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Acta de l’Ajuntament Ple
Identificació de la sessió:
Núm. 13/20
Caràcter: Ordinària
Data: 23 de desembre de 2020
Horari: de 18.00 a 19.30 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
- 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
Absents:
- Carmen Ripoll Torres, havent justificat la seva absència
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: “...en dates tant assenyalades com aquestes, o
sigui que, una abraçada forta per ella, des del Consistori. Abans de començar l’ordre del dia
simplement comentar-vos un parell de coses com faig a cada plenari. A dia d' avui tenim
quatre casos positius de Covid a l’Ajuntament, dos d’ells són policies, els altres dos són
d’administració i 14 confinats. D’aquests 14 confinats ja n’hi ha menys però no ho tenc
actualitzat perquè d’aquests 14, 7 eren policies que ja entre ahir i avui també han tornat a fer
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feina, o sigui, que ja no són tants. Abans de començar vos posava al dia amb les dades del
Covid. Explicava que són 4 casos positius a l’Ajuntament, un d’ells també aquests dies ja
podrá tornar, o sigui, ja només serán 3. Hem tingut 14 confinats fins el dia d’avui, també
explicava que d’aquests 14, 7 eren policies que ja també estan tornant al seu lloc de feina
desprès dels dies de confinament que els hi tocava, que varen donar negatius però encara
així havien d’estar confinats. Que a Marratxí a dia d’avui tenim 252 positius actius, que són
molts, que el missatge és el de prevenció, sobre tot en aquestes festes de Nadal. I seguir el
lema que hem posat per la campanya de comerç, “que aquest Nadal fem les coses diferents
perquè tot sigui com sempre”. És cridar un poc a la prevenció i sobre tot anar molt alerta pel
bé de tots. Desprès, altres temes, donar els molts d’anys a n’en Joan Francesc Canyelles,
que avui és el seu aniversari. Ja ens convidarà quan ho poguem fer. Varen començar
persones desocupades, amb el Pla Reactiva, a fer feina a l’Ajuntament, la setmana passada.
Que hem ajornat algunes de les activitats que havíem programat per a Nadal, les hem
ajornat per més endavant. Hem ajornat totes aquelles que se feien dins espais tancats i hem
mantingut les que se fan a l’espai lliure per les restriccions des de que varem entrar a la fase
4. Recordar també per donar un missatge a tots els que conegueu, que ja s’ha posat en
marxa aquesta setmana el termini per sol·licitar les ajudes que dona el Consell de Mallorca
fins a 1.500 euros per empreses del sector de la restauració perquè ho poguem anar
comentant als que coneguem. I dir-vos també que estam coordinant amb les comissions de
veïnats i comissions de reis mags les colcades de dia 5. Tenim reunió de coordinació dilluns
mateix amb ells però tots com entendreu també està tot un poc a l’aire per la situació
epidèmica. La fase 4 era fins dia 28. Dia 28 actualitzen restriccions o alliberen restriccions,
que tots pensam que no serà així, que seran més restrictives i estam un poc a l’espera
també de saber que passa. Nosaltres per ara planificam fer les colcades com sempre a
l’espera dels aconteixements i a l’espera de que puguin sortir noves restriccions. Però la
idea avui per avui és aquesta”
Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors (24-11-2020 i 27-11-2020)
Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Reconeixement de crèdits 11/20
3. Modificació de l’apartat b) de l’Annex 1 del Pla Estratègic de Suvencions dels exercicis
2019-2020
Drets Socials (Serveis Socials)
4. Resposta a l’al·legació presentada pel grup Unides Podem i aprovació definitiva del
Reglament d’Organització i funcionament de la Taula Local de coordinació i prevenció contra
la violència masclista de Marratxí
Propostes per via d’urgència:
Drets Socials (Serveis Socials)
5. Declaració d’urgència: Modificació de l’Annex de subvencions del pressupost de 2020 per
a l’àrea de Serveis Socials
6. Modificació de l’Annex de subvencions del pressupost de 2020 per a l’àrea de Serveis
Socials, prèvia declaració d’urgència
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre sessions
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Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Donar compte de la Sentència núm. 360/2020
3. Donar compte de la Sentència núm. 315/2020
-

Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors
Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 24-11-2020 i de l’acta de la
sessió extraordinària de data 27-11-2020, que s’aproven i autoritzen per unanimitat.
2. Reconeixement de crèdits 11/20
Vist l’expedient 11/20 relatiu al reconeixement
pressupostaris anteriors.

