en persona a resoldre els tràmits i per tant no 
ens identifiquem ni signa’m presencialment, es fa necessària una altra forma de fer-ho, 
aquesta és amb una firma digital que instal·la’m a un navegador web i que garanteix la 
identitat de la persona que la fa servir, això és el certificat electrònic, un certificat que ens 
permet realitzar les gestions des del nostre ordinador, dispositiu mòbil o tableta a la seu 
electrònica de l’Agència Tributària i altres organismes.

Atès que la sol·licitud i obtenció d’un certificat electrònic vàlid a l’àmbit tributari es realitza 
des de les pàgines web de les Entitats emissores de certificats.

Atès que per obtenir-ho hem d’acudir a l’administració tributària, i actualment el temps 
d’espera és de més de dos mesos.

Per minvar el període d’espera cal la possibilitat que les entitats locals, les més properes als 
ciutadans, sol·licitin poder emetre aquests certificats, i d’aquesta manera acurçar el temps a 
dies en lloc de mesos i creiem que és interessant donar un servei més als ciutadans de 
Marratxí.

Per tot això, el Grup Popular proposa al Ple l’adopció de la següent

PROPOSTA D’ACORD

Que l’Ajuntament de Marratxí inici les gestions oportunes per convertir-se en Oficina de 
registre establerta per l’Autoritat de Certificació, podent així facilitar la sol·licitud i emissió de 
certificats digitals”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu del PP, Sra. García: “Si fem 
esment a l’exposició de motius que no he llegit, però que entenc que l’heu llegida i coneixeu 
exactament, o coneixeu més o manco el que és. És aquest certificat que és vàlid, sobretot a 
l’àmbit tributari, des d’on podem realitzar moltes tasques online. En els temps que corren, 
doncs hi ha hagut un augment de moltes de sol·licituds perquè per mesures d’higiene i 
seguretat i salut, no es pot acudir a molts de llocs en persona i convé més fer les feines 
online. Per tant molta de gent s’ha vist obligada a demanar aquest certificat digital. Aquest 
certificat es fa inicialment a través de la pàgina web de l’oficina de la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre i després a través de l’Administració Tributària. Què passa? Que s’ha 
convertit això en unes cues infinites de dos i tres mesos, de vegades inclús han arribat a 
quatre. I ens hem assabentat que hi ha altres Ajuntaments de l’illa que s’han convertit en 
entitats emissores i així faciliten als ciutadans del seu municipi poder fer aquest tràmit. I això 
és simplement el que demanàvem. Moltes gràcies”

Respon el Batle: “Dir-los que sí, que ho hem llegit, a més amb interès. I sí que pensem que 
és una bona mesura a implantar, que ara avui en dia nosaltres donem aquests certificats a 
empleats públics. Sí que els hi fem nosaltres. El que passa és que una vegada que he 
consultat amb els tècnics i amb els treballadors de la casa per a veure com hem de dur 
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aquest procés i a veure com el duríem, el que m’han comentat és que sí que és possible 
com vostès deis a fer-ho. Ens podem adherir a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre per 
donar aquests certificats. Però que ara mateix ens és impossible atendre aquest 
procediment perquè no tenim personal suficient per fer-ho. Això és el que em diuen ara 
mateix els nostres tècnics. A més, hi ha una cosa que és que els ajuntaments que ho fan, 
com vostè bé ha dit, ara mateix són Palma, Calvià, Llucmajor, Felanitx, Sant Llorenç i Son 
Servera. Un d’aquests problemes que podríem tenir si nosaltres ho donem és que tota la 
part d’es Raiguer, inclosa Inca, que no el dóna, podrien venir fins aquest Ajuntament per 
treure’s aquest certificat, cosa que també creiem que ens podria suposar una saturació de 
les nostres OACs. O sigui, que realment ho volem fer, ens agrada però no ens podem 
comprometre a fer-ho perquè ara mateix no tenim personal suficient per fer-ho. Aquest 
Ajuntament està infradotat de personal, a la presentació dels pressuposts ho sol dir que no 
arribem als percentatges de personal del capítol I que tenen altres ajuntaments. I ara mateix 
me diuen això i no podem implantar un..., donar aquests registres si no tenim els recursos 
humans disponibles suficients. O sigui, que vos proposo una transacció, si estau d’acord, 
perquè també vos dic i vos sóc sincer que trobem que sí que és una bona iniciativa, vos sóc 
sincer, completament sincer; i per això fem una transacció amb el mateix punt quan els 
recursos humans de l’Ajuntament ho facin possible o alguna cosa així; inclús també si vos 
sembla bé, afegiria un segon punt que és demanar a la FELIB que insti a tots els 
ajuntaments de Mallorca a fer el mateix. Ho dic perquè si som tots els ajuntaments que ho 
fem, és vera que després nosaltres rebríem menys pressió. També seria d’ajuda, no? Però 
ja vos dic en general de la proposta quan varem anar a consultar, ens diuen que no tenim 
personal suficient per fer-ho i no em puc comprometre, que seria votar a favor exactament 
així com està, seria comprometre a fer-ho i no ens podem comprometre. Però és una decisió 
purament tècnica i de recursos humans. La proposta és aquesta, senyora García, és poder 
afegir, talment com vostès ho dieu, “sempre i quan la disponibilitat dels recursos humans 
d’aquest Ajuntament ho faci possible”, per exemple per acabar, i un segon punt que digui: 
“instem a la FELIB a treballar amb els ajuntaments de Mallorca a què cadascú implanti 
també aquesta gestió per convertir-se en oficina de registre establerta per l’autoritat de 
certificació”, per exemple. És un poc la nostra proposta”

Seguidament parla la Sra. García: “Sí, en principi veuríem bé aquesta transacció, però li 
volia fer un comentari. No és possible fer-ho, però només als ciutadans de Marratxí? I així 
d’aquesta manera evitar l’allau d’altres pobles d’es Raiguer que entenc que podria passar”

Contesta el Batle, senyor M. Cabot: “Sí. Bé, jo no ho sé. La veritat és que li parlo des de la 
ignorància. El que sí que sé és que cada vegada que volem fer alguna cosa només per la 
gent del municipi, sempre ens diuen que no és legal i sempre ens demanen que...”

Continua parlant la portaveu del Partit Popular: “Per això ho demano. Perquè desconec a 
nivell jurídic i legal com seria, però en el cas que es pogués fer únicament als ciutadans de 
Marratxí, doncs seria una solució. I si no, ens va bé aquesta altra transacció”

I el Batle diu: “No li puc confirmar el que em demana perquè tampoc ho sé. No ho sé. Idò, 
vos sembla bé fer aquesta transacció?”

Li contesta la Sra. García: “Si ens sembla bé. I si a més a més podeu fer aquesta gestió per 
averiguar si seria possible. Jo tinc els meus dubtes. Crec que serà complicat, però bé, 
estaríem d’acord així”
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A continuació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor Amengual: “Perdoni, 
senyor Batle. Podria tornar a repetir la transacció que no l’he pogut agafar tota?”

El Batle comenta: “Senyora Secretària, l’ha apuntada? La podria dir perquè jo l’he dit...”

Respon la senyora Secretària: “No, no. El final de les dues frases no. Però han quedat 
clares i gravades, però...”

El Batle agafa la paraula: “La idea era que l’Ajuntament de Marratxí iniciï les gestions 
oportunes per convertir-se en oficina de registre establerta per l’autoritat de certificació, 
podent així facilitar la sol.licitud d’emissió de certificats digitals, sempre i quan els recursos 
humans de l’Ajuntament siguin suficients per realitzar aquests tràmits. I després un punt 
número dos que seria: “Instar a la FELIB a què faci les gestions necessàries per 
comprometre, anava a dir per comprometre, però no m’agrada, per comprometre o per 
proposar als altres ajuntaments de les Illes a què també tramitin a les seves oficines els 
certificats...”, bé, no està molt ben dit això”

La Secretària exposa: “Jo a la segona he apuntat: “Demanar a la FELIB que insti als 
ajuntaments que implantin també aquesta gestió”

El Batle li respon: “Val. Perfecte. Ja estaria així, millor”

Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar la 
moció en la forma següent:

1. Que l’Ajuntament de Marratxí iniciï les gestions oportunes per convertir-se en Oficina de 
registre establerta per l’Autoritat de Certificació, podent així facilitar la sol·licitud i emissió de 
certificats digitals, sempre i quan els recursos humans de l’Ajuntament siguin suficients per 
realitzar aquests tràmits.

2. Demanar a la FELIB que insti als ajuntaments que implantin també aquesta gestió.

12. Moció presentada pel grup municipal d’Unides Podem per a frenar la proliferació 
de les cases d’apostes

A continuació es dona compte i lectura per part del portaveu del grup municipal d’Unides 
Podem de Marratxí, senyor Humberto López Rodríguez, de la Moció presentada per Unides 
Podem, en data 14 novembre de 2020 “Per a frenar la proliferació de les cases d’apostes”, 
que diu textualment:

“Dimarts passat 3 de novembre es va aprovar en el Consell de Ministres el nou Reial decret 
llei de Publicitat del Joc. Aquest RDL incorpora una sèrie de mesures molt importants com la 
prohibició dels bons de benvinguda, la limitació dels anuncis de jocs d’apostes i atzar i la 
prohibició dels patrocinis en equipaments esportius, entre d’altres. Tot això ve a acabar amb 
“la llei de la selva” existent que havia provocat el bombardeig constant de publicitat en tota 
mena de mitjans i espais publicitaris.

Actualment hi ha unes 911.218 persones usuàries actives a les cases d’apostes, segons 
l’últim Informe Trimestral del Mercat del Joc Online (1T 2020, un 65,54% més que en el 
mateix segment de 2016, sent alarmant en els sectors juvenils. No sols correspon a les 
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apostes esportives, també a pòquer, casino i bingos virtuals. A més, durant aquests últims 
anys la despesa en publicitat està sent molt important fluctuant entre els 300 i 145 milions. A 
Espanya hi ha més de mig centenar d’empreses amb llicència en el negoci online i 
presencial.

El joc patològic és un trastorn que figura entre les addiciones de tipus comportamental en les 
classificacions mèdiques i psicològiques, i que té especial incidència en els sectors 
poblacionals més precaris. Consisteix en la pèrdua del control del comportament en relació 
amb el joc que es caracteritza per tenir greus conseqüències per a les persones com a 
problemes acadèmics, laborals, econòmics, socials i/o legals associats al joc, així com al 
seu entorn més pròxim. A més, no hem d’oblidar que no fa falta ser ludòpata per a tenir un 
problema amb el joc. S’estima que una de cada quatre persones que ha jugat en els últims 
12 mesos presenta algun tipus de problema amb el joc (roba diners, s’endeuta, juga 
compulsivament...)

Es tempta a la classe treballadora, que normalment no pot accedir a un treball estable donat 
l’enorme atur crònic, al fet que arrisquin les seves rendes guanyades en treballs precaris. No 
és estrany que en els barris i localitats on menys renda hi ha, sigui on les polítiques 
neoliberals més efectes negatius causin a través de les cases d’apostes. Aquestes afecten 
especialment a la joventut i als barris més humils, on la falta d’expectatives, d’un futur 
estable i la falta d’alternatives d’oci és el brou de cultiu perfecte per a dosis ràpides 
d’adrenalina on aconseguir diners sense esforç.

Tampoc és admissible que les cases d’apostes augmentin dia a dia els seus beneficis i 
deixin a les famílies i al conjunt de la societat l’obligació de costejar íntegrament el 
tractament de les persones a les quals han enganxat. És de justícia, per tant, augmentar la 
contribució que els beneficis d’aquestes empreses han de fer al conjunt de la societat 
perquè es pugui tractar de manera eficaç a les persones addictes al joc i perquè es puguin 
investigar aquests mecanismes i prevenir futures addicions, així com prendre mesures que 
posin fre a l’expansió d’aquesta mena de locals i garantir des de les institucions el dret a 
l’oci.

De manera física o a través d’Internet, el que s’amaga darrere de cada aposta és el mateix: 
la falsa realitat que podem generar riquesa amb poc esforç. El que no compten, és que el 
benefici d’un dia és la pèrdua de l’altre, i que fins i tot aquesta pèrdua pot ser encara major. 
No és qüestió de sort que, en última instància, sigui l’amo de la casa d’apostes l’únic que 
guanyi, és qüestió de matemàtiques.

És el moment que les diferents institucions adaptin la normativa a la realitat social, 
econòmica i tecnològica de l’activitat del joc abans que es converteix en una xacra sense 
retorn. A les Illes Balears ja s’ha iniciat aquest camí amb la moratòria de noves llicències de 
joc durant dos anys, mentre es redacta un Decret d’ordenació del joc en la nostra comunitat.

Plantegem en aquesta moció una sèrie de mesures, a nivell municipal i supramunicipal, per 
atallar aquesta problemàtica i garantir el dret a l’oci digne i accessible en tots els pobles i 
barris del nostre país.

Per tot això, el grup municipal UNIDAS PODEMOS MARRATXÍ proposa al Ple l’adopció del 
següent:

ACORD
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1. Instar el Govern de les Illes Balears que, en el marc de les restriccions sanitàries dutes a 
terme per motiu de la Covid-19, estableixi horaris de tancament i d’amissió de nova clientela 
de les cases d’apostes, casinos de joc i sales de bingo, més reduïts que els del sector de 
l’hostaleria, així com establir àmbits de col·laboració amb les entitats locals en el marc de les 
seves competències per a aquest objectiu.
2. Instar el Govern de les Illes Balears a mantenir la distància mínima de 500 metres lineals 
entre les cases d’apostes presencials i els centres educatius d’ensenyament obligatori, 
formació professional, universitària, centres de rehabilitació i hospitals i qualsevol altre 
centre d’ús freqüent de menors com ludoteques o parcs infantils.
3. Instar el Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb els governs locals, al fet que 
posi en marxa centres socials gestionats directament per la joventut on puguin desenvolupar 
un oci digne, que potenciï el coneixement, l’esport i les arts.
4. Instar el Govern de les Illes Balears a limitar la concessió de noves autoritzacions de joc 
per a salons de joc o cases d’apostes presencials per a decréixer en el número d’aquestes. 
Concedint una llicència nova a canvi de tres baixes definitives.
5. Estudiar la possibilitat de prohibir o restringir les terminals d’apostes esportives en salons 
de joc, bingos, casinos i bars.
6. Instar el Govern de les Illes Balears que implementi regularment plans d’inspecció a les 
cases d’apostes presencials per a augmentar els controls i prevenir l’accés a les persones 
menors d’edat. Així mateix instar el govern local en col·laboració amb l’autonòmic, al fet que 
es realitzin programes de formació de la Policia Local sobre l’aplicació de la normativa i les 
infraccions més habituals relacionades amb les apostes i el joc.
7. Instar el Govern de les Illes Balears, en col.laboració amb les entitats locals, a realitzar 
activitats informatives en els centres educatius, en el marc de la prevenció d’addicciones 
generades pel joc i les apostes, per a informar dels riscos i problemes de salut pública.
8. Instar el govern de les Illes Balears que realitzi i publiqui informes periòdics sobre la 
localització geogràfica de les cases d’apostes presencials atenent criteris socioeconòmics de 
la població local.
9. Instar el Govern de les Illes Balears a reconèixer la ludopatia i altres addiccions derivades 
del joc patològic com a problema de salut i garantir els recursos públics en els plans de 
prevenció i rehabilitació de la ludopatia en el marc del sistema públic de salut amb l’objectiu 
d’accelerar l’accés i millorar la qualitat del servei.
10. Instar el govern local que, a través de les ordenances de publicitat, reguli l’eliminació de 
qualsevol cartelleria del mobiliari urbà o de l’espai públic d’aquesta mena d’establiments, 
cenyint-se exclusivament als cartells del propi local incloent únicament el nom i sense cap 
mena de publicitat. 
11. Instar el govern local a dur a terme modificacions en el PGOU per a introduir limitacions 
urbanístiques a la implantació de locals d’apostes en zones residencials en quant a la 
distància entre les mateixes amb els centres esportius, culturals, educatius i d’oci juvenil.
12. Instar el govern local que sol·liciti als equips de futbol locals i als seus jugadors i 
jugadores, a col·laborar perquè no s’identifiqui l’esport amb les apostes, assumint la seva 
responsabilitat social, eliminant la publicitat de les cases d’apostes, posant en marxa 
campanyes de conscienciació i no signant convenis de col·laboració ni patrocinar a entitats 
esportives que facin publicitat de les cases d’apostes.
13. Instar el govern local a garantir el dret a la cultura i l’esport, mitjançant l’impuls 
d’activitats i centres artístics, culturals i esportius accessibles per al conjunt de la població 
sense que pugui operar cap mena de discriminació socioeconòmica”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso: 
“Quisiera que me explicase, por favor, cuando dice que se crea un negocio nuevo y a 
cambio se cierran otros tres, o bajas. El punto número cuatro”
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Li respon el Sr. López: “Sí. Això és una proposta que sortiria en el nou decret en el que 
s’està fent feina en el Govern, la Conselleria de Presidència, que és una moratòria que 
disposaria aquesta situació; per posar en marxa un nou local d’apostes s’haurien primer de 
donar de baixa dos en el seu lloc. O sigui, que no es podria fer cap nou local d’apostes de 
moment, fins que no es donin de baixa dos. Normalment, no es donaran de baixa. O sigui, 
que no, en la pràctica és que no es poden fer més locals d’apostes”

Tornar a parlar la senyora Nchaso: “Creo que más que está limitación, yo pondría el ojo en 
la parte tributaria de estas empresas. Lo que ellos ganan en el juego que lo inviertan en la 
gente que cae en la ludopatía; más que la limitación de la creación de nuevos centros o del 
cierre de centros antiguos”

El portaveu de Unides Podem diu: “En aquest cas, el tema del tractament de la ludopatia 
recauria directament sobre el Govern i els Governs Locals que tendrien aquesta 
responsabilitat sobre les persones que tenen aquest problema. No seria directament dels 
doblers que se treguin directament de les cases d’apostes sinó de la mateixa Administració 
que té aquesta responsabilitat”

A continuació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, Sr. Amengual: “Moltes gràcies, 
senyor Batle. Hi ha coses molt interessants, bones, que compartim d’aquesta moció, però 
n’hi ha d’altres que bé, les considerem massa restrictives. Nosaltres per ventura feríem una 
proposta del punt cinc, un moment que obri el dossier, en el punt cinc, aquest punt nosaltres 
considerem que es podria suprimir. Es podria negociar i estirar un poc, però en principi la 
proposta seria suprimir-lo. I després respecte al dels centres escolars. A veure, jo sí que 
prohibiria sempre que hi hagi alumnes menors de divuit anys, però quan ja són majors 
d’edat tampoc no..., segons quins instituts o aprop de centres universitaris o formació 
professional de grau superior, considerem que aquí ja entren altres qüestions. O sigui, 
evidentment s’ha d’educar a la gent i això ha de partir tant de les cases nostres com de 
l’Administració perquè això pot arribar a ser una cosa perillosa, l’addicció. Però partint també 
de la idea que no tenim tot el control d’aquest negoci perquè molt ve de l’estranger, la veritat 
és que no el facem pagar per aquesta circumstància. Venc a dir, considerem que se’ls hi ha 
de donar un poc d’oxigen i no ofegar totalment. O sigui, a la fi el que proposaríem seria 
aquestes dues propostes. No sé si el senyor Humberto ho acceptaria o no”

Li respon el Sr. López: “En principi la proposta vista des d’un punt de vista global, el que 
serveix és deixar de normalitzar aquest negoci. Pensem que és un negoci que no serveix 
per res. No dóna cap benefici a la societat, sinó tot el contrari. Llavors, tot el que segui 
normalitzar-lo, o sigui, que estigui a qualsevol lloc, normal, on hi ha nins que poden estar 
allà, o hi ha persones que estan estudiant que no haurien d’estar en aquest tema sinó que 
deuen estar als seus estudis. El que pensem és que s’ha de deixar de normalitzar aquest 
tema. Llavors, clar és més negoci com més normalitzat estigui. Amb això estem d’acord. 
Llavors, no és una mesura que estigui a favor del negoci, sinó que és una mesura que està 
en contra d’aquesta normalització”

Segueix parlant el Sr. Amengual, portaveu de Ciudadanos: “No, no m’ha contestat a això. 
Podríem entrar dintre d’un diàleg perquè nosaltres també veiem, no només la part negativa 
d’això. Vegem que és un negoci també com qualsevol altre. Millor tenir-lo un poc controlat 
que no prohibir-lo; i això és tan restrictiu que quasi, quasi entra dins al que és una prohibició. 
Considerem que almenys s’ha de donar un poquet d’oxigen. Nosaltres tenim propostes de 
mecenatge dintre del que és aquestes empreses, que es dediquin a fer inversions dintre de 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13067230111260563022 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

l’esport base o qüestions d’aquest tipus. Venc a dir, no podem estigmatitzar-lo de tal forma 
que desaparegui, perquè si no estarà fora de control”

Seguidament agafa la paraula el regidor del Grup Mixt, Sr. Estarás: “Jo des del grup mixt 
votarem en contra perquè crec que és una proposta, que com ha dit el senyor Jose Maria, 
estigmatitza les sales de joc. És vera que han d’estar controlades i regulades, però per 
aquesta regla de tres, del senyor Humberto, podríem també tancar a totes aquestes 
persones que venen el “Cupón de la Once”, que com bé tots sabem molts estan devora de 
col·legis, també és joc, tots els estancs que venen “Primitives”, també estan en situació 
legal, molts d’elles devora els col·legis. Tots ho sabem. És vera que s’han de regular les 
sales de joc. Però no les hem d’estigmatitzar. Donen feina, són establiments que estan 
legals que paguen els seus imposts. Regular sí, però òbviament no estigmatitzar-les. Moltes 
gràcies”

El Sr. Humberto López respon: “És el mateix, fins ara sí que hi ha hagut sales de joc, per 
exemple els casinos que tenien un prestigi que donaven, feien activitat cultural que era un 
altre tipus d’activitat el que fins ara hi ha hagut. Ara, amb les noves tecnologies això s’ha 
començat a generalitzar i s’ha començat a normalitzar d’una manera molt preocupant i li 
hem de posar qualque...; no, és que fins ara no s’ha posat cap límit. S’ha de posar qualque 
límit perquè és un tema que crec que és perillós i que no és beneficiós. Fins ara no era el 
mateix. O sigui, els casinos antics, les sales de joc antigues no eren el mateix que el que hi 
ha ara”

Seguidament el Batle dona la paraula al Sr. Canyelles per defensar la postura de l’Equip de 
Govern: “Bon vespre a tothom. Nosaltres, en general, estem d’acord amb la moció. Sí que 
és vera que la ludopatia és una addicció creixent i molt preocupant, i també crec que s’ha de 
distingir entre sales de joc, perquè aquí s’ha mesclat tot, sales de joc i sales d’apostes. Crec 
que, sincerament, que és un problema social important. Moltes vegades molt més invisible 
de la incidència social que té i les repercussions que té damunt les persones. I crec que en 
aquest sentit la nova llei de publicitat d’apostes és una passa endavant i és una cosa 
positiva perquè senzillament a qualsevol hora a qualsevol lloc tenies publicitat d’apostes, 
com si fos un vertader divertiment, diguéssim, jugar-te el salari que has guanyat treballant el 
dia a dia. I crec que és vera que hem d’educar a la població, però també li hem de donar les 
eines perquè els més dèbils, per dir-ho així, no caiguin dins l’addicció. També és una passa 
molt important endavant el tema que el gener d’aquest any el Govern de les Illes Balears va 
dictar una moratòria de dos anys d’autoritzacions a les sales d’apostes. Aquesta moratòria, 
s’ha fet per dos anys que poden ser prorrogables per fer una nova llei de joc i apostes a les 
Illes Balears. Respecte a la moció concretament, hi ha..., és un matís, però crec que no 
estaria bé aprovar-la així, atès el punt dos. El punt dos diu: “Instar al Govern de les Illes 
Balears a mantenir la distància mínima de 500 metres” Quan en realitat la normativa diu que 
la distància mínima ha de ser de 100 metres de les cases d’apostes presencials als centres 
educatius d’ensenyament, parcs infantils, centres de formació professional, etc. Aquest 
“mantenir” crec que és incorrecte. Perquè senzillament aquí hauríem de dir: “Instar al 
Govern de les Illes Balears a establir la distància mínima de 500 metres.” No a mantenir 
perquè mantenir vol dir que la mantenim, quan en realitat la normativa diu especialment que 
són 100 metres. I després en el punt onze diu: “Instar al Govern Local a dur a terme 
modificacions en el PGOU per a introduir limitacions urbanístiques...” em sap greu, però està 
mal redactat perquè primer de tot la legislació és autonòmica i segona és un punt que no es 
pot establir com una limitació urbanística. Perquè és una qüestió d’activitat, no és una 
qüestió, diguéssim, de format urbanístic, en el qual a nivell municipal hi puguem establir 
unes limitacions. Per tant, jo li demanaria al senyor López, retirar aquest punt o senzillament, 
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fer-ho com a Govern de les Illes Balears, el Govern autonòmic que ell és el que ho pot 
legislar. No ho podem legislar. Però a nivell urbanístic tampoc el Govern de les Illes Balears, 
tampoc ho pot fer. Ho pot fer com a llicència d’activitats, com a activitat, però no com a nivell 
urbanístic. Això són les dues puntualitzacions que faríem per votar-hi a favor d’aquesta 
moció”

El Sr. López diu: “Sí. Idò, estem d’acord de que el punt doss’hauria de dir instaurar, que a 
partir d’ara siguin 500 metres de distància, perquè això és el que s’està plantejant en el futur 
nou decret de planificació del joc a les Illes Balears. S’està ara elaborant i és per això que ha 
sortit aquí”

I el Sr. Canyelles torna a parlar: “Posar establir, hi digo com queda la redacció “establir” 
“instar al Govern de les Illes Balears a establir la distància de...” Està d’acord, senyor 
López?”

Contesta el Sr. López: “Sí. I desprès el punt dotze”

El Sr. Canyelles continua parlant: “I el punt onze per jo el retiraria d’aquí perquè a nivell 
urbanístic no pot fer una limitació urbanística perquè és una sala de joc. Si ells agafen un 
local i l’adeqüen és una activitat, no és una qüestió urbanística.”

El Sr. López li respon: “Sí. Idò, trauríem aquest punt onze perquè no es dedica, el terreny no 
es dedica a aquest tema, sinó que és la llicència que es dedica a aquest tema. Idò, traiem el 
punt onze.”

A continuació agafa la paraula el regidor del PP, Sr. Frau: “Nosaltres respecte aquesta 
moció, hi ha una sèrie de punts que no hi podem estar d’acord i si es retiressin 
probablement que també hi votaríem a favor. Però per exemple el primer punt, realment és 
una empresa que crea llocs de feina i en aquests moments reduir més els horaris en 
aquestes empreses seria molt dolent. Pensem que el punt s’ hauria de llevar. Llavors hi ha el 
punt quatre i cinc que en aquest moment és el que hem parlat, que està amb una moratòria, 
està en estudis tècnics; una moratòria de dos anys i crec que també s’hauria de llevar 
perquè fins que no hi hagi definitivament els estudis tècnics fets no sabem que passarà. 
Llavors en el punt onze, com ha dit el senyor Canyelles, no té res a veure les normes 
subsidiàries amb les activitats, per tant, també s’hauria de llevar aquest punt. Si es lleven 
aquests punts que he dit realment nosaltres hi votarem a favor, però si no ens haurem 
d’abstendre Gràcies”

Acte seguit respon el Sr. López: “En principi nosaltres no trobem que aquest negoci sigui 
positiu per la societat. O sigui, si no estem d’acord en aquest tema, és normal que les 
votacions siguin diferents. Perquè aquí en el punt un, el que es tracta és d’intentar reduir el 
que es pugui, els horaris d’aquests establiments. Està clar, aquest és l’objectiu. I després el 
del punt quatre i cinc, és per veure si els municipis volen recolzar o no aquesta moratòria. 
Està clar que hi ha una moratòria que s’està plantejant, però és per saber si els municipis 
estan o no d’acord amb aquest tema. Només és un tema de recolzament o no recolzament 
sobre aquesta moratòria”

El Batle intervé dient: “Idò, entenc senyor López que no accepta l’eliminació d’aquests punts, 
no?”
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Li respon el Sr. López: “És que no entenc per què s’han de treure els punts quatre i cinc. No 
entenc la raó tampoc perquè són dos punts que són per saber si aquest municipi està a 
favor o no d’aquest tema”

El Sr. Frau torna parlar: “Realment els punts quatre i cinc si estan en estudi i estan en 
aquest moment en derogació durant dos anys, i probablement, el que ha dit el senyor 
Canyelles, es pugui prorrogar, doncs és un absurd que nosaltres instem al Govern a no 
autoritzar noves llicències si realment en aquest moment estan en moratòria. Per això ho 
dic. Dic, no és que nosaltres ens pronunciem si volem o si no volem, tanmateix és una 
competència que no és nostra, és del Govern Balear; i si en aquest moment la tenen en 
moratòria i en estudi dels tècnics, em pareix que és una barbaritat que nosaltres instem a 
què canviïn tot això en aquest moment quan està en estudi. Per això el punt quatre i cinc”

I el Sr. Canyelles diu: “Nosaltres del punt quatre i del punt cinc, efectivament estem a favor 
de mantenir-los perquè precisament quan està en estudi és quan s’ha de saber l’opinió de 
les diferents institucions. I l’Ajuntament de Marratxí haurà aprovat una moció que estarà a 
favor del punt quatre i punt cinc, i en respecte a aquests estudis i a la nova llei hi haurà 
aquesta sensibilitat. Per això nosaltres hi votem a favor, perquè tenim aquesta sensibilitat i la 
volem transmetre als que l’estudien i als qui fan la legislació; que són precisament a on va 
dirigit aquest punt quatre i aquest punt cinc. Jo entenc perfectament que els mantinguem”

Torna intervenir el Sr. López: “El punt un no és molt important tampoc pel que és el nostre 
objectiu. Es podria llevar, no és un punt cabdal, però els punts quatre i cinc sí perquè és 
important que es mostri quina és l’opinió o quin és el recolzament que dóna o no dóna 
aquest municipi en aquesta moratòria”

El Sr. Frau, regidor del PP diu: “En aquest cas si lleva el punt un, nosaltres ens abstindrem, 
no li votarem en contra”

El Batle demana: “Senyor López, què voleu fer? Accepteu llevar el punt un o seguiu amb el 
punt un?”

Li respon el Sr. López: “Sembla que bé, no fa falta treure’l. És important”

Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a 
favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi i del 
regidor d’Unides Podem; amb els vots en contra dels quatre regidors del PP, de la regidora de 
VOX, i del regidor del Grup Mixt i amb les abstencions dels tres regidors de Ciudadanos, 
aprovar la moció en la forma següent:

1. Instar el Govern de les Illes Balears que, en el marc de les restriccions sanitàries dutes a 
terme per motiu de la Covid-19, estableixi horaris de tancament i d’amissió de nova clientela 
de les cases d’apostes, casinos de joc i sales de bingo, més reduïts que els del sector de 
l’hostaleria, així com establir àmbits de col·laboració amb les entitats locals en el marc de les 
seves competències per a aquest objectiu.

2. Instar el Govern de les Illes Balears a establir la distància mínima de 500 metres lineals 
entre les cases d’apostes presencials i els centres educatius d’ensenyament obligatori, 
formació professional, universitària, centres de rehabilitació i hospitals i qualsevol altre 
centre d’ús freqüent de menors com ludoteques o parcs infantils.
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3. Instar el Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb els governs locals, al fet que 
posi en marxa centres socials gestionats directament per la joventut on puguin desenvolupar 
un oci digne, que potenciï el coneixement, l’esport i les arts.

4. Instar el Govern de les Illes Balears a limitar la concessió de noves autoritzacions de joc 
per a salons de joc o cases d’apostes presencials per a decréixer en el número d’aquestes. 
Concedint una llicència nova a canvi de tres baixes definitives.

5. Estudiar la possibilitat de prohibir o restringir les terminals d’apostes esportives en salons 
de joc, bingos, casinos i bars.

6. Instar el Govern de les Illes Balears que implementi regularment plans d’inspecció a les 
cases d’apostes presencials per a augmentar els controls i prevenir l’accés a les persones 
menors d’edat. Així mateix instar el govern local en col·laboració amb l’autonòmic, al fet que 
es realitzin programes de formació de la Policia Local sobre l’aplicació de la normativa i les 
infraccions més habituals relacionades amb les apostes i el joc.

7. Instar el Govern de les Illes Balears, en col.laboració amb les entitats locals, a realitzar 
activitats informatives en els centres educatius, en el marc de la prevenció d’addicciones 
generades pel joc i les apostes, per a informar dels riscos i problemes de salut pública.

8. Instar el govern de les Illes Balears que realitzi i publiqui informes periòdics sobre la 
localització geogràfica de les cases d’apostes presencials atenent criteris socioeconòmics de 
la població local.

9. Instar el Govern de les Illes Balears a reconèixer la ludopatia i altres addiccions derivades 
del joc patològic com a problema de salut i garantir els recursos públics en els plans de 
prevenció i rehabilitació de la ludopatia en el marc del sistema públic de salut amb l’objectiu 
d’accelerar l’accés i millorar la qualitat del servei.

10. Instar el govern local que, a través de les ordenances de publicitat, reguli l’eliminació de 
qualsevol cartelleria del mobiliari urbà o de l’espai públic d’aquesta mena d’establiments, 
cenyint-se exclusivament als cartells del propi local incloent únicament el nom i sense cap 
mena de publicitat. 

11. Instar el govern local que sol·liciti als equips de futbol locals i als seus jugadors i 
jugadores, a col·laborar perquè no s’identifiqui l’esport amb les apostes, assumint la seva 
responsabilitat social, eliminant la publicitat de les cases d’apostes, posant en marxa 
campanyes de conscienciació i no signant convenis de col·laboració ni patrocinar a entitats 
esportives que facin publicitat de les cases d’apostes.

12. Instar el govern local a garantir el dret a la cultura i l’esport, mitjançant l’impuls 
d’activitats i centres artístics, culturals i esportius accessibles per al conjunt de la població 
sense que pugui operar cap mena de discriminació socioeconòmica”

13. Declaració d’urgència de diferents mocions

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim 
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per 
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de manera conjunta de la inclusió dins 
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l’ordre del dia dels següents assumptes: Moció presentada per l’equip de govern en suport 
del poble sahraui davant l’escalada de la tensió a la zona del Guerguerat; Moció presentada 
pel grup polític municipal de Ciudadanos de Marratxí para destinar el césped artificial que se 
sustituirá en los campos de futbol de Marratxí para fomentar el deporte Agility; Moció 
presentada per l’equip de govern contra la violencia masclista amb motiu del 25N, Dia 
Mundial contra la violencia envers les dones; Moció presentada per l’equip de govern per a 
l’adhesió a la iniciativa “Ciutats per la vida/Ciutats contra la pena de mort”; Moció presentada 
pel grup polític municipal de Ciudadanos de Marratxí para apoyar el sector de la artesanía y 
reducir el IVA actual del 21% al 10%; Moció presentada pel grup polític municipal de 
Ciudadanos de Marratxí relativa a facilitar espacios para trabajar a autónomos y 
comerciantes de mercados y mercados ambulantes; Moció presentada pel grup polític 
municipal Vox Marratxí con motivo del día contra la violencia hacia la mujer y Moció 
presentada pel grup polític municipal del Partit Popular en defensa de la llibertat educativa i 
la lliure elecció de centre.

14. Moció presentada per l’equip de govern en suport del poble sahraui davant 
l’escalada de la tensió a la zona del Guerguerat

A continuació es dona compte i lectura per part del Primer Tinent de Batle, senyor Joan F. 
Canyelles Garau, de la Moció presentada per l’equip de govern, de data 18 novembre de 
2020 en suport del poble sahraui davant l’escalada de la tensió a la zona del Guerguerat, 
que diu textualment:

“El poble sahrauí porta molts anys patint les agressions imperialistes del Regne del Marroc 
contra l'antic Sàhara espanyol, sense que hagin pogut ser frenades per la manca d'una 
acció decidida per part dels diferents governs espanyols i de les institucions europees. A 
més, el Regne del Marroc incompleix sistemàticament els acords internacionals tendents a 
la celebració d'un referèndum d'autodeterminació al Sàhara Occidental entre el poble 
sahrauí i que permetria avançar en pau i llibertat cap a l’autoderminació i el reconeixement 
de l’estat Sahrauí i posar fi als més de 40 anys de diàspora i resistència en camps de 
refugiats. La violació dels drets humans per part del Marroc és constant front dels drets d'un 
poble que se sent abandonat per les institucions i els govern europeus.

Els sahrauís eren ciutadans espanyols i, malgrat aquest abandonament per part de les 
autoritats, han comptat durant anys amb la majoritària solidaritat del poble de les Illes 
Balears i espanyol. Tant a nivell insular com a nivell autonòmic, la societat de les Illes 
Balears ja ha mostrat el seu suport a través de diferents iniciatives i projectes de solidaritat 
amb el poble sahrauí.

En les últimes setmanes s'ha produït un increment de la tensió al Sàhara. L'exèrcit marroquí 
s'ha desplegat a la zona fronterera del Guerguerat, amenaçant les concentracions pacífiques 
del poble sahrauí el qual sols reclama el seu legítim dret a un referèndum 
d'autodeterminació del Sàhara Occidental tal com estableixen les resolucions de l’ONU. 
Aquesta situació de tensió ha anat augmentat fins arribar als successos de caràcter bèl·lic 
que donen suport a la finalització de l’alt del foc i retornar a la casella de sortida amb un 
conflicte armat que sols fa que augmentin els patiments d'un poble que només aspira a 
recuperar la seva llibertat i independència. Lamentam que, després de tants d’anys de 
l’aprovació d’un pla de pau del 1991 de les Nacions Unides, aquest continuï paralitzat a 
causa de l’actitud intransigent del Regne del Marroc, que ha impedit la celebració d’un 
referèndum d’autodeterminació al Sàhara Occidental.
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Per tot això, proposam al ple de l’Ajuntament de Marratxí els següents acords:

1. Exigim al govern de l'Estat a fer-se càrrec de les seves obligacions respecte a uns 
ciutadans antigament espanyols i defensi els acords internacionals i els drets humans del 
poble sahrauí. Que exigeixi, de la mateixa manera, als organismes internacionals el 
compliment per part del Regne del Marroc dels acords internacionals i l'alliberament dels 
activistes sahrauís que romanen a les presons marroquines.

2. Demanam al govern espanyol que exigeixi als organismes internacionals com l'ONU i la 
Unió Europea el compliment dels acords i l'activació del necessari referèndum 
d'autodeterminació del Sàhara Occidental. Aquest referèndum s'haurà de celebrar amb la 
tutela efectiva de les Nacions Unides, amb totes les garanties democràtiques, i, a través 
d'una pregunta clara, haurà de preveure la possibilitat de la independència per al poble 
sahrauí.

3. Que, davant l'agreujament de la situació i l'escalada de la tensió a la zona fronterera del 
Guerguerat, el govern espanyol i la Unió Europea prenguin les accions polítiques i 
diplomàtiques necessàries i per exigir al Regne del Marroc el respecte als drets humans i 
democràtics del poble sahrauí i se cerqui l'única una solució possible, la solució política i 
pacífica definitiva per al compliment de les resolucions de l'ONU amb relació a 
l'autodeterminació del poble Sahrauí.

4. Demanam al govern espanyol que exigeixi a l'ONU nomenar a un Enviat Personal per al 
Sàhara Occidental —vacant des de fa més d'un any—, i a la Missió de les Nacions Unides 
per al Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO) renovar el seu mandat amb 
competències en matèria de Drets humans i una clara vocació de protecció i promoció dels 
drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de la població sahrauí.

5. Condemnam les accions de violació de l'alto el foc de 1991, a la zona fronterera del 
Guerguerat i instem al Govern de l'Estat a fer el mateix, exigint la retirada immediata de les 
forces militars presents i el cessament de les accions bèl·liques facilitant les condicions 
necessàries perquè es reprenguin les negociacions entre representants marroquins i 
sahrauís per poder arribar la solució pacífica i definitiva del conflicte i al compliment de totes 
les resolucions de l'ONU respecte als drets del poble Sahrauí”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el senyor J. F. Canyelles: “Com 
segurament tots vostès recordaran el Sàhara occidental era una colònia espanyola des de 
1885 fins a 1975, que és quan, en aquest moment, el 1975 el govern espanyol va abandonar 
el Sàhara occidental i va deixar, diguéssim, el poble sahrauí el va deixar abandonat i el 
Marroc va aprofitar per ocupar una part del seu territori. I això fa quaranta anys i 
constantment el poble sahrauí s’ha vist agreujat per aquesta repressió que ha tingut el 
Marroc i la mirada cap a un altre costat de la comunitat internacional. Malgrat el 1991 les 
Nacions Unides varen reconèixer els drets del poble sahrauí a l’autodeterminació amb un 
referèndum supervisat per l’ONU, malgrat això, el Marroc, evidentment, no ha abandonat els 
terrenys que tenen ocupats, que són la gran majoria. I a més, ha explotat tots els recursos 
naturals que té el Sàhara occidental com som les mines de fosfat, la pesca, l’agricultura, 
inclús l’arena mateixa de l’Atlàntic que s’exporta a Espanya per reconstruir o per recuperar 
determinades platges. Aquestes darreres setmanes s’ha produït un increment de la tensió 
en el Sàhara, perquè l’exèrcit marroquí ha desplegat a la zona fronterera del Guerguerat, ha 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13067230111260563022 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

fet un desplegament i ha amenaçat les construccions pacífiques que tenia el poble sahrauí 
en aquest indret i s’ha obert un front de guerra, en el qual hi ha diferents intervencions, i que 
se demana a les comunitats internacionals que precisament no sigui un focus de conflicte i 
que s’aturi la repressió marroquina sobre el poble sahrauí. A pesar que les Nacions Unides 
reiteren que el poble sahrauí hi té els drets sobre aquest territori, el Marroc no fa ni cas i per 
això duem aquesta moció avui aquí. Aquesta mateixa moció es va aprovar en el Parlament, 
es va fer una declaració institucional i pràcticament tots els partits hi varen votar a favor”

Seguidament parla la portaveu de Vox, Sra. Nchaso: “Lo que ha dicho el señor Canyelles 
me parece bien, sí. En eso estamos casi todos de acuerdo, pero en cuanto a la forma esta 
moción creo que es más bien ideológica, que su staff, su punto para ser tratado tiene que 
ser más arriba a nivel de gobierno, no a nivel de ayuntamiento que tiene otros temas. Y más 
un ayuntamiento pequeño como el nuestro, no es Palma ni es Barcelona, tiene el nuestro 
otros temas que le interesan más al ciudadano, que le preocupan más al ciudadano. Creo 
que no deberíamos posicionarnos en materia política exterior, porque esto es un tema de 
política exterior, que correspondería al Congreso de los Diputados, al Senado y entidades 
superiores.”

Li respon el Sr. Canyelles: “Contesto al que plantejava la senyora Nchaso. Cal recordar que 
Marratxí sempre ha estat un municipi, un poble solidari amb el poble sahrauí. Basta recordar 
que cada any tenim joves amb un programa que es diu “Estiu en pau” i que venen al nostre 
municipi. Que moltes famílies han acollit a aquests joves. On també, a part de que passen 
l’estiu aquí, s’han fet diferents intervencions mèdiques i evidentment, se’ls ha ajudat a 
superar aquesta vida precària que du el poble sahrauí. Si qualcú de vosaltres hi ha estat, 
estan amb tendes de campanya d’una manera molt precària i realment sobreviuen de l’ajuda 
internacional. I en aquest sentit Marratxí ha estat un exemple com molts d’altres pobles i 
municipis de l’estat espanyol, ha estat un exemple de solidaritat respecte a aquest poble. 
Que el que diem, no només han vingut a passar l’estiu aquí, sinó que han anat al metge; si 
tenien problemes de dents, han anat al dentista. Hi ha hagut operacions. En fi, que s’ha fet 
un seguiment. Aquí concretament a Marratxí, moltes famílies han tingut aquests joves i 
aquesta solidaritat respecte al poble sahrauí”

El Batle diu: “També recordar que aquí, anava a dir que, abans de donar-li la paraula, que 
simplement aquí tots els partits i crec que el partit de Vox també a qualque plenari anterior 
ha duit mocions que no tenen directament aplicació municipal. El que passa és que també 
representem als ciutadans i de vegades també debatem sobre temes que ens afecten a tots 
a nivell nacional o a nivell europeu o mundial; i moltes vegades a aquest Ajuntament, des de 
sempre, s’ha fet debat de temes que no només són municipals. Només per recordar-li que 
aquí es debat qualsevol tipus de moció que pugui presentar qualsevol partit”

A continuació parla la portaveu del PP, Sra. García: “Moltes gràcies, senyor Batle. Miri des 
del nostre partit, sempre hem tingut una posició clara del tema del Sàhara i concretament, jo 
personalment ho conec. Ho dic perquè el senyor Canyelles ha demanat si qualcú ho 
coneixia, és el meu cas. El Partit Popular sempre ha estat a favor de demanar un 
referèndum d’autodeterminació. Sempre hem estat demanant al Marroc que faci cas de les 
resolucions de les Nacions Unides. Però precisament, d’ençà dels fets de la zona del 
Guerguerat, el Front Polisario que diu que hi ha hagut aquesta “rotura del alto al fuego”, que 
el Marroc no reconeix; i com que a hores d’ara el Govern d’Espanya encara no s’ha 
pronunciat, com no hi ha cap resolució ni de l’ONU ni del Parlament europeu, ni de cap 
estament internacional, nosaltres considerem que aquesta és una situació nova i preocupant 
i que hem d’actuar amb cautela i sobretot amb molta prudència. Com els hi dic, nosaltres 
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sempre hem tingut una posició clara damunt aquest tema, formem part de l’intergrup del 
Parlament Balear i tenim clar que s’ha d’arribar a un referèndum d’autodeterminació. Això ho 
tenim clar, però fer ara, en aquests moments aquests tipus de propostes pensem que poden 
tenir conseqüències negatives pel Govern, pel Govern espanyol, quan encara, com els hi 
dic, no s’ha pronunciat, ni a nivell nacional hi ha una postura clara per fer una declaració 
única, per tant, pensem que no és adequat en aquests moments i el nostre vot serà 
d’abstenció. Tot i que, podríem votar qualque punt a favor perquè el punt dos i el quatre, se 
semblen molt amb el que jo els hi he comentat de la nostra postura clara del referèndum i de 
les resolucions de l’ONU, però no a tots els punts podríem votar a favor, per tant aquesta és 
la nostra postura. Moltes gràcies.”

Torna intervenir el Sr. Canyelles: “De totes maneres, si llegeixen bé la moció veuran que és 
una moció en la qual es demana precisament una negociació, es demana que es respectin 
els acords que es varen prendre a les Nacions Unides i que se respectin els drets humans. 
Jo crec que més bàsic que això, no sé. Aquí no es dóna culpa ni a una banda ni a l’altra, 
senzillament es constata un fet i el fet és que el Marroc no respecta els acords que es varen 
prendre a les Nacions Unides. I és el que es du en aquesta moció. No acabo d’entendre la 
postura del Partit Popular, no l’acabo d’entendre. La respecto completament, evidentment 
però no l’acabo d’entendre perquè si tan clar tenen el tema de l’autodeterminació del poble 
sahrauí, en aquest moment, el Marroc no està gens ni mica per aquesta labor, i les Nacions 
Unides, si realment no se les força a què els donin recolzament i a més que hi posin 
observadors, tampoc s’arribarà a fer. Per això és que duem la moció en aquest moment”

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 sis regidors del PSOE, dels quatre 
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels tres regidors de Ciudadanos i del regidor 
d’Unides Podem; i amb les abstencions dels quatre regidors del PP, de la regidora de VOX, i 
del regidor del Grup Mixt aprovar la moció abans transcrita.

15. Moció presentada pel grup polític municipal de Ciudadanos de Marratxí Para 
destinar el césped artificial que se sustituirá en los campos de futbol de Marratxí 
para fomentar el deporte Agility

A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora de Ciudadanos, senyora Lidia 
A. Sabater Pérez, de la Moció presentada per Ciudadanos de Marratxí, en data 18 
novembre de 2020 Para destinar el césped artificial que se sustituirá en los campos de futbol 
de Marratxí para fomentar el deporte Agility, que diu textualment:

“Como bien sabemos, el Ayuntamiento Marratxí ha iniciado la licitación de las obras por un 
importe total de 593.856 euros para sustituir el césped artificial en los campos de fútbol de 
nuestro municipio.

La superficie total de césped que se sustituirá es de 18.733,79 metros cuadrados. Este 
césped que se quitará, creemos que se puede destinar a otros usos como, por ejemplo, a 
clubes de Agility de la isla o mejorar los espacios destinados a la práctica de este deporte, 
como el situado en Nova Cabana.

Este deporte de equipo formado por un perro y su guía humano, en el que el perro debe 
realizar un recorrido de obstáculos se basan en técnicas de refuerzo positivo y juego y que 
refuerzan el vínculo del perro con el humano.
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Por eso, desde grupo municipal de Ciudadanos de Marratxí, presentemos esta moción y 
proponemos:

ACUERDOS:

- PRIMERO: donar el césped sobrante a clubes caninos de Agility que más lo necesiten, 
tales como, Club Agility TopCan, Club Agility Artà o el Club Mitjanit.
- SEGUNDO: Utilizar parte del césped para mejorar área de agility ubicado en Nova Cabana 
para fomentar este tipo de deporte en el municipio”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la regidora Lidia A. Sabater Pérez:
“Y ya de paso no sé si ahora es el momento pero hemos visto la noticia que ha habido un 
error técnico detectado en el proyecto para el cambio del césped artificial, supongo que 
ahora nos indicará el señor Mas algo más al respecto”

El Batle comenta: “Abans de passar-li la paraula al senyor Mas dir-li sobre aquest fallo tècnic 
que hi havia en els plecs. Era una errada que hagués pogut ser impugnada pels licitadors. 
Per això és que es va anul·lar el procediment i es torna a publicar i tornarà a córrer el termini 
per presentar ofertes. O sigui, que simplement ens retardarem uns mesos amb aquesta 
licitació”

A continuació el Batle passa la paraula al senyor Daniel Mas, regidor d’Esports: “Gràcies, 
senyor Batle. Bon vespre a totes i tots. També dir que aquest retard també no afectarà el 
tema dels clubs perquè s’ha planificat amb ells fer les actuacions en el moment en què no 
tinguin competicions, bàsicament a l’estiu i Setmana Santa. Vull dir, això ells en són 
conscients des del primer moment. I bé, no serà un motiu greu. Tornant una mica a la moció. 
Jo estic segur que la vàreu presentar amb les millors intencions, però com Equip de Govern 
nosaltres no podem convertir una proposta de cessió a entitats externes d’un patrimoni que 
encara que ja estigui amortitzat, en el seu dia va ser pagat amb doblers públics de tots els 
marratxiners i marratxineres. I més difícil se’ns fa entendre que proposem cedir-ho a entitats 
que no estan dins el nostre terme municipal. Les entitats que ens proposen estan a Palma, 
Artà i Llucmajor. Però bé, aquest no seria el motiu principal. Realment el motiu principal és 
que la moció no ens aporta res al que ja teníem dissenyat. I nosaltres hem pensat una 
segona vida útil d’aquest material des del minut zero i aquest material, diríem, es classificarà 
en tres grans blocs. El material que estigui en molt mal estat i que no permeti cap altre tipus 
d’ús, segons la valoració dels tècnics, evidentment es durà a reciclatge. El material que 
estigui en més bones condicions per la pràctica esportiva, es reutilitzarà per canviar la gespa 
artificial d’altres camps municipals que no hem pogut entrar a dins aquest concurs. Estem 
parlant del camp de futbol de Cas Capità, el camp d’esport de Son Caulelles i els que facin 
falta. Si per exemple en el futur, en els Garrovers, decidim dotar-ho d’una gespa artificial. 
Això són recursos que ja tenim, que ja hem pagat i que si es poden reutilitzar s’han de 
reinvertir en el nostre terme. I en tercer lloc, el material que estigui en bon estat, però que no 
sigui acceptable per la pràctica del futbol, perquè pugui ocasionar lesions i això, però que 
permeti un segon ús, serà classificat, serà inventariat i posat a disposició de la Brigada 
municipal perquè pugui fer front a altres peticions dins el municipi. Hi ha escoles que ens 
demanen gespa, hi ha associacions veïnals, hi ha entitats sense ànim de lucre, tenim zones 
comunes, podem dotar espais a fires pròpies com la Fira d’es Fang, la Fira de Tardor; tenim 
una multitud d’espais on es poden utilitzar aquests sobrants. En aquest tercer punt, en el cas 
que els tècnics ho consideressin oportú inclús també es podria emprar per a la proposta que 
feu en el segon punt, de l’Agility de la Nova Cabana. Dir-vos que propostes semblants ens 
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han arribat des del minut zero, tan d’empreses privades com d’entitats sense ànim de lucre, i 
que a totes de moment, inicialment les hem descartades pels motius que vos he explicat. 
Perquè aquesta gespa es reinvertirà en el municipi i en les instal·lacions en les que es pugui 
reinvertir. Nosaltres per aquest motiu crec que queda més clar que no donem suport a 
aquesta moció perquè pensem que no ens aporta cap valor afegit en el municipi, ni a la 
planificació prèvia que ja teníem fet. Vull dir, no és una...no aporta res. Llavors la votarem en 
contra. Gràcies.”

La Sra. Sabater torna a parlar: “Precisament si hem fet des del meu grup municipal aquesta 
proposta, és perquè hi ha ciutadans a Marratxí que demanen això i que van a altres clubs 
externs als municipis perquè aquí no n’hi ha. Per això dèiem que es fomentés aquest tipus 
d’esport perquè ho demanen els marratxiners, qualcuns, no tots, evidentment. Però sí que 
és vera que es demana. És un esport que està en auge i que aquí, ja que tenim la 
possibilitat que tenim el parc d’Agility de Nova Cabana ho podríem destinar en aquest lloc i 
fomentar aquest tipus d’esport. I farem un seguiment d’aquests usos que es donaran a 
aquests materials, ja que ha parlat de supòsits, no hi ha res establert. O sigui, que farem un 
seguiment. Gràcies”

Respon el Sr. Mas: “Tornant al tema de la moció, està molt clar. Jo la veritat, no hi ha cap 
club, jo ho he cercat i no hi ha cap club Agility a Marratxí, però si n’hi ha qualcú interessat, 
només s’ha de dirigir a l’àrea d’Esports a registrar-se en el registre de clubs de Marratxí, i a 
partir d’aquí pot optar a les subvencions com qualsevol altre club i miraríem de cercar-li unes 
ubicacions. Tot i tenint aquesta àrea a Nova Cabana. És que és un tema addicional a la 
moció. L’àrea d’Esports oberts a què ens vinguin a veure, cap problema. Gràcies.”

El Batle comenta: “Jo per afegir, al que deia el senyor Mas, ara mateix l’Agility que tenim a 
Nova Cabana és una zona d’esbarjo. O sigui, que evidentment, no posarem gespa a una 
zona sense haver-hi un club instal·lat que dugui un manteniment de la zona. Perquè la 
gespa a un correcan, que és el que tenim ara, encara que hi hagi elements d’Agility no és 
bona de mantenir amb els animals, però després no només això. Vostè ha dit senyora 
Sabater que es parla de supòsits. No és així, els plecs ja ho duen aquesta reubicació de la 
gespa i aquesta reutilització de la gespa. Els plecs diuen que la reutilització dels camps del 
futbol onze, tant de Sant Marçal, Son Caulelles vull dir, Pla de na Tesa i Nova Cabana, que 
són les gespes de més qualitat s’invertiran a omplir els camps de futbol cinc tant de Son 
Caulelles, tant d’Es Figueral, com de Cas Capità. Això ja ho diuen els plecs, els plecs tècnics 
d’aquest contracte. Evidentment, no sabem quin serà el sobrant una vegada que hem fet 
aquesta redistribució, però com diu el senyor Mas, hi ha escoles que també han fet aquestes 
peticions, la Brigada ho pot utilitzar, l’àrea de Parcs i jardins també ho pot reutilitzar per 
canviar altres gespes que tenim al municipi, etc. Vull dir, sobretot bàsicament no aprovem 
aquesta moció perquè això ja està pensat, ja estava planificat, i ho demostra que ja està així 
planificat en els plecs. Vull dir, no és que ara ens inventem nou usos per no votar a favor, 
sinó que ja està en els plecs aquesta reutilització”

Seguidament parla el regidor del Partit Popular, Sr. Llompart: “Nosaltres volíem dir que el 
nostre vot serà d’abstenció. Entenem el sentit de la moció. Sabem que també hi ha gent 
marratxinera que entrena en aquest dos, en aquests tres clubs que la moció apunta, el de 
Palma, el d’Artà i el de Llucmajor i que és gent que tot i que és d’aquí s’han de desplaçar a 
altres llocs per practicar aquest esport. Però també per una altra banda entenem la seva 
postura, la seva posició. Pensem que si hi ha una instal·lació o un club o qualsevol tipus 
d’associació o d’escola que en poden fer un bon ús i que aquest material, que com bé diu ha 
estat comprat amb material, perdó, amb doblers municipals, els doblers dels nostres veïnats 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13067230111260563022 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

i veïnades, ha de quedar aquí. Doncs, pensem que és el que toca. També és vera que si hi 
ha qualque activitat puntual; el que sí que ens agradaria, per ventura, el senyor Mas ha obert 
la porta de l’àrea d’esports, que si és vera que aquests clubs tenen una necessitat especial i 
bastant necessària, pot ser per ventura puntual d’aquest tipus de material i es troba que hi 
ha un sobrant que és vera que per ventura es pot fer una cessió. Però sempre i quan les 
instal·lacions i les associacions del municipi, així com les escoles, hagin dit que ja no volen 
més o bé que no ho necessiten. D’aquí que el nostre vot sigui abstenció per això. Moltes 
gràcies”

Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels tres regidors de Ciudadanos; amb 
els vots en contra dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS i de la regidora 
d’IDMA-El Pi; i amb les abstencions dels quatre regidors del PP, de la regidora de VOX, del 
regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt rebutjar la moció abans transcrita.

16. Moció presentada per l’equip de govern contra la violencia masclista amb motiu 
del 25N, Dia Mundial contra la violència envers les dones

Seguidament agafa la paraula el Batle, senyor Miquel Cabot: “Dir-vos que la presentem com 
a moció, però que si rep el vot per unanimitat, la duríem com a declaració institucional. La 
presentem com a moció com que no l’hem signada abans i no sabem si hi haurà acord, la 
duem com a moció, però que quedi clar. Igual com l’altra declaració que duem contra la 
pena de mort, si tots votem a favor la proposta, es durà com a declaració institucional”

A continuació es dona compte i lectura per part de la Regidora de Serveis Socials, senyora 
Aina Amengual Marí, de la Moció presentada per l’equip de govern, “Contra la violència 
masclista amb motiu del 25N, Dia Mundial contra la violencia envers les dones”, que diu 
textualment:

“I.
Des de l’any 1999 que l’ONU va declarar el 25 de novembre Dia Internacional per 
l’eliminació de la violència contra les dones, el Moviment Feminista d’arreu del món i moltes 
institucions ens fem ressò d’aquesta data, alhora, que refermam el nostre compromís en la 
lluita contra la violència envers les dones.

Cada any, les dades de dones assassinades per violència masclista són esgarrifoses, de la 
mateixa manera que ho són les dades de dones que denuncien patir violència per part de 
les seves parelles o exparelles, les Illes Balears cada any som la comunitat autònoma amb 
la taxa de denúncia més elevada. En dades de la Fiscalia General de l’Estat, és preocupant 
també les dades de violència de gènere en la població adolescent, com també són 
esgarrifoses les dades d’agressions sexuals, és per això que des de tots els àmbits, i 
sobretot des del municipalisme i des del Consell hem de treballar per prevenir i erradicar la 
violència contra les dones, hem de treballar per construir municipis lliures de violències 
masclistes.

La legislació internacional, estatal i autonòmica és extensa i defineix clarament la violència 
envers les dones, com aquella que és fruit de la discriminació de les dones pel fet de ser 
dones. Enguany se celebra el 40 aniversari de la CEDAW (Convenció sobre l’eliminació de 
totes les formes de discriminació de la violència envers les dones de Nacions Unides) i el 
2020 es commemora el 25è aniversari de la Conferència Mundial sobre les Dones de 
Nacions Unides.
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II.
En tots aquests anys s’ha avançat en drets de les dones arreu del món, però no s’ha 
aconseguit erradicar la violència envers les dones, és per això que ens cal incrementar els 
esforços, i capgirar els elements culturals, econòmics i polítics que la sostenen. En els 
objectius del desenvolupament sostenible de Nacions Unides pel 2030, l’objectiu 5 accentua 
el compromís per acabar en totes les formes de violència envers les dones i nines, tant en 
l’àmbit públic com privat. El 2016 es va aprovar a les Illes Balears el pacte social contra les 
violències masclistes i en el 2017 en el Congrés dels Diputats es va aprovar el pacte d’Estat 
contra la Violència de Gènere. Tant el Consell de Mallorca, com els municipis de Mallorca 
estam compromesos amb la lluita per l’erradicació de les violències masclistes i assumim 
els objectius i els reptes de Nacions Unides i dels diferents pactes contra les violències 
masclistes.

III.
La crisi derivada per la pandèmia de la COVID ha accentuat la discriminació cap a les dones 
en l’àmbit econòmic (quant a l’increment de l’atur femení), així com el sociosanitari i laboral 
(assumpció de tasques de cures, conciliació laboral i teletreball), entre d’altres. Com es 
recull al punt d’acord 5è, les situacions de confinament i de discriminació provoquen 
diferents formes de violència social envers les dones.

A més de la violència social i la discriminació, la violència física i psicològica és una xacra 
que es manté en els nostres dies, i un dels seus màxims exponents el trobam en les 
dramàtiques xifres de dones víctimes de violència masclista, algunes d’elles assassinades a 
mans d’homes amb els que mantenien algun tipus de relació. A Balears, en el moment 
d’aprovar aquesta moció, ja han estat 3 les dones que han perdut la vida, la darrera el 
passat dia 3 de novembre.

IV.
La present declaració es fonamenta en diverses Declaracions Institucionals, entre les quals 
es troba la FEMP (2020), Senat (2015), el Congrés (2018), el Parlament de les Illes Balears 
(2018) o el Govern de les Illes Balears (2019), així com en les mocions aprovades al 
Parlament de les Illes Balears (2019), al Congrés (2019) i el Consell de Mallorca, aprovada 
com a moció a l’Ajuntament de Marratxí (2019).

Amb l’aprovació d’aquest document, també es convida a tota la ciutadania del municipi a 
rebutjar absolutament qualsevol tipus de violència exercida contra les dones, amb una 
aposta ferma pels principis i llibertats reconeguts a la Constitució i les lleis que se’n deriven, 
com són la dignitat, la igualtat, i les diferents manifestacions de la llibertat de les persones.

A continuació es recullen els deu punts d’acord que conformen el decàleg de la present 
Moció, que neix amb la voluntat de crear un municipi i una Mallorca lliure de violències 
masclistes.

Punts d’acord

L’Ajuntament de Marratxí vol manifestar que

1. Rebutjam de forma absoluta qualsevol tipus de violència exercit contra les dones, tant en 
sentit físic com psicològic, a més de l’econòmic i el moral, i ens compromet en la seva 
erradicació.

2. Demanam l’aprofundiment en projectes i programes locals que garanteixin la igualtat de 
gènere a l’ocupació i el suport a l’esperit empresarial de les dones, com a mesures per a 
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preservar la seva independència econòmica i prevenir la violència de gènere.

3. Reclamam una resposta coordinada que integri la perspectiva de gènere com a fil 
conductor en el disseny de les solucions que aturin la crisi econòmica i social generada per 
la COVID. En aquest sentit, ens comprometem a donar suport i crear sinèrgies amb les 
associacions i col·lectius de dones i col·lectius feministes del nostre entorn, per fer front a 
les violències masclistes.

4. Recordam la necessitat de garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones 
segueixen ben presents dins l’agenda política com a factor essencial per a fer front a la crisi 
de la COVID, a curt termini, i també com a elements clau per a afavorir la recuperació social, 
econòmica i sanitària de totes les persones a nivell global, a llarg termini.

5. Denunciam la càrrega que suposa per a les dones les situacions de “confinament 
selectiu” en l’àmbit escolar i respecte a les persones depenents, així com les conseqüències 
que podria tenir per al desenvolupament òptim de les seves carreres professionals, generant 
noves formes de violència social cap a elles, basades en la reproducció de rols sexistes.

6. Manifestam la nostra preocupació per les elevades taxes d’ocupació temporal de les 
dones que, unides a la destrucció i caiguda de l’ocupació, adverteixen d’un perillós augment 
de l’escletxa de gènere.

7. Seguim exigint que des de les institucions públiques es continuï lluitant contra la xacra de 
la violència de gènere, aportant els recursos i mitjans necessaris, incidint en l’àmbit educatiu 
i promovent la idea de que entre totes i tots els individus de la societat, institucions i agents 
socials com es pot vèncer.

8. Instam el Govern de les Illes Balears a continuar impulsant el Pacte Social contra les 
Violències Masclistes “Reacció”, del qual l’Ajuntament n’és part, afavorint l'adhesió 
ciutadana.

9. Ratificam el nostre compromís amb el Pacte d’Estat contra la violència de gènere, i 
recordam la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament. En aquest sentit, 
ens comprometem a parar especial atenció a la situació de violència que pateixen moltes 
dones grans.

10. Es promourà des de tots els grups polítics, acords amb la finalitat que existeixi una 
protecció eficaç, prevenció i lluita contra la violència masclista, amb els mitjans i mesures 
que siguin necessaris”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso 
Sota: “Una cosita. Yo presenté una moción en relación con este punto. ¿Se tratará aparte o 
leo el argumentario para este, y aparte tratamos la mía?”

Li respon el Batle: “Es farà a part. Es farà quan toqui. Perquè després de llegir-la és tot el 
contrari al que du aquesta moció. Aquest apartat. O sigui, es votaran les dues per separat. 
Més que res perquè ja vos dic, a jo el que duem aquí a la declaració institucional contra la 
violència de gènere i la vostra pareix que és la antideclaració constitucional. Em sap greu 
dir-ho així, però és el que em sembla. Jo crec que el punt número dos de la teva, que diu: 
“Rechaza la colectivización y victimización de las mujeres”. Clar, si ja parlem que, si ja estau 
en contra que es tractin les dones com a víctima; que si no són víctimes no sé exactament 
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que són. Doncs, és totalment contrari amb l’esperit d’aquesta declaració institucional o 
moció, si no la votem tots a favor. Realment em pareixerà una pena que un any més es torni 
quebrar, es torni a rompre el consens que hi havia amb aquests punts; consens que hi havia 
amb la situació del 25N, el consens que hi havia en pro de la lluita a favor de la igualtat i en 
contra de la violència de gènere, però és que realment, després vostè llegirà la seva, però a 
jo el que em pareix és una antideclaració. De fet, no sé”

La Sra. Nchaso comenta: “Vale. Pues entonces puedo intervenir en la declaración 
institucional del 25N, ¿sí?” En Vox condenamos la violencia venga de donde venga. Y todas 
las víctimas nos parecen igual de lamentables. Abogamos por una ley de violencia 
intrafamiliar que amplíe la protección especial a cualquier agresión cometida dentro del 
núcleo familiar. Queremos asegurar la protección de todos, la igualdad y la presunción de 
inocencia. El concepto de violencia de género como el de violencia machista sirve para 
criminalizar al varón haciéndole sospechoso de ser un maltratador y un violento por el hecho 
de ser hombre. Esto busca la guerra de sexos, crea confrontación y una brecha entre los 
hombres y mujeres. Pretenden además destruir el núcleo familiar, base de nuestra nación y 
de toda sociedad civilizada. La “Ley de violencia de género”. La ley contra la violencia de 
género ha resultado un completo fracaso porque hay más mujeres asesinadas que antes; 
vulnera el derecho a la presunción de inocencia al convertir al hombre en culpable por el 
hecho de serlo, criminalizándolo en razón de su sexo. Los depositarios de los derechos son 
las personas independientemente de su raza, sexo u orientación sexual. Queremos que la 
ley sea igual para todos. Lo contrario es volver al delito de autor propio de la Alemania del 
año 30. La ley contra la violencia de género es contraria al artículo 14 de la Constitución, 
“Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.” No existe ninguna ley tan radical en Europa, ni en ningún país 
democrático. Nadie en Europa se ha atrevido a imitar esta ley, a pesar de que aquí esté en 
vigor desde hace 15 años. Esta ley establece tribunales especiales para hombres. Los 
juzgados de violencia de género son tribunales de excepción expresamente prohibidos por 
la Constitución y estado de derecho y propios de otros regímenes. No existen en ningún otro 
país europeo. Cualquier mujer preocupada por su seguridad sabe que Vox es el único 
partido que apuesta de verdad por la seguridad de todas las personas. Nosotros 
proponemos la cadena perpetua para asesinos como el de Lara Luelmo o Diana Quer, 
mientras que Podemos se opone a esta medida, Ciudadanos cambia en función del viento; 
vamos a perseguir el crimen como ningún otro partido, ya sea contra la mujer, contra los 
hombres, contra los niños, niñas, abuelos, etc. Ya está.”

El Batle diu: “Els pèls de punta. No entraré massa més a debatre això, em sap greu, senyora 
Nchaso. Només dir-li que escoltant-vos m’he sentit com en Michael J. Fox tornant al passat, 
com la pel·lícula aquella que torna al passat i no sé. Bé, és igual. Crec que no val la pena, 
de veres. No arribarem mai a un enteniment amb això. Ja l’any passat ho vàrem viure, 
enguany també. Només vos dic una cosa, esper que no tingueu la vergonya de venir demà 
al minut de silenci, sincerament. Perquè el que fareu si veniu demà és ser incoherents i 
riure-vos de les víctimes pel que acabau de dir”

A continuació parla la Sra. García, portaveu del PP: “És que no m’ha quedat clar si al final 
debatíem les dues propostes i votem per separat”

Li respon el Batle: “Sí. Perdona. Votem per separat”
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Segueix parlant la Sra. García: “Votem per separat. Però després hi haurà debat també de 
l’altra moció”

El Batle diu: “Sí. Bé, jo el debat ja el faig ara. Vull dir, després...”

La Sra. García, portaveu del PP comenta: “Clar. És que com he vist això. Doncs, no sabia si 
ja fèiem el debat ara de les dues que és el mateix tema i la votació per separat. Estic 
embullada”

I el Batle li contesta: “No. Realment quan toqui el punt de la seva moció, li oferiré a la 
senyora Nchaso, evidentment, llegir la seva moció si així ho desitja. Perquè el que ha dit ara 
és molt parescut al seu argumentari, però no exactament igual. Si vol llegir la seva moció, la 
podrà llegir i després passarem a votació. Jo per jo sense cap, a no ser que qualcú vulgui 
intervenir, nosaltres no ho farem perquè considerem que ja ho estem fent ara en aquesta 
moció”

Torna a intervenir la Sra. Mª Magdalena García: “Així sí que vull fer una puntualització. És 
que no m’ha acabat de quedar clar perquè la senyora Amengual ens ha llegit i ha parlat en 
qualque moment de declaració institucional i en qualque moment de moció. Ja sé que vostè, 
senyor Batle, ha explicat el perquè d’enregistrar això com a moció, però... A veure a 
nosaltres se’ns envia fa més de deu dies un text. Se’ns diu que s’està preparant una 
declaració institucional, que facem les nostres aportacions si volem. Així ho hem fet. El 
llegim, aportem, contestem i no tenim absolutament més resposta, i no sabem fins al 
moment del plenari si es durà com a declaració institucional o no. I jo crec, senyor Batle, que 
és senzill; es demana a tots els grups si es durà com a declaració. Si hi ha acord, i si és 
positiu ho duem com a declaració, si no, es presenta una moció. No entenc per què hem de 
fer les dues coses. Per un costat se’ns demana al grup de l’oposició...perquè igual ens ha 
passat amb “Les Ciutats per la pau”, també ens heu enviat un text que ens hem llegit, que 
estem d’acord, hem fet algunes puntualitzacions i després resulta que ni signem res, ni ho 
proposem i l’Equip de Govern ho du com a moció. No podríem establir d’una vegada per 
totes, perquè això no és la primera vegada que ens passa, fer-ho així com es fa a altres 
institucions? Si tots els partits la signem, doncs ja la duem signada, la llegim i si no, doncs 
els partits que vulguin que presentin una moció. Dic per evitar una mica tota aquesta, aquest 
embolic a nivell administratiu, per dir-ho de qualque manera. I perquè la nostra feina no sigui 
debades, perquè en aquest cas nosaltres vàrem manifestar que com Partit Popular el text 
ens anava bé i ens adheríem a la declaració institucional, però ara resulta que no és tal, la 
declaració institucional. No sé jo”

El Batle respon: “El problema és, senyora García, que no hem rebut resposta de segons 
quins grups quan els hi hem demanat que els hi pareixia; si els hi pareixia bé o no. Vostès sí 
que ens han contestat, però n’hi ha d’altres que no. i és impossible fer una declaració si no 
tenim resposta. Per això la idea d’una moció, que també el que jo faré, que ha de ser així, és 
també canviar i que aquesta moció sigui presentada pels grups que la volem aprovar, si vos 
pareix bé?”

La Sra. García comenta: “Clar. És que precisament tot això li dic per això. Perquè al final 
vostès ho han presentat com a moció de l’Equip de Govern, però si n’hi ha que estam 
d’acord, és que l’any passat ja vàrem estar en aquesta mateixa situació i altres vegades a 
altres declaracions també. Vull dir que...”
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Segueix amb la paraula el Batle: “Cap interès. Ja et dic, ens hagués encantat que tots 
estiguéssim d’acord. Cap interès en captalitzar això. Per això no du ni els logos de l’Equip de 
Govern ni res. La idea era aquesta. Evidentment allà on posa declaració institucional, l’hem 
de canviar per moció. I també de tots els grups que estiguem a favor d’aquesta declaració, la 
durem endavant com a proposta de tots aquests grups que la vulguin proposar. A jo 
m’encantaria, la bona notícia seria que la poguéssim dur tots com a declaració institucional”

La Sra. Nchaso intervé a continuació: “Quisiera que me repitiera lo que ha dicho de mañana, 
del minuto de mañana. Es que no se le ha entendido bien”

Li respon el Batle: “Sí. Li he dit i crec que està bastant clar que demà hi ha un minut de 
silenci per les activitats que es fan pel 25N. Es fan moltes activitats i el minut de silenci de 
demà està englobat dins aquestes activitats del 25N, que amb l’esperit, perquè amb l’esperit 
de fer un minut de silenci per totes aquelles dones mortes a mans dels seus homes i també 
amb l’esperit i englobat amb totes les activitats que fem al 25N que totes aquestes activitats, 
vénen del mateix esperit d’aquesta moció que acabem de llegir ara. El que jo li deia, és que 
si vostè ha de votar en contra d’aquesta declaració, si el vostre pensament i el vostre 
argumentari està tant en fora del que s’organitza demà, crec que si vostè ve demà, vendrà 
d’una manera poc coherent i per dir-ho de qualque manera no sé si poc sensata amb el que 
vostè mateixa pensa. I això és simplement el que l’he dit. I evidentment, vostè té tot el dret 
del món a venir demà i està convidada a venir. Amb això no estic dient que no vingui, la 
meva opinió és que si el vostre pensament està tant enfora del que organitzem demà, 
doncs, no té molt de sentit que vulgui després participar d’aquests actes. Això és el que he 
explicat”

La portaveu de Vox diu: “Nosotros no estamos en contra de la violencia contra la mujer. 
Estamos en contra de todo tipo de violencia. Creo que quedó bien claro en la exposición a la 
contestación a la declaración institucional, de cualquier tipo de violencia, no solo de la mujer”

El Batle diu: “Sí, ho entenem perfectament. Però vostè en la seva postura, diu que esteu en 
contra de victimitzar les dones. I demà, l’acte que es fa, és tot el contrari del que vostè 
defensa. Jo només li dic això. Vull dir, si vol ser coherent, no hauria de participar en els 
actes que fem del 25N. Si vol ser coherent. Vostè faci el que vulgui i tanmateix no ens 
posem d’acord i crec que no importa debatre una altra vegada el mateix que vàrem debatre 
l’any passat. Crec que no ha canviat cap posicionament per part vostra. Simplement 
explicava això”

Torna a parlar la Sra. Nchaso: “Yo el año pasado no estaba. Yo le estoy diciendo que 
estamos en contra de cualquier violencia, en contra. Y mañana me presentaré porque estaré 
en contra de la violencia que se está manifestando mañana. Pero faltan otras violencias que 
no entiendo por qué no las quieren ver.”

I el Batle diu: “És igual. No hi ha més cec que el que no vol mirar”

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 sis regidors del PSOE, dels quatre 
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de 
Ciudadanos, del regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb el vot en contra de 
la regidora de VOX, aprovar la moció abans transcrita quedant com a presentada per tots els 
grups polítics que han votat a favor.
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17. Moció presentada per l’equip de govern “Per a l’adhesió a la iniciativa “Ciutats per 
la vida/Ciutats contra la pena de mort”

A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora de l’equip de govern, senyora 
Neus Serra Cañellas, de la Moció presentada per l’equip de govern, “Per a l’adhesió a la 
iniciativa “Ciutats per la vida/Ciutats contra la pena de mort”que diu textualment:

“I
«Ciutats per la Vida» és una iniciativa de la Comunitat de Sant'Egidio per donar suport a 
l'abolició de la pena capital arreu del món i per promoure la cultura de la vida. El 30 de 
novembre de cada any la Jornada de les Ciutats per la Vida - contra la Pena de Mort recorda 
la primera abolició de la pena capital, que es va sancionar en 1786 al Gran Ducat de 
Toscana.

Es tracta d'una gran mobilització contemporània mundial per no oblidar que encara segueix 
havent països que mantenen aquest càstig cruel i inhumà i per mostrar una justícia més alta 
i civilitzada que és capaç de renunciar definitivament a la pena capital.

II
El compromís de l’Ajuntament de Marratxí envers els Drets Humans s’ha fet palès a través 
de declaracions institucionals i mocions de suport a la protecció de la vida, de la llibertat, la 
no-violència, entre d’altres. Amb aquesta declaració es fa una passa més en la defensa de 
l’article 25 de la Constitució, quant a la reinserció i reeducació de les persones 
condemnades, rebutjant en tot cas les condemnes a mort exercides contra elles.

Punts d’acord

1. L’Ajuntament de Marratxí acorda la seva adhesió en la iniciativa “Ciutats per la 
vida/Ciutats contra la pena de mort” de la Comunitat Santo Egidio. Per a l’adhesió efectiva, 
es realitzarà la inscripció a la web https://nodeathpenalty.santegidio.org/es/ciudades-por-la-
vida/
2. La declaració del dia 30 de novembre com Dia de les Ciutats per la vida/Ciutats contra la 
pena de mort a Marratxí.

Aquest consistori es compromet a procurar en totes les àrees de la seva competència un 
espai adequat per a la informació i conscienciació en les raons del rebuig a l’aplicació de la 
pena capital així com el progrés de la campanya abolicionista al món.

El consistori promourà la difusió general d’informació sobre l’adhesió a la iniciativa”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la regidora Neus Serra Cañellas: “Em 
permetran que faci una petita defensa d’aquesta moció, que té una especial rellevància a 
l’època actual. I és que la pena de mort no és un problema allunyat i molt manco en un món 
tan globalitzat i en una societat occidental com la nostra. La potestat de que l’estat acabi 
impunement amb la vida d’un reu, xoca amb els principis i valors que nosaltres, el nostre 
estat defensem amb el nostre ordenament jurídic i es consagra a la Constitució. Considerem 
que les penes han de servir per a la reeducació, per la reinserció i garantint els drets 
fonamentals de les persones. Els estats democràtics que ens hem d’orientar cap aquests 
principis i no caure en aquella llei de talió, de l’ull per ull, sinó que ens trobem en un moment 
històric on no hi hauria cabuda d’un estat així. No obstant això, com mostren les xifres 

https://nodeathpenalty.santegidio.org/es/ciudades-por-la-vida/
https://nodeathpenalty.santegidio.org/es/ciudades-por-la-vida/
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d’Amnistia Internacional la pena de mort encara és un problema que es dóna a nombrosos 
països com la Xina, l’Índia o també als Estats Units. I la criminalitat és un problema, ja sigui 
a petita o a gran escala. Ho sabem molt bé perquè ho hem patit durant molts d’anys a 
Espanya, amb ETA. Que gràcies que ja ha estat abolida. La criminalitat derivada dels 
delictes forma part de la societat i donar-li resposta és responsabilitat dels poder públics com 
a representants i garants de la seguretat i la llibertat. Per això, en moments històrics on 
alguns defensen una tornada al passat, nosaltres defensem no tornar enrere com fa un 
poquet hem sentit en paraules d’algun grup més radical. Per això vos demano, tot i que no 
ho hem presentat com una declaració institucional, que tots vos hi adherigueu i així ho pugui 
ser” 

Seguidament parla el Batle: “Moltes gràcies. Recordar que aquesta iniciativa ens ve donada, 
ens va demanar així Amnistia Internacional i per això la presentem avui”

A continuació agafa la paraula la regidora del Partit Popular, Sra. Ripoll: “Bon vespre a tots. 
El Partit Popular creu que a pesar de que la pena capital no està implantada a Espanya, ja 
fa molts d’anys, votarà a favor d’aquesta moció. Entenem que és un tema internacional 
també però si de qualque manera podem afegir el nostre granet d’arena, votarem que sí a 
aquesta moció” 

El Batle diu: “Moltes gràcies. És vera que per aquesta moció ens vàreu fer una 
puntualització. Si no m’equivoco. Me la podeu repetir per deixar-la en acta?”

Respon la Sra. García: “Sí, senyor Batle. Perdoni perquè no la tinc ara davant. Però era una 
qüestió de forma, de redacció. En el punt un... no...”

I el Batle demana: “Pot ser que fos “L’Ajuntament de Marratxí es compromet...” o alguna 
cosa així?”

Li contesta la portaveu del PP: “Sí, potser. Si vol que li digui exactament quina era, m’ha de 
donar trenta segons. És el punt dos. Que veiem que no està massa clar. Perquè s’entén 
perfectament la idea, però s’hauria d’especificar si és declarem o sol·licitem o quin és el 
proposat. Perquè simplement diu “La declaració de dia 30 de novembre com Dia de les 
Ciutats” No? Seria per ventura “L’Ajuntament de Marratxí sol·licita o demana o... no ho sé”

El Batle comenta: “O celebrarà, per exemple?”

La Sra. García respon: “Celebrarà no perquè l’Ajuntament de Marratxí no pot celebrar un dia 
internacional pel seu compte i risc. Crec jo”

El Batle diu: “Igual que tampoc el podem declarar”

I la Sra. García continua: “Exacte. Però bé, demana la declaració, que suposo que el que 
interessa en aquest cas és...”

Acte seguit el Batle exposa: “Hauria de ser... “L’Ajuntament de Marratxí s’adhereix a la 
declaració de dia 30...” o “...dóna suport a la declaració de dia 30...”.”

La portaveu del Partit Popular contesta: “Sí. Jo el que entenc és que el que s’està sol·licitant 
és que Espanya faci dia 30 de novembre el dia d’això. Això és el que entenem nosaltres. Per 
tant nosaltres ens adherim a aquesta petició. No ho sé”
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I la Sra. Neus Serra intervé dient: “Que es celebri aquesta jornada. No? Ens adherim a 
celebrar aquesta jornada, dia 30 de novembre”

Respon la Sra. García. “Exacte, sí”

Continua parlant el Batle: “De fet, ens han demanat que dia 30 il·luminem la façana de 
l’ajuntament”

La Sra. García diu: “Fantàstic, idò. Perfecte. Era aquesta qüestió de forma. No vull enredar 
més. Gràcies”

El Batle torna parlar: “Idò, posem “L’Ajuntament de Marratxí s’adhereix a la declaració...” 
No? Més o manco. O “...participarà de la declaració...” No? S’adhereix? Vos sembla bé?”

La Sra. Mª Magdalena García contesta:“Va bé, va bé. Sí.”

Seguidament parla la portaveu de Vox: “Nuestro voto es a favor porque Vox es un partido 
que va a favor, ¿me oye?” Es un partido que defiende la vida y por supuesto el cumplimiento 
íntegro de las penas de nuestro Código Penal, que contempla actualmente. Quisiéramos 
añadir, si puede ser y si no ya lo dejamos, pero que sí que estamos a favor. El 
endurecimiento de las penas en los delitos de terrorismo, crímenes sexuales y narcóticos ya 
está abierto en la sociedad desde hace mucho tiempo. En Vox creemos que es necesario 
cambiar la ley en profundidad. Que un violador de niños excarcelado vuelva a cometer un 
delito sitúa a nuestras instituciones ante una gravísima responsabilidad, la de no haber 
evitado crímenes que son evitables. Hemos asistido a numerosos casos terribles que nos 
demuestran que los criminales sexuales no son reinsertables en la sociedad, reinciden de 
manera inevitable por eso creo que en España hemos de abrir sin miedo y sin complejos el 
debate sobre la cadena perpetua. Nosotros exigimos la reforma penal, incluso 
constitucional, que encierre de por vida a los violadores, pederastas y terroristas” 

El Batle comenta: “Molt bé, ha ha donat la seva opinió. Entenc que tots votem a favor. O 
sigui que aquesta sí que la podem aprovar com a declaració institucional”

Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per unanimitat, aprovar la moció abans transcrita transformar-se així com 
a Declaració institucional i en la forma següent:

1. L’Ajuntament de Marratxí acorda la seva adhesió en la iniciativa “Ciutats per la 
vida/Ciutats contra la pena de mort” de la Comunitat Santo’Egidio. Per a l’adhesió efectiva, 
es realitzarà la inscripció a la web https://nodeathpenalty.santegidio.org/es/ciudades-por-la-
vida/

2. L’Ajuntament de Marratxí s’adhereix a la declaració del dia 30 de novembre com Dia de 
les Ciutats per la vida/Ciutats contra la pena de mort a Marratxí.

18. Moció presentada pel grup polític municipal de Ciudadanos de Marratxí para 
apoyar el sector de la artesanía y reducir el IVA actual del 21% al 10%

https://nodeathpenalty.santegidio.org/es/ciudades-por-la-vida/
https://nodeathpenalty.santegidio.org/es/ciudades-por-la-vida/
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A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora de Ciudadanos, senyora Lidia 
A. Sabater Pérez, de la Moció presentada per Ciudadanos de Marratxí, en data 19 
novembre de 2020 para apoyar el sector de la artesanía y reducir el IVA actual del 21% al 
10%, que diu textualment:

“El sector de la artesanía en Marratxí y nuestras Illes Balears, se encuentra en este 
momento en una situación por la que atraviesa graves dificultades debido a las actuales 
circunstancias generadas por la crisis económica que España ha sufrido en los últimos años, 
y ahora hay que añadir la generada por la pandemia que padecemos y que ha obligado al 
cierre temporal de numerosos talleres artesanos.

Es por ello, que para ayudar a los artesanos marratxiners, es urgente hacer efectiva de una 
vez por todas una de las medidas que lleva reclamando el sector de la artesanía desde hace 
mucho tiempo, que no es otra quela reducción del IVA actual del 21% al 10% para 
equipararlo al sector cultural. Aplicando esa reducción, estaríamos contribuyendo sin duda 
alguna a proteger el sector artesano y ayudar en su continuidad.

Por eso, desde grupo municipal de Ciudadanos de Marratxí, presentamos esta moción y 
proponemos:

ACUERDOS:

- PRIMERO: Instar al Gobierno de la Nación a iniciar, a la mayor premura posible, las 
medidas pertinentes para subsanar los problemas ocasionados por los trámites burocráticos 
en el acceso de las ayudas por parte de los artesanos.
- SEGUNDO: Instar al Gobierno de la Nación a aplicar una reducción del Impuesto sobre el 
Valor Añadido artesanal del 21% al 10%, tal y como viene demandando desde hace años el 
sector de la artesanía”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa el Batle dona la paraula al regidor de l’equip de 
govern, senyor Josep Ramis Salamanca: “Moltes gràcies, senyor Batle. Lògicament votarem 
a favor d’aquesta moció. Com bé saben vostès Marratxí és un ajuntament que hi dedica tots 
uns recursos, tots uns esforços al foment de l’artesania, concretament de la ceràmica. I per 
tant, i havent llegit també l’exposició de motius estem d’acord amb l’esperit d’aquesta moció. 
No hi tenim cap emperò per votar en contra. Si bé és cert, fer-los el comentari que el primer 
acord, el primer punt d’acord jo no li he trobat la relació que tenia amb l’impost. Venc a dir, 
parla de donar major premura a què es tramitin les ajudes pels artesans, magnífic, també hi 
estem d’acord. I hi votarem a favor. El que passa és que no he trobat la relació que té a 
veure aquest punt amb l’IVA. Però li repeteixo que estem a favor d’aquesta moció i aquesta 
és la nostra postura. Moltes gràcies”

Seguidament torna parlar la Sra. Sabater: “El tema es que bueno ha habido trámites 
burocráticos que ha habido discrepancias entre la Agencia Estatal de la Administración y el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Entonces han tenido problemas a la hora de pedir 
estas ayudas y por eso también incluíamos este punto para ayudarles a los trámites 
burocráticos”

I a continuació agafa la paraula la portaveu del PP, Sra. García: “Nosaltres intervenim molt 
breument per dir que votarem a favor. Donarem suport a aquesta moció per la importància 
del tema que tracta. No tan sols el tema de l’IVA que és el segon punt sinó també 
importantíssim el primer punt, el tema de les ajudes, d’agilitzar al màxim; no només el temps 
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de cobrar-les, sinó agilitzat els tràmits burocràtics que és del que es queixen moltíssim els 
artesans des de fa molt de temps. Per tant el nostre vot és favorable. Moltes gràcies”

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

19. Moció presentada pel grup polític municipal de Ciudadanos de Marratxí relativa a 
facilitar espacios para trabajar a autónomos y comerciantes de mercados y 
mercados ambulantes

A continuació parla el portaveu de Ciudadanos dient: “Moltes gràcies, senyor Batle. Només 
fer un petit comentari. De vegades titular les mocions és complicat perquè podries posar un 
paràgraf. Ho dic perquè el contingut de la moció anterior volia que fos més ample que no 
només parlar de l’IVA, de parlar de les dificultats dels artesans. Simplement aquesta 
anotació. També passa el mateix amb aquesta moció. Hem fet un títol breu, però l’important 
és el contingut, no és només el titular”

Acte seguit es dona compte i lectura per part del portaveu de Ciudadanos, senyor José Mª 
Amengual Jiménez, de la Moció presentada per Ciudadanos de Marratxí, en data 20 
novembre de 2020 relativa a facilitar espacios para trabajar a autónomos y comerciantes de 
mercados y mercados ambulantes, que diu textualment:

“Han pasado ya bastantes meses desde que a finales del pasado invierno se declarara el 
estado de pandemia mundial a causa del virus COVID, tantos que vamos camino de pasar 
las primeras navidades sometidos a los cambios que ha traído a nuestras vidas y forma de 
relacionarnos. Este tiempo transcurrido ha ido provocando un desgaste en todos nosotros, 
en nuestra sociedad y en la economía del país. Desde las administraciones locales y más 
concretamente desde nuestro ayuntamiento, tanto equipo de gobierno como oposición 
estamos demostrando trabajar en pro de un mismo objetivo, que es paliar en la mayor 
medida posible los perjuicios provocados por esta situación.

En estos momentos, las ayudas económicas son una escasa contribución, además de que 
en muchos casos se da una situación perversa, no se puede acceder a estas ayudas sin 
estar dado de alta como autónomo y si no trabajas no es posible pagar una cuota de 
autónomo, por lo que quedan excluidos de ayudas.

Por otro lado, tal y como se indica en la página web del Ayuntamiento de Marratxí, las 
funciones y objetivos de los mercados son:

· Labor social: Permite al Ayuntamiento facilitar una fuente de ingresos alternativa a 
personas con pocos recursos.

· Un servicio para el ciudadano: Proporcionando productos que no se encuentran en 
las proximidades.

· Factor sociológico: Conservando un espacio tradicional en el que nuestros vecinos 
conviven e intercambian relaciones interpersonales.

· Potenciación económica propia y del entorno: Proporcionan un lugar donde los 
profesionales del sector pueden ejercer su labor, siendo a su vez los propios 
mercados un apoyo económico para los comercios cercanos debido a la afluencia de 
público que generan, (siempre adaptado a las circunstancias actuales)

Desde esta moción queremos dar voz a un sector de nuestra economía que está siendo 
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fuertemente golpeado en estos momentos, personas que son en gran parte autónomos y 
comerciantes de diferentes sectores, que venden sus productos en ferias, mercados y otros 
eventos que reclaman poder trabajar. Hemos oído declarar a expertos en economía que 
gran parte de las empresas o autónomos que reducen su actividad drásticamente o la paran 
durante un periodo superior a los seis meses acaban desapareciendo, y este sector que 
abarca diferentes áreas se está quedando rezagado.

Hemos podido comprobar y hemos hecho las consultas pertinentes en materia de 
legislación, tales como las que se contemplan en el anexo del BOIB 112 de 20 de junio de 
2020, que llevan tiempo abriéndose diferentes tipos de mercados como son los casos de 
Calviá, Llucmajor, Sineu y Alcudia. Palma tiene previsto abrir próximamente un mercado que 
ya hemos tenido en nuestro municipio como es Rata market.

Tal como proponíamos en el pleno del pasado mes de mayo, cuando presentamos nuestro 
“Plan de choque Municipal” para paliar las consecuencias del COVID-19 e impulsar la 
recuperación provocada por esta crisis. Lo seguimos haciendo con la misma voluntad de 
trabajar desde la unidad, el consenso y la colaboración.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos insta al Pleno del Ayuntamiento de Marratxí 
a la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Instamos al Pleno del Ayuntamiento de Marratxí a aprobar la redacción, de un 
plan de ampliación superficies habilitadas, o habilitar nuevos días o designar nuevos 
espacios públicos al aire libre para el ejercicio de diferentes actividades, ya sea siguiendo el 
formato de los mercados que se están abriendo actualmente en el municipio u otro nuevo. 
Todo ellos siempre y cuando la situación sanitaria lo permita y cumpliendo las medidas 
sanitarias y normativa vinculante.

Segundo.- Instamos al Pleno del Ayuntamiento de Marratxí a que dicho Plan se redacte de 
manera urgente para que entre en vigor este próximo mes de diciembre, donde coinciden 
una fechas y festividades fundamentales para muchas actividades comerciales.

Tercero.-Instamos al equipo de gobierno municipal a la creación de una mesa de trabajo 
donde también se incluya al resto de partidos que conforman el consistorio. Dicha mesa 
podría seguir constituida mientras dura la pandemia para que sirva como canal para la 
aportación y participación más directo del resto de grupos que están en la oposición.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la regidora de l’equip de govern, senyora 
Neus Serra Cañellas: “Moltes gràcies, senyor Batle. Tot i que podem estar molt d’acord o 
pràcticament d’acord amb tota l’exposició de motius. A l’hora de tractar els punts d’acord vos 
hem de dir que com exposa en la seva moció, els mercats municipals és vera que 
compleixen una funció molt important a nivell social i econòmic pels municipis, sobretot pels 
nuclis aquí on es fan. I aquí a Marratxí tenim un que es munta a Pòrtol, un al Pla de na Tesa, 
i un a Sa Cabana. Des del primer moment que vàrem sortir del confinament, des de Comerç, 
des d’aquest Ajuntament es va fer pressió perquè poguéssim muntar aquests mercats. I des 
del primer moment que es va poder, allà estan. I és vera que no hauríem de cercar més 
espais, perquè amb els que tenim crec que són completament suficients perquè no és que 
s’hagin ampliat amb més persones que sol·liciten un lloc sinó que han disminuït. Des de 
Comerç s’ha donat l’opció als comerciants, però no hi ha demanda de què puguin muntar. I 
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si parlem del tema d’autònoms, que aquí mesclàvem autònoms i els que realment, la gent 
que ven en el mercadet ha de tenir un autònom, en els mercats municipals vull dir. des de 
l’Ajuntament vostès saben que s’han donat moltes ajudes. En aquest sentit vàrem aprovar 
una sèrie de mesures com a bonificacions fiscals, del 100% de l’ocupació pública i en funció 
de si podien obrir o no també es varen fer bonificacions. Jo no sé si es refereixen en aquests 
mercats. Llavors, en el punt número dos que ens demanen fer un pla, un pla no tenim temps 
material per fer un pla. Però sí que estem pendents de la resolució de Salut que ens indiqui 
quines mesures hem de prendre i sí que des de l’Ajuntament s’està preparant un pla pel 
mercadet de Nadal o per donar més visibilitat o impuls en els comerços locals en Nadal. I 
després, quan diuen vostès de crear una mesa. Saben que durant els mesos de 
confinament i pandèmia sempre hem mantingut un diàleg constant entre Govern i Equip de 
Govern i sempre ens hem mostrat oberts a integrar propostes i en això ens reafirmem. Però 
a l’hora de que vostès ens demanen una mesa no especifiquen quins tipus de mesa voldrien 
posar en pràctica. I també crec que igual que amb el pla que l’explicàvem abans no tenim 
temps per reactivar urgentment abans de la campanya de Nadal de la manera que ens 
diuen. Per tant, nosaltres hi haurem de, votarem en contra d’aquesta moció”

A continuació parla el portaveu de Ciudadanos: “M’esperava una argumentació més ferme. 
Realment aquesta argumentació no em serveix. Crec que està ben clar el motiu i l’objectiu 
d’aquesta moció. Que no hi ha demanda, no diré, no és cert, però a jo m’han vingut sectors 
d’artesania que han fet feina aquí en el nostre Gran Mercat i tal; i que quan s’obrirà? Quan 
podran muntar una paradeta? Coses d’aquestes, o sigui, demanda n’hi ha. Desprès, una 
altra cosa és que tinguin una via de comunicació. Vosaltres per ventura dintre de 
l’Ajuntament teniu una relació de professionals que fan feina, però no només és aquesta 
gent, és molta més gent que ve als nostres mercats. I estem nosaltres ara demanant obrir 
una porta perquè puguin muntar qualcú lloc, no dic tots, per això parlo d’un pla. És que, 
estar esperant que la Conselleria ens doni o no ens deixi de donar, arribarem tard. Des d’un 
principi estem reclamant fer plans, previsions amb antelació. Clar així ara, evidentment, ens 
ha agafat el toro. Està claríssim. Però per això reclamem urgència. I quan reclamem una 
taula és perquè entre tots parlem i tinguem una conversa. Abans, en el principi de la 
pandèmia sí que teníem aquestes reunions amb el Batle que eren d’agrair, però es varen 
tallar de sobte. Mai més hem tornat a tenir. I tenim..., a l’igual han passat ja quatre mesos 
des de la darrera, i ho he consultat. O sigui que la comunicació pot ser puntual, que jo cridi 
un dia a un o a un altre. A jo no em crida ningú, això ho tinc claríssim. Per tant, taula de 
diàleg no es pot muntar una taula de diàleg. I queda ben clar a l’explicació. O sigui, és en 
principi referent en aquest tema en concret, però n’hi ha molt més temes que hem proposat i 
s’han quedat allà a l’aire. O sigui, jo crec que el que falta és voluntat. Per la nostra part 
sempre hi ha hagut voluntat i hem estès la mà. Ho hem dit amb aquestes mateixes paraules. 
Podeu comptar amb nosaltres, hem proposat moltíssimes de coses. I s’han fet o no s’han 
fet, però en cap moment se’ns ha vingut a dir teniu alguna cosa més que aportar? No, per 
tant, no voleu fer ús del que teniu en aquest consistori que és gent que vol fer feina i que vol 
participar. Torno a insistir, falta de voluntat. Si rebutgeu aquesta moció, crec que no ho feis 
amb una argumentació real, ho feis pel que sigui”

Torna a intervenir la senyora Serra: “Si em permet. Miri senyor Amengual, li hem repetit en 
diferents ocasions. Hi pot haver molta voluntat i moltes propostes i vostè diu que no hem fet 
previsions. Però li hem explicat i als altres portaveus, i a més a més ho hem demostrat, que 
ha estat molt mal de fer, fer planificacions durant aquesta pandèmia, perquè estàvem 
sotmesos a modificacions cada moment. Jo li estava parlant, com el que pareixia que la 
seva moció explicava, en cap moment parla del gran mercat de Marratxí. Jo li faré..., 
hauríem de matisar alguns conceptes. Hem de distingir els mercats setmanals d’alimentació 
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i productes amb el nomenat gran mercat. Que tot i que és regulat amb la mateixa ordenança 
municipal alhora és molt diferent i té diferències molt importants. El gran mercat té un format 
de rastro com vostè sabrà i els productes que es venen són de segona mà, reutilitzats, 
recondicionats i amb una varietat de productes que no permet classificar-los com un mercat 
d’alimentació genèric que és el que permet. El recinte aquí on es du a terme aquest gran 
mercat de Marratxí, ja es va haver de reubicar sense una pandèmia. Vostè sap que té la 
quantitat d’entrades que té aquest mercat; aquest mercat no és un mercat tancat com el que 
pot trobar vostè a Calvià, que és el més gros i a part el gestiona una empresa que no és 
municipal, tot i que sigui una empresa de fons fora ànims de lucre, però és una associació 
que es dedica a això. A Marratxí no ho podríem..., no tenim ni mitjans personals ni 
econòmics per poder complir les normes sanitàries que ens vènen dictades des de dalt. I em 
sap molt de greu que digui vostè que no tenim empatia amb l’oposició. Per què? Perquè no 
és vera. Totes les propostes que se’ns fan sempre s’han escoltat. Li torno a dir, ha estat molt 
mal de fer poder programar les coses. Perquè una cosa que programes avui, amb els 
mitjans que hem tingut, perquè tampoc han estat sobrants. Ja li dic, ni de personal ni 
econòmics. Sort que ara se’ns ha obert un poc la regla de despesa però li dic que s’han 
hagut de fer moltes filigranes per poder donar les ajudes que li deia abans a vostè; no tan 
sols als autònoms, ni comerciants d’aquest municipi, sinó per abastir totes les persones que 
s’han hagut de dirigir als serveis socials pels problemes que han tingut o que tenen i que 
tindran”

Seguidament parla el regidor del PP, Sr. Llompart: “Gràcies, senyor Batle. A veure, nosaltres 
esperàvem que l’Equip de Govern, no direm que hi tingués més voluntat perquè sabem que 
hi ha hagut una feina molt complicada a l’hora de gestionar la pandèmia i ens han tingut molt 
en compte; però si que esperàvem que per aquestes dates allà on, tot es magnifica un poc 
més, però és vera que queden molt més a la vista les necessitats de la gent, doncs, tindrien 
en compte que hi ha un sector, que hi ha unes famílies, que hi ha unes persones que viuen i 
necessiten d’aquests mercats i d’aquestes activitats per poder viure. Vostès ens poden dir 
que és vera que hi ha hagut, que es poden adreçar als serveis socials, ajudes per 
comerciants, que hi ha ajudes pels autònoms; i és vera, i les han anat exposant aquí, 
qualcuna les hem vist per premsa, àmbit municipal i àmbit nacional. Però també és vera que 
hi ha molta gent, desgraciadament, marratxiners i veïnats nostres que malgrat totes 
aquestes ajudes de serveis socials, d’anar a cercar aliments, d’anar a cercar roba, d’anar a 
cercar qualsevol cosa, he dit d’anar a cercar qualsevol cosa no, d’anar a cercar tot el que 
necessiten a les diferents àrees; no obstant això, no arriben i no tenen les seves necessitats 
cobertes, i necessiten d’aquest mercat per poder anar a vendre i per poder anar a generar 
algo d’economia per la seva família. I també el fet de sentir-se útils vers la societat. És a dir, 
realment per veure que amb el seu esforç dia a dia, amb el seu esforç, de parlar amb un, de 
parlar amb els altres, de què tens?, donem això, jo te’l venc... jo esperava un poc més de 
sensibilitat amb aquesta gent. És vera que a l’hora de gestionar això és molt complicat i jo 
ho he dit abans. Però sí que és vera que jo crec que l’àrea de Comerç allà on esperava jo 
ara que la Regidora ens digués, ens plantegés un poc la línia de feina que estan duguent 
fins ara. Els hi podria haver tingut un poquet més en compte i hauria pogut fer un poquet 
més de feina amb aquest aspecte. No estic dient que no ho hagin fet, baix cap concepte. Per 
acabar diré que nosaltres recolzarem aquesta moció de principi a fi. Crec que si l’Equip de 
Govern hagués volgut tenir un poquet més en compte a tota aquesta gent, a totes aquestes 
famílies, a totes aquestes persones que tenen aquestes necessitats, ho haguessin fet. I 
bastava simplement fixar-se el que recull la moció, a la plana web de l’Ajuntament surt 
l’esperit d’aquest mercat, surt el perquè fa uns anys es varen posar en marxa i no hi ha res 
més a favor d’aquesta moció. Tot i que és vera que així també vostès troben que s’ha de fer 
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una taula de treball òbviament comptin amb el grup Popular per poder aportar les nostres 
idees i possibles solucions. Moltes gràcies”

Respon el Batle: “Per fer un parell d’incisos perquè també crec que estem mesclant un poc 
les coses. Nosaltres no votem en contra d’aquesta moció pel que proposa si no pel que 
escriu. I entenc que pot pareix que és el mateix. Clar, és que hem de separar el que són 
dues coses, i hem de separar la gestió dels mercats setmanals amb la gestió del gran 
mercat. El gran mercat no es pot obrir per motius, sobretot sanitaris, que són prioritaris ara 
mateix als socials, en aquest cas. No dic que no es pugui, que no hi hagi alternatives que 
n’hi ha. El gran mercat és incontrolable el seu aforament, i per això no es pot fer. No es pot 
fer un pla per tenir per desembre perquè entre altres coses un mercat de gran format, com 
és el nostre del polígon, necessita un pla d’autoprotecció, que el té, i vàrem tenir que pintar, 
vàrem tenir que fer rampes, vàrem tenir que adaptar tot l’espai. Com que és impossible, és 
impossible, controlar l’aforament d’aquest tipus de mercats, no es pot fer fins que surti una 
normativa que ho torni a permetre. Això és el que intentava explicar la senyora Serra amb el 
gran mercat. Que és la part important del gran mercat. Ara ja no hi ha gran mercat. El gran 
mercat ara per ara no es pot fer, perfecte. Ens anem a altres solucions que està fent l’equip 
de Comerç. L’equip de Comerç està preparant un mercadet de Nadal, ho està preparant. 
Segurament haurà de ser a un recinte a l’aire lliure, però a un recinte tancat que es pugui 
controlar el seu aforament. Ho està preparant, evidentment. I serà per desembre. I després 
una altra cosa. Obrirem els mercats de Sa Cabana, Pla de Na Tesa i Pòrtol perquè sobretot 
a Pòrtol i Pla de Na Tesa hi ha espais disponibles, perdoneu a Pòrtol i Cabana, el Pla de Na 
Tesa està més ple, però també n’hi ha qualcuna encara disponible. L’obrirem a altres tipus 
de mercaderies, per dir-ho de qualque manera, que no siguin fruita i verdura. D’acord? O 
sigui, també per explicar a la gent, aquesta gent que anava al gran mercat amb segons 
quins tipus de productes que no ha vingut a l’Ajuntament a sol·licitar llocs a Sa Cabana, al 
Pla de Na Tesa o a Pòrtol, que podrà venir a fer-ho. Perquè amb això la normativa s’ha obert 
un poc. Abans només eren fruita i verdura, ara s’ha tornat a obrir. O sigui, aquests puestos si 
tenen fins a tres dies a la setmana, és entre setmana, tenen fins a tres dies per poder 
exposar, si hi ha puesto i hi ha sol·licituds. Que les sol·licituds són més nombroses que els 
puestos que existeixen avui en dia en els mercats setmanals que tenim oberts? Doncs 
haurem de pensar si s’habiliten altres històries. Però ara per ara està així. O sigui, 
recomanem, i si vosaltres heu tingut gent que a vegades ha anat pel gran mercat, per favor li 
comuniqueu això, que el gran mercat no es pot obrir pel seu format fins que no tinguem una 
normativa diferent, unes instruccions diferents, però que poden anar a l’àrea de Comerç, que 
no ha vingut fins ara ningú, per presentar els seus productes en els mercats setmanals. 
Evidentment, s’avaluen quins tipus de productes duen. Vull dir, ja m’enteneu. Poden venir a 
vendre pràcticament quasi tot, però vull dir, també han de tenir unes mesures sanitàries 
segons el tipus que es ven. O sigui, crec que no heu entès el perquè votem en contra i per 
això ho vull aclarir. Votem en contra perquè igual que en el registre, a la primera moció del 
PP, que vos he dit que no tenim recursos per fer-ho, amb aquesta ens passa un poc igual. 
No es pot fer un pla, perquè un pla de gran format no tenim temps de fer-ho en desembre. I 
bé, realment sí que estem fent feina amb això, estem fent feina en un mercat nadalenc, en 
tot el que ens permet la normativa. O sigui, no és que deixem de banda ni molt manco a 
aquesta gent. No ens oblidem del gran mercat, però evidentment ara no es pot realitzar 
perquè entre altres coses el que es demanava del gran mercat en aquesta moció, el que es 
demana és, ampliar la superfície del gran mercat perquè estiguin més espaiats també els 
comerciants. Sí, això es demana aquí, senyor Amengual”

El Sr. Amengual diu: “Senyor Batle, en aquesta moció en cap moment es parla del gran 
mercat”
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I el Batle comenta: “No, clar. Però jo li comento”

Continua parlant el portaveu de Ciudadanos: “Han estat altres que han dit d’això. Nosaltres 
hem dit que els existents o creats nous que s’ampliïn. O sigui, no hem dit en cap moment 
obrir el gran mercat. Simplement, hauríem de parlar un poquet més devers aquesta moció 
perquè crec que no se l’han llegida realment. Perquè vostès estan derivant cap al gran 
mercat i en cap moment estem parlant del gran mercat. Que evidentment es podria obrir o 
obrir un petit espai, doncs sí, però clar, ara discutir aquí tot això no té molt de sentit o sigui 
l’interessant és seure’ns, posar les propostes damunt la taula; el que des de l’Ajuntament 
realment s’està fent; perquè realment això de les paradetes de Nadal forma part d’aquesta 
moció. O sigui, estem demanant espais per obrir aquests tipus de paradetes també, per 
exemple. O sigui, és molt generalitzada aquesta, és molt general aquesta moció. O sigui, 
crec que li estan posant vostès unes limitacions que no té ni molt menys. Que quedi clar, en 
cap moment hem parlat del gran mercat”

Torna intervenir el Batle: “Perdoni, senyor Amengual. Diu de crear un pla, i això és el que jo 
vos dic, per exemple, que el punt dos, no farem el pla d’aquí a desembre, ja li dic ara. O 
sigui, no li veiem molt de problema quan vos dic si és una qüestió de crear espais ara per 
ara, avui per avui, els mercats setmanals tenen espais disponibles. Vull dir, poden demanar 
aquests llocs. Si hi ha més demanda de la que tenim, evidentment, haurem de pensar a 
posar...”

I el Sr. Amengual diu: “Però un tipus de puesto concret? O sigui, ara al mercat només pots 
anar allà amb aliments. Tu no pots anar allà a exposar la teva artesania que estiguis fent”

Respon el Batle: “No. És el que li dic. Que la normativa quan ens varen deixar els mercats 
era només fruita i verdura. Això ara s’ha obert i es poden dur més coses. El que dic és que a 
la sol·licitud que es facin d’aquests mercats, evidentment, l’àrea de Comerç ho valora; 
perquè el que no pot ser és que vengui segons qui a vendre ferralla, per exemple. Ja són 
mercats que han de tenir uns mínims sanitaris. M’entenc el que...? Evidentment, si jo.... 
Exacte, si ve un artesà que fa cuir, evidentment, pot exposar. No, per això dic el de la moció, 
per ventura evidentment, no és exactament, no sé. No sé si...” 

Acte seguir torna parlar el Sr. Amengual: “És que realment pareix que sí que fa por això que 
diu “redactar un plan”, ho podem llevar “redactar un plan”. O sigui, si el pla realment no hem 
de redactar res perquè ja n’hi ha altres mercats, Calvià, Llucmajor, Sineu. Tots aquests 
mercats i tenen de tots tipus de paradetes. O sigui, inventar, no hem d’inventar. I la 
normativa està clara des d’un principi. No sé què estem esperant de la Conselleria realment. 
Perquè hi ha altres municipis que no han esperat res. O sigui, tenen obert. Llucmajor no ha 
tancat, en tota aquesta situació. Per què? Perquè han fet un pla en el seu moment, amb una 
previsió. I clar que han de participar la gent que exposa allà a la paradeta, i se’ls hi ha 
d’explicar en quines condicions s’han de tenir i això. I nosaltres hem de marcar els espais, 
evidentment, però tampoc hem de posar allà un guàrdia contínuament”

El Batle diu: “Bé, depèn de quin format hem de posar un guàrdia”

I el Sr. Amengual respon: “Per això hem de parlar”

El Batle comenta: “El tema és aquest. Jo no sé com ho farà Llucmajor, jo no sé quina 
amplitud de mercat té.”



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13067230111260563022 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Respon el Sr. Amengual: “Tan fàcil com cridar a l’Ajuntament de Llucmajor. Per què jo crec 
que en aquest moment sí que podem fer contactes amb altres municipis... escolta com ho 
feu vosaltres?”

Torna intervenir el Batle: “Per exemple, Consell no ho té obert. Per exemple, Consell que és 
un mercat molt semblant al nostre, el té tancat. Per exemple. El de Santa Maria. Santa Maria 
ho té molt limitat i Santa Maria té una plaça enorme que ho pot fer. Nosaltres no hem llevat 
els mercats, en tenim tres setmanals, tres setmanals. Estic oferint això, que és el que 
pensem nosaltres. Si en tenim tres amb puestos vuits, doncs anem a omplir-los. Anem a 
omplir-los. Quan estiguin plens, podem plantejar obrir un altre. Llevat del mercat de Nadal. 
Que el mercat de Nadal és específic d’unes dates, i no tothom està interessat en venir”

I el Sr. Amengual diu: “Jo crec que abans d’esperar a que vinguin l’hauríem de portar 
nosaltres. Hi ha la possibilitat d’això”

Acte seguit torna parlar el Sr. Llompart: “En cap moment ens parla vostè del mercat del Pont 
d’Inca. Esperem que no estigui en perill, entre cometes. Perquè parla de Sa Cabana, del del 
Pla de na Tesa i del de Pòrtol. Suposo que no hi ha d’haver cap problema amb ell. Senyor 
Batle, jo estic d’acord, ho diré, em pareix bona idea en omplir i donar-li més oferta i ajudar a 
més gent a l’hora d’omplir com vostè deia els mercats que ja hi ha existents. Em pareix 
perfecte i em pareix molt bona idea. Sóc usuari habitual d’un d’ells i encara hi ha buits dos o 
tres de puestos i si hi ha dues o tres coses més diferents doncs molt millor, encantat. Però 
jo, el senyor Amengual ho deia, no parlava en cap cas del gran mercat, jo sí que aprofitaré 
per dir-ho, perquè la meva intervenció anava també un poc per allà, crec que s’hauria de fer 
un esforç. Com a mínim intentar-ho. Com a mínim intentar avaluar i valorar un pla del qual 
realment hi ha. I perquè no, abans ho parlàvem, ajudar a les famílies marratxineres. Anem a 
veure de tota aquesta quantitat de paradetes que hi ha, quines són de Marratxí, i quines 
venen coses que realment poden complir normatives sanitàries. Per exemple, vostè deia 
que en el principi només es podien vendre fruites i hortalisses, i no es permeten vendre 
menjars preparats, doncs anem a llevar-los. I anem a fer un gran mercat ara mateix adaptat 
a la normativa Covid sense aquests tipus de paradetes i només per que a Llucmajor hi ha 
una gran plaça i a Santa Maria hi ha una gran plaça i és més bo de controlar. Anem a fer-ho 
només a un carrer del Polígon. Anem a posar per un cap s’entra i per l’altre es surt. La gent 
avui en dia estem més que acostumats a normatives, a circuits, a sortir per una banda, a 
entrar per l’altra i a posar-nos gel cada dos per tres; anem a fer-ho, anem a exigir als 
comerciants o a la gent que ve a vendre que moltes de les paradetes que tinguin un 
dispensador de gel i que la gent no toqui el gènere que no vulgui comprar. Però jo crec que 
no hem fet l’esforç. El fàcil ha estat això, i esperava, ho torno a repetir, que la Regidora ens 
expliqués per què realment crec que és important i necessari. Igual que ja li he dit que també 
estic totalment a favor que vulguin omplir els mercats que hi ha i facin el mercat de Nadal. 
Però per exemple al gran mercat li poguessin haver donat una volteta més i intentar des de 
l’àrea ajudar i promoure dels mercats quins són. Torno a repetir que votarem a favor la 
moció”

El Batle diu: “Jo simplement recordar-vos que vivim en mig d’una pandèmia i que el gran 
mercat no es pot obrir, perquè el primer que es prioritza és la sanitat. I dúiem des de que va 
començar amb el gran mercat tancat per això. La moció no parla del gran mercat, però al 
final estem parlant del gran mercat. El gran mercat està tancat perquè és que no es pot 
oferir. No es pot assegurar la seguretat d’aquest mercat. I al final som nosaltres els 
responsables del que l’assegurem o no l’assegurem. I nosaltres ho hem estudiat i no es pot 
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assegurar. I el gran mercat per això està tancat. Sortim amb unes altres opcions, cobrir els 
mercats setmanals que tenim. I ha fet bé en recordar-me el Pont d’Inca perquè també hi ha 
molts de llocs vuits en el del Pont d’Inca. Anem a fer això. Anem a fer la crida que ho 
demanin i ho torno a dir, quan s’omplin els llocs dels mercats setmanals que tenim, doncs 
plantejarem si hi ha més demanda, obrir un altre tipus d’espais. Un altre tipus d’espais, ja 
vos dic que no serà en el Polígon. Ja vos ho dic ara, perquè és impossible manejar-ho allà. 
Haurà de ser un altre tipus d’espai. Però això dur fer una feina de vigilància que és 
impossible de dur-la. Quan hi ha més de segons quins puestos, en el gran mercat ara hi 
havia uns quatre-cents i pico, que dels quatre-cents i pico, cent cinquanta eren de Marratxí, 
no arribava, és impossible poder mantenir i assegurar que la gent mantingui les distàncies, 
assegurar que tothom vagi amb el gel com es demana; és impossible en un mercat de gran 
format com és el nostre del Polígon. I després qui fa pars i quarts, sobre aquests quatre-
cents que hi ha, doncs anem a fer-ho així. Hi ha els mercats setmanals, que es pot fer la 
sol·licitud, que s’estudiarà que el producte es pugui dur, és dur i si hi ha més sol·licituds, si hi 
ha més demanda que els puestos que tenim; doncs escolta, estudiem una altra cosa. I a part 
d’això, tenim el mercat nadalenc que s’està preparant. Que bé, que cada any havíem de 
lluitar per omplir-lo, la veritat, i esperem que enguany amb aquesta situació sigui bo d’omplir. 
Ja ens agradaria. Perquè l’acabem fent places com a Sa Cabana perquè eren places petites 
i bé si ho podem fer a un espai més gran; doncs millor que millor, així tenim més puestos. 
Això és simplement el que dèiem”

A continuació parla el regidor d’Unides Podem, Sr. López: “Jo crec que en gran part aquesta 
és molt semblant a la moció que s’està plantejant des de l’Equip de Govern. Jo per això 
votaré a favor de la moció. I crec que, bé, a part del tema del gran mercat. El gran mercat és 
un tema que ara mateix, ja que no es pot fer, està molt bé que l’Equip de Govern i que l’àrea 
de Comerç aprofiti aquest problema per aconseguir una millora, o sigui, aconseguir un 
benefici per a tots en el fet que gràcies a potenciar els mercats setmanals a dins de les 
places està potenciant també la vida comercial del petit comerç a dins les places, dins els 
nuclis històrics. Que és un tema molt important. Són uns beneficis després per tots i queda 
dins casa nostra, no ja un tema que és un polígon que és més relacionat amb Palma i que 
no ens beneficia tant en quan a potenciar el petit comerç dins els nuclis històrics. Llavors, 
crec que està bé aprofitar aquesta mancança que no podem fer el gran mercat, aprofitar-la 
en potenciar els nuclis històrics, crec molt encertada aquesta mesura. I també crec que sí 
que està a favor, o sigui, que sí que està en la mateixa sintonia que és la moció de 
Ciutadans en aquest cas. I també el fer reunions per una mesa de diàleg sobre altres 
mesures o qualsevol mesura que puguem aportar entre tots per pal·liar les conseqüències 
de la Covid. Gràcies”

Acte seguit torna intervenir la Sra. Serra: “Gràcies, senyor Batle, però vostè ja ha dit tres de 
les coses que volia dir. Només aclarir-li al senyor Amengual que jo he començat dient que 
aquesta moció, he començat parlant dels mercats, que és veritat, senyor Llompart, que m’he 
oblidat del de Pont d’Inca, que encara segueix en marxa. Però que quan han començat a 
parlar d’uns altres espais per ventura, he pensat que parlaven d’allò, i el senyor Llompart 
també ha començat a parlar. Però el que li volia dir és que no es poden obrir més espais 
perquè cada un té un cost més elevat. Vull dir, si no n’omplin un no podem perquè 
necessites preparar-ho, necessites efectius policials. I el que deia el senyor Batle, si no 
n’omplin un; sí que amb Comerç s’ha parlat d’ampliar, perquè té la capacitat, el de Sa 
Cabana, i també es poden mirar d’ampliar els altres. Però si vostè coneix aquests 
comerciants, o bé els hi digui, com han dit per aquí, que s’acostin a la regidoria de Comerç o 
els hi expliqui vostè aquest tema”
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El regidor del PP, Sr. Llompart parla a continuació: “Ja que havíem dit de fer via jo 
sincerament, podem tenir una taula de diàleg, però el senyor López s’ha de mirar i ha de 
mirar a veure quins són la gent que realment va en el gran mercat, perquè això que diu que 
només alimentem a la gent de Palma, no sé si fa cap volta, si parla amb els firaires que hi ha 
allà o amb la gent que exposa, perquè jo en conec més d’una dotzena de marratxiners que 
van a guanyar-se el seu dia a dia, el seu pa, gràcies al gran mercat. Per tant abans de 
seure’ns en aquesta taula, senyor López, miri quines són les necessitats dels marratxiners i 
que realment hi ha molta gent en aquest gran mercat que són veïnats nostres i que ho 
passen malament. Moltes gràcies”

El portaveu de Ciudadanos comenta: “No vull fer molt més llarg el ple, però només, el senyor 
López, m’ho ha fet veure, realment sí que estem molt a prop de la nostra proposta i del que 
està fent l’Equip de Govern. O sigui, nosaltres demanem ampliar superfícies ja habilitades. 
Crec que això seria viable. No ho sé si ho estan estudiant en concret. Ampliar els dies, 
designar nous espais, pareix que a això sí que són reacis. Però venc a dir, la feina s’està 
fent. O sigui, venc a dir, m’estranya ara que votin en contra d’aquesta moció que està 
demanant la feina que estan fent vostès, però participant d’ella nosaltres. És a dir, també 
estem parlant de les dates de Nadal. O sigui, del mes de desembre. Ara ve un període de 
vacances, festius, que la gent aprofita per sortir, ara que podem sortir; no sé si podrem sortir 
més endavant. Per tant, venc a dir, jo no sé quin és el punt en concret que els hi fa tant de 
rebuig com per no votar a favor d’aquesta moció. Venc a dir, per ventura és la taula de 
treball que no volen fer feina junts. Però bé,....”

Li respon el Batle: “Crec que no hem parlat de la taula de treball i crec que hem acceptat 
avui mateix, dúiem dos punts aprovats que varen ser aportacions del plenari passat i el 
plenari passat vàrem dur un altre punt que també era una aportació de l’oposició de fa dos 
plenaris. Vull dir, crec que amb això no tenim cap problema. El problema és la redacció. El 
problema del que demaneu, el problema és la redacció dels plans. Perquè primer, les 
redaccions dels plans. És la redacció. Ho podem canviar els punts. Si vols que deixem el 
tercer punt, de fer una mesa de feina. També ja vos dic que, bé les meses a vegades en lloc 
de separar, retarden. També és així i crec que ho sabem tots. O sigui, no dóna temps per fer 
per desembre. Però ho podem canviar l’escrit. Jo el dels plans si vol instar que l’Ajuntament 
de Marratxí estudiï la possibilitat d’ampliar espais per poder fer front a les sol·licituds de més 
comerciants en els mercats municipals, em pareix bé. És l’escriptura”

Segueix el Sr. Amengual: “Perfecte, perfecte. Ja li he dit abans. O sigui, si la paraula “plan” 
els hi fa rebuig, la llevem. O sigui, realment el que estem fent és planificar. Però bé, llevem 
la paraula “plan”. O sigui, per jo no hi ha cap problema”

El Batle contesta: “Idò, deixaríem “instem a l’Ajuntament de Marratxí a estudiar la possibilitat 
d’ampliar...””

Segueix el Sr. Amengual: ““...les superfícies habilitades en aquest moment, d’ampliar els 
dies, inclús si fos viable, nous espais”

I el Batle continua: ““...per atendre als nous sol.licitants” Seria així?”

Li respon el portaveu de Ciudadanos: “Sí, sí, sí. De totes maneres, ja li he dit abans, que 
nosaltres disposem d’una font important, i és que podem fer publicitat a la gent que venia 
fins ara i que ara en aquests moments, pel que sigui no ve. O sigui, el que no podem fer és 
obrir tot aquest ventall de possibilitats d’ampliació i que no arribi als interessats. 
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Evidentment, jo el primer que faria, com ha dit la senyora Serra, no feia falta que m’ho 
digués, serà que a la gent amb la que tinc contacte “escolteu, aneu a l’Ajuntament que 
possiblement teniu possibilitat de muntar el negoci, doncs X”. Però crec que ens podem 
acabar entenguent amb aquesta moció perquè crec que estem cercant el mateix”

El Batle parla a continuació: “Val. Idò, redactat seria aquest, ho dic perquè tots l’escoltin i 
puguin tenir opció. “Instar a l’Ajuntament de Marratxí a estudiar l’ampliació de nous puestos 
en els mercats actuals, per poder acollir a més comerciants?”.”

Contesta el Sr. Amengual: “Perdoni que li corregeixi, si pot ser millor del que posen “aprobar 
redacción de plan” posaria “a estudiar la ampliación de superficies habilitadas o habilitar 
nuevos días o designar nuevos espacios públicos”. Tot el següent em pareix que no hi ha 
cap problema. Realment el que estem fent és el que he dit abans, llevar “aprovar la 
redacción de un plan” per la paraula “estudiar”.”

El Batle diu: “Pot tornar a llegir així com ho vol deixar?”

I li respon el Sr. Amengual: “És tan senzill com això, senyor Batle. On posa “aprovar la 
redacción de un plan”, això ho llevem, i el substituïm per la paraula “estudiar”.”

El Batle torna intervenir: “Doncs quedaria “instamos al Ayuntamiento de Marratxí a 
aprobar...”

Segueix amb la paraula el Sr. Amengual: “... a estudiar la ampliación de superficies 
habilitadas o habilitar nuevos días o designar nuevos espacios públicos” i tot el que ve.

El Batle demana: “I fins a “aire libre”?”

Respon el Sr. Amengual: “No, venc a dir. O sigui, no em pareix tan malament, per ventura 
coincidim. Podem seguir amb el mateix format dels mercats que s’estan obrint actualment o 
un altre nou. O sigui, segur que els dels puestos aquests nadalencs igual són un altre 
format. I tot això, sempre “…cuando la situación sanitaria lo permita y el cumplimiento de las 
medidas sanitarias y normativa vinculante.” Venc a dir, és que no hi ha ja res aquí que 
haguem discutit en aquest moment. O sigui, que crec que devem estar, devem coincidir”

A continuació el Sr. J. F. Canyelles: “No em queda gens clar com queda redactat, 
sincerament. Només feu voltes i voltes i voltes i no s’enten per res. Només es donen voltes”

Contesta el Batle: “Llegeix, perdoneu, llegeix el que proposa en Jose Maria, “Instamos al 
Pleno del Ayuntamiento de Marratxí a estudiar la ampliación de superficies habilitadas o 
habilitar nuevos días o designar nuevos espacios públicos al aire libre.” Jo aquí feria “…para 
dar cabida a nuevas solicitudes” No?”

El Sr. Amengual diu: “Perfecte”

Torna parlar el Sr. Canyelles: “Sí. Però hi ha un punt que a jo em sembla molt important 
aquí; que és el que nosaltres defensàvem des de l’Equip de Govern. Una qüestió és els 
punts que ja tenim de mercats en els diferents nuclis. Que tenim aquests quatre mercats. I 
evidentment, no estan copats, per tant si no estan copats, hi ha espai lliure i senzillament, la 
gent que vulgui venir a vendre allà que tingui unes condicions per poder venir a vendre, que 
no han de venir a vendre segons que, sinó roba, o alguna cosa que diguéssim que dignifiqui 
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els mercats, perfecte. Però, és evident que habilitar nous espais pels mercats, no té gaire 
sentit, a un mes vista. A un mes vista perquè aquesta moció parla precisament de tota la 
campanya de Nadal, a un mes vista, jo no li veig gaire sentit. Li veig sentit a reforçar els 
mercats que tenim i que es puguin incorporar altres venedors que no venguin exclusivament 
productes de menjar. Això sí que ho veig bé. Però a deixar, diguéssim, habilitar nous espais 
com si estan les coses no necessitassin esforç. Venc a dir, sabem en el moment en què 
vivim per habilitar nous espais, significa molt d’esforç. Jo crec que nosaltres com Equip de 
Govern tenim la responsabilitat de no prometre coses que no podem complir. Jo això ho tinc 
bastant clar. En canvi, en els mercats que ja tenim establerts, que tenim unes normes, que 
tenim uns dies fitxats, que cobreixen la majoria del territori que tenim a Marratxí, llavors sí, 
en aquests mercats hi veig molt de sentit reforçar-los perquè a damunt on tenim la vida 
social i llavors on els comerciants hi tenen sentit. M’explico? És que no veig crear un altre 
espai. Ens ha costat tant posar en ordre el gran mercat, ens ha costat anys posar-ho en 
ordre, no anirem a crear un altre espai a una altra banda per fer no sé què. Anem a reforçar 
els mercats que tenim. Jo crec que és de bastant lògica”

El Batle demana a continuació: “Idò, voldries llevar “designar nuevos espacios públicos””

El Sr. Amengual comenta: “És qüestió de necessitat. Possiblement hi hagi tanta demanda o 
no, però per ventura dir, escolta i per què no obrim un altre lloc. Però bé, menys dóna una 
pedra. Ho podem llevar. Si és el que li preocupa al senyor Canyelles, ho podem llevar. 
L’important és arribar a un acord”

El Batle exposa: “Deixem, “Instamos al Pleno del Ayuntamiento de Marratxí a estudiar la 
ampliación de superficies habilitadas existentes…”, podríem posar, que són els mercats 
d’ara, “... o habilitar nuevos días para dar cabida a nuevas solicitudes?”

Acte seguit intervé el Sr. Amengual: “Jo realment no tinc ni idea de quants d’espais més es 
podrien omplir, quants de comerciants més podrien venir, evidentment; o sigui, això ja és un 
acte de fe, per això deia d’ampliar puestos”

Respon el Batle: “Mira, ara per ara els mercats poden estar a un 50% d’ocupació”

I el Sr. Amengual: “Però els hi tenim a un 50% Tots? A quin percentatge els hi tenim?”

Torna parlar el Batle: “Més o manco. Depèn de quin, el de Pont d’Inca hi ha espai pels nous 
puestos. El del Pla de Na Tesa és el que menys. I si hem de posar nous espais, ja els 
hauríem de posar a la plaça de Donants de Sang que està allà davant. A Pòrtol hi ha puesto 
perquè també n’hi ha molt pocs. I a Sa Cabana hi ha bastants de puestos, el que passa és 
que com la plaça és tan gran, també es pot ampliar a tota la plaça”

El senyor Joan F. Canyelles afegeix: “I al Pont d’Inca també”

Segueix parlant el Batle: “Sí. I el Pont d’Inca també. Ara mateix no sé dir-li quants de 
puestos representen tot això però si que n’hi ha un parell. Sobretot a Sa Cabana, Pont d’Inca 
i Pòrtol, allà sí que n’hi ha. El Pla de na Tesa és el que és més just”

El portaveu de Ciudadanos torna intervenir: “En el final l’important és poder oferir a la gent 
que es guanya la vida. O sigui i quan més puguem, doncs, millor. Miracles no podem fer. 
Senyor Canyelles, té raó quan diu que costen esforços segons quines coses. Val, perfecte. 
Jo el puc entendre. Però la idea és beneficiar a la gent”
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I el Batle comenta: “Ho torno a llegir, “Instamos al Ayuntamiento de Marratxí a estudiar la 
ampliación de las superficies habilitadas existentes o habilitar nuevos días para dar cabida a 
nuevas solicitudes”. D’acord?”

Continua amb la paraula el Sr. Canyelles: “Podem triar.... Ojalà tinguéssim, perquè hi ha 
hagut diferents intents, en diferents governs perquè els mercats en els diferents nuclis 
tinguessin vida, i la veritat és que la dificultat és trobar comerciants o trobar venedors que 
vinguin al mercat. Això és la veritat. El que funciona millor, o dels que funcionen millor és el 
del Pla de Na Tesa. El de Pòrtol ha acabat a zero, pràcticament. És a dir, hi ha dos 
comerciants, a vegades n’hi ha un, a vegades n’hi ha tres però molt justet, molt justet”

El portaveu de Ciudadanos, senyor José Mª Amengual diu: “Doncs, seria un motiu per 
desplaçar-lo.....”

Segueix amb la paraula el Sr. Canyelles: “És un fet real, la realitat és així. El Pla de Na Tesa 
és el que s’aguanta bastant. Cabana també ha fet una bona davallada”

I el Batle diu: “El tema està que és vera que ara en aquests mercats la sol·licitud que 
tinguem serà també de la gent que més ho necessita. Que serà la gent que no fa feina, que 
evidentment, també és la gent que més ho necessita. Aquests que fan feina i que desprès 
els diumenges anaven al mercat, evidentment, crec que són menys necessitats que els que 
no tenen cap tipus de feina ni cap ocupació”

Intervé el Sr. Amengual: “És que hem de pensar que tots els usuaris del gran mercat, i alerta 
que ara sí que he dit gran mercat, estan cercant altres puestos, on instal·lar-se. Per tant que 
nosaltres els hi oferim això doncs, si donem oxigen i possiblement si això té la informació 
suficient i si se li dóna publicitat, que tampoc ens interessa passar-nos, ho entenc 
perfectament, però segur, segur que tindrem usuaris”

A continuació la Secretària de la Corporació deman: “El punt segon i el punt tercer, queden 
igual?”

Li respon el Batle: “No, només es posa el que acabo de dir”

La Secretària torna demanar: “Només això?”

I el Sr. Amengual comenta: “El punt tercer tampoc es manté, no?”

El Batle respon: “No. Saps que passa? Que no ens donarà temps de fer-ho, Jose Maria. Vull 
dir, em compromet a què na Gero vos cridi per dir-vos com queda, quants de puestos nous 
s’ofereixen i tot això; ens comprometem a fer-ho així. Però de veres que fer una mesa no 
serà pràctic i no tindrem...”

Tornar parlar el Sr. Amengual: “Perdonem. Mira. El que hem fet ara avui, que ha estat fer 
massa llarg el ple, això era la taula. Nosaltres ara amb dues hores més de feina, hauríem 
tret més suc que no ara que estem tallant per la urgència de les circumstàncies. I això és el 
que demano jo, perquè per part vostra ara hi ha hagut voluntat i per part nostra també la 
tenim. Per tant, aquestes són les taules que dic jo. O sigui, quedem un matí i intentem cercar 
solucions. Simplement”
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Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per unanimitat, aprovar la moció en la forma següent:

1. Instamos al Ayuntamiento de Marratxí a estudiar la ampliación de las superficies 
habilitadas existentes o habilitar nuevos días para dar cabida a nuevas solicitudes

20. Moció presentada pel grup polític municipal Vox Marratxí con motivo del día 
contra la violencia hacia la mujer

A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu de Vox Marratxí, senyora Lola 
Nchaso Sota, de la Moció presentada per Vox Marratxí, en data 20 novembre de 2020 con 
motivo del día contra la violencia hacia la mujer, que diu textualment:

“Este 25 de noviembre, con motivo del Día Contra la Violencia hacia la Mujer, el 
Ayuntamiento de Marratxí reitera su compromiso para acabar con cualquier manifestación 
de violencia hacia las mujeres y hacia cualquier hombre, niño o anciano.

El artículo 14 de nuestra Constitución consagra el principio de igualdad entre todos los 
españoles y ofrece la garantía legal para que hombres y mujeres tengan los mismos 
derechos.

Desde el Ayuntamiento de Marratxí condenamos cualquier atentado contra este principio 
constitucional por razón de nacimiento, sexo, edad, raza o ideología. Además, declaramos la 
necesidad de defender a cualquier víctima de violencia y de condenar por igual a los 
agresores y asesinos, sean hombres o mujeres.

En los últimos años, algunos partidos políticos y asociaciones han instrumentalizado a niñas 
y mujeres mediante leyes que las colectivizan y victimizan, presentándolas como un grupo 
homogéneo, oprimido e incapaz de valerse por sí mismo. Estos grupos de poder tratan de 
dividir la sociedad en grupos excluyentes con intereses contrarios, enfrentando a la 
población para conseguir sus intereses partidistas.

En el intento de crear esta guerra de sexos, surgió la Ley de Violencia de Género, que 
acaba con la presunción de inocencia y discrimina al varón por el mero hecho de serlo. Una 
ley que, además, ha resultado ineficaz para disminuir el número de mujeres asesinadas a 
manos de sus parejas, mientras que ha abandonado a grupos como las mujeres lesbianas 
agredidas por sus parejas, también mujeres.

Así, este 25 de noviembre, este Ayuntamiento quiere estar con todas aquellas personas que 
han sido víctimas de violencia. Especialmente, queremos recordar a esas mujeres y niñas 
que han sido abandonadas por el feminismo sectario, por no ser útiles para sus 
reivindicaciones.

Alzamos la voz por las niñas, menores, tuteladas en Baleares que han sido explotadas 
sexualmente con el silencio cómplice de un gobierno indigno. También por todas esas 
mujeres que han sufrido violencia sexual a manos de mandas bajo el silencio cómplice de 
partidos y asociaciones que han callado al ver la nacionalidad de los agresores.

Condenamos igualmente las agresiones a mujeres de la política por haber expresado sus 
ideas en manifestaciones, universidades o actos políticos y a las que el feminismo radical no 
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ha querido defender.

Por último, reivindicamos nuestro modo de vida, que defiende la igualdad frente a culturas 
que no respetan a la mujer. Actualmente, asistimos con preocupación a la infiltración de 
esos modos de vida en nuestros barrios, poniendo en riesgo la convivencia y la seguridad 
de las mujeres.

En muchos lugares del mundo, la violencia hacia las mujeres forma parte de culturas donde 
se las trata como un ser inferior o se las aboca a prácticas como la ablación genital 
femenina o los matrimonios forzosos.

PROPUESTA DE ACUERDO:

En consecuencia, el Ayuntamiento de Marratxí:
· Condena todo ataque violento ejercido contra cualquier persona con independencia de 
su sexo, edad o ideología.
· Rechaza la colectivización y victimización de las mujeres, así como la criminalización del 
hombre por el hecho de serlo.
· Reivindica la cultura occidental, basada en la igualdad, frente a modos de vida que 
tratan a la mujer como un ser inferior al hombre”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu del PP, senyora Mª Magdalena 
García Gual: “Jo que pensava que això ja ho podíem haver fet amb l’altra i haguéssim parlat 
conjuntament del mateix tema a l’altra moció. Però bé, és igual. A veure, nosaltres aquesta 
moció, senyora Nchaso, tot i que no compartim moltes coses de “la exposición de motivos”, 
si usted retirara el punto número dos, bueno que no está numerado, pero el punto dos de 
esta moción y cambiara el título; porque yo estoy de acuerdo con el compañero de 
Ciudadanos que poner título a las mociones es complicado pero es que en este caso no es 
que sea complicado, es que es inverosímil. Porque el título de la moción dice exactamente, 
“…con motivo de la violencia hacia la mujer…” Entonces ¿si es violencia contra la mujer 
porque rechazamos la colectivilización de las mujeres? O sea, no me cuadra mucho. Por 
eso le digo, que si retira este punto y cambia el título, pero esto no sé si se puede hacer, 
porque la moción ya está registrada y ya viene con este título. Pero estamos hablando del 
día de la violencia contra la mujer, podríamos hablar de la votación”

Li respon la Sra. Nchaso: “Bueno, yo Magdalena, lo pregunté antes de leer la otra moción, 
¿sí?, y se me dijo que se iba a hacer pues aparte, como lo estamos haciendo. Y el punto 
ese del rechazo de la colectivización y victimización de las mujeres, pues yo creo que está 
bien donde está”

La Sra. García torna intervenir: “Perfecte. Idò, podem passar a votació”

La portaveu de Vox comenta: “Sí, a votación. De todas maneras no va a variar mucho.”

Torna parlar la Sra. García: “Sí que hubiera variado, si hubieras aceptado algún cambio. 
Pero vamos, no hay problema. Gracias”

A continuació agafa la paraula el Batle: “Això demostra, senyora García, que no només..., 
que el sentit de totes aquestes mocions i tots aquests missatges no són dues frases amb les 
que pugueu estar d’acord, si no que va més enllà. I a vegades és perillós aferrar-se a 
segons quines coses”
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I ara parla el portaveu de Ciudadanos, Sr. Amengual: “Nosaltres ja teníem el nostre sentit de 
vot per fer, que era en contra, perquè el punt dos que pareix que és el que té més contingut 
del que és la moció, “rechazar colectivización”, es un col·lectiu, això és evident; i “rechazar 
victimización”, és que són víctimes. Per tant, ja fer voltes a la resta, no hi ha molt més a 
discutir. Pareix, de vegades són tan regirades aquestes mocions que són complicades de 
cercar-les un punt comú. Pareix que està renegant de la violència masclista a segons quina 
part de la redacció. Tot això existeix, igual que existeixen altres tipus de violències. I després 
la cultura occidental no és l’única que té coses a imitar. Hi ha altres cultures que es dóna 
aquesta ambigüitat. Coneixem països asiàtics, sobretot a la part d’Austràlia, que hi ha 
països petits que les dones estan a la mateixa alçada que els homes. Per tant el nostre 
sentit de la votació serà en contra”

El Batle torna intervenir: “Torno a repetir que, és una recomanació que faig, evidentment, 
que alerta a llegir literalment les frases perquè venen dins un context que és molt més 
perillós, i que cada paraula d’aquestes du un missatge darrere. Si la llegeixes fora de 
context, et pot passar desapercebuda, però quan la fiques en el context que és, és com més 
perillós; i per això no hem dut conjuntament les dues mocions perquè blanc i negre, no se 
semblen en res. Val. Idò, passem a votació, si vos sembla bé”

Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per majoria amb el vot a favor de la regidora de VOX i amb els vots en 
contra dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, 
dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, del regidor d’Unides Podem i del 
regidor del Grup Mixt rebutjar la moció abans transcrita.

Seguidament agafa la paraula la portaveu del Partit Popular, Sra. Mª Magdalena García 
Gual: “Sí, senyor Batle. Miri una qüestió, són les onze i mitja, no sé a quina hora ha dit vostè 
que si no havíem acabat faria la proposta de continuar un altre dia. Ho dic perquè si hem de 
començar i a mitjà debat hem de tallar, quasi que m’estimo més que ho deixem anar per un 
altre moment. Perquè també em faig càrrec que després també hi ha més punts de l’ordre 
del dia i precs i preguntes, també”

El Batle respon: “Doncs, mira, anem a durar com a deu minuts més com a molt. És vera que 
no donarà temps a debatre aquesta moció. És vera que és important donar compte dels 
punts que venen després, de la part de control, i els precs i preguntes, evidentment, crec 
que també es poden deixar per escrit, en tot cas. No? N’hi ha dues, tenim dues opcions. 
Reprenem aquest plenari un altre dia, que ens posem tots d’acord; o fem ara la part de 
control i aquesta moció la duem en el pròxim plenari. Això també depèn un poc de la vostra 
decisió. Si voleu fer un plenari nou o la passem per l’altre”

Seguidament el Sr. Amengual, portaveu de Ciudadanos comenta: “Sí. Només dir que no he 
rebut la documentació de les sentències que vàrem ja reclamar a les Comissions.”

El Batle contesta: “Val. Jo no hi era a la Comissió, però...”

La Secretària diu: “Sí. Ho comprovaré, ho comprovaré també, a veure si és que no estan 
enviades o que ha passat. Ho comprovaré.”
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I el Batle segueix parlant: “En tot cas, senyora Secretària, aquestes sentències no hi ha 
problema en donar compte en el pròxim plenari, no?”

La Secretària respon: “No, no, no.”

I el Batle comenta a continuació: “Val. Podríem passar aquest donar compte al pròxim 
plenari i rebreu la informació. De totes maneres, es dóna compte, no es vota a favor ni en 
contra.”

El portaveu de Ciudadanos diu: “Ja ho sé, ja ho sé.”

Segueix el Batle: “Però bé, ho podem dur el pròxim plenari, si ho preferiu així”

La portaveu del Partit Popular: “Senyor Batle, jo havia entès que vostè el que plantejava en 
el principi del plenari era que a l’hora que fos aturaríem el plenari i ho reprendríem en un 
altre moment”

El Batle diu: “Sí, sí.”

Torna intervenir la portaveu del PP, Sra. García: “I jo entenc que, si això és així, hem de 
suspendre en el moment en què vostè digui, que per alguna cosa és el President de la 
Corporació, i hem de continuar exactament en el punt que estàvem. Però no, jo no vull 
deixar la meva moció pel mes que ve” 

Continua parlant el Batle: “No hi ha cap problema. Jo he donat aquestes dues opcions. Però 
vosaltres sou que heu de decidir. Vull dir, no prendré jo unilateralment aquesta decisió. Vull 
dir, hi ha les dues opcions. Però si vosaltres no voleu passar al plenari aquesta moció, 
doncs, reprendrem el plenari. No hi ha cap problema”

I la Sra. García respon: “Sí perquè també pensi que hi ha el torn de precs i preguntes que el 
plenari passat va durar, m’he entretingut a mirar-ho, una hora i quinze minuts”

Torna parlar Batle: “Sí, sí, per això també deia que si volíeu...”

La Sra. García segueix amb la paraula: “Tampoc, si l’hem de reprendre tampoc el que no 
voldria és fer el plenari només per la meva moció. Però com que també hi ha els precs i 
preguntes i la part de control”

El Batle, senyor M. Cabot diu: “Per això deia, que la part de control és molt ràpida, 
evidentment, i per això també deia que en el cas de que volguéssiu, només és una 
possibilitat, hi ha la possibilitat també que la feu per escrit les preguntes que també es pot 
fer així. Però no passa res. Proposem un dia que a tots en vagi bé i fem el plenari. Entenc 
que el dematí no li va bé a tothom, no?” 

Respon la Sra. García: “Bé, si és un dissabte o un diumenge, sí”

Torna demanar el Batle: “Crec que no farà falta, no?”

La Sra. García contesta: “No ho sé, estam a disposició 24 hores”

El Batle demana: “Demà a les quatre de l’hora baixa, a les 16 hores. Com el tindríeu? 
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I la Sra. García respon: “Jo no”

Batle: “No? Bé, vos pareix si demà dematí ens cridem i ens posem d’acord, perquè ara crec 
que serà un poc mal de fer això. Demà de matí li dic al Cap de Gabinet que vos cridi, 
proposem un dia i, ha de ser dins aquesta setmana”

El Sr. Amengual intervé: “Igual, demà a la mateixa hora?”

Contesta la portaveu del PP: “Demà a la mateixa hora, a les vuit, perfecte. A les quatre no”

El Batle diu: “Quan? Demà? No, demà a les vuit jo no puc. Per això dic, ens cridem demà 
dematí i proposem entre tots a veure si aconseguim que sigui aquesta setmana. D’acord? 
Vos pareix?”

El Sr. Amengual respon: “Perfecte.”

I la Sra. García diu: “Sí.”

Segueix parlant el Batle: “Idò, ho fem així. És que ara serà molt mal de fer posar-nos tots 
d’acord. Deixem el plenari aquí, a punt de la moció del Partit Popular. I bé, les sentències 
intentem també enviar-les demà dematí i així durem dos punts. Demà tenir per vosaltres la 
informació de les sentències i així també el podem dur en el plenari”

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.