de crèdits

corresponents als exercicis

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 11//2020 corresponent a les despeses que
després es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura en
l’expedient.
NUM

ANY
1 2018

Nº FRA

DATA FRA

NOM

2018003252

06/07/2018

AGUAS TERMINO DE MARRATXI SA -

2019003022

04/12/2018

2019003153

24/04/2019

2020002365

14/05/2020

2 2018

2019

IMPORT
44,33

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES

3 2019

18,84
BALEARS ECOMON SLU

1.724,25

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
154,28
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4 2019

2020002376

14/05/2020

AGEDI AIE

54,14
TOTAL

1.995,84

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 18 de desembre 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 tres regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX
i del regidor del Grup Mixt, aprovar els acords esmentats.
3. Modificació de l’apartat b) de l’Annex 1 del Pla Estratègic de Subvencions dels
exercicis 2019-2022
Atès que l’article 8.1 de la Llei 38/2003, general de subvencions disposa que els òrgans de
les Administracions públiques o qualsevol ens que proposin l’establiment de subvencions,
amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i
efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva
consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas
al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
Atès que l’àrea de Serveis Socials té interès en atorgar subvenció directa a les entitats
d’interès públic, social o humanitari per a realitzar diferents tasques de suport, ajuda i
acompanyament a persones amb necessitats.
Aquesta regidoria eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda la següent
PROPOSTA D'ACORD
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Annex 1 apartat b) del “Pla estratègic de
subvencions exercicis 2019-2022”, en els termes que a continuació s’expressen:

ANNEX 1: PRESSUPOST MUNICIPAL 2020. APLICACIONS DE DESPESA I
IMPORTS DESTINATS A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
b) Aplicacions de despesa del capítol IV del pressupost 2020 de l’Ajuntament de
Marratxí destinades a l’atorgament de subvencions pel procediment d’adjudicació
directa.
Àmbit

Aplicació pressupostària 2020

Import previst*

Esports
Cultura
Educació

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13523406760407336443 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Joventut
Gent Gran
Participació
Ciutadana
Serveis Socials

Mobilitat i
Transport

231.01.48901 – Subvencions a famílies i institucions sense ànim
de lucre
231.02.48901-Subvencions a famílies i institucions sense ànim de
lucre
231.01.48000 –ONG Casal Solidari
441.00.46200 – Transferències a entitats públiques (EMT)
441.00.46700 – Consorcis TIB

2.000€
34.000€
40.000€
254.683€
75.000€

*Les quanties es supeditaran a la corresponent dotació pressupostària de l’exercici pressupostari en curs.

2. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies hàbils,
dins els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions i
suggeriments que estimin oportuns. Aquesta exposició al públic també s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat aquest
acord, fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari. En cas contrari, s’adoptarà
l’acord definitiu que pertoqui, resolent les reclamacions presentades i aprovant la redacció
definitiva de la modificació de l’Annex 1 apartat b) del PES dels exercicis 2019-2022.
4. Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció i a les diferents àrees afectades per
aquesta modificació.
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia i Especial de Comptes, de data 18 de desembre de 2020, abans transcrit, els
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.
4. Resposta a l’al·legació presentada pel grup Unides Podem i Aprovació definitiva del
Reglament d’organització i funcionament de la Taula Local de coordinació i
prevenció contra la violència masclista de Marratxí.
Atès que la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local (art.4) i l’article 100 de la
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears atribueixen als municipis, entre
d’altres, la potestat reglamentària i d’autoorganització (art. 4).
Atès que l’aprovació del present Reglament requereix l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament i
que es segueixi la tramitació de l’article 49 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i
l’article 102 de la Llei 20/2006, seguint a l’acord d’aprovació inicial la seva publicació i
l’audiència a les associacions directament afectades.
Atès l’acord d’aprovació inicial del reglament d’organització i funcionament de la Taula
Local de coordinació i prevenció contra la violència masclista de Marratxí de data 25 de
febrer de 2020 (BOIB núm.30, 10 de març de 2020)
Atès les al·legacions presentades pel grup municipal Unides Podem en data 07 de març de
2020.
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Per tot l’exposat, aquesta regidoría, eleva a la Comissió Informativa i a l’Ajuntament Ple, la
següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Denegar les al·legacions presentades per Unides Podem en data 07 de març de 2020
en base als següents motius:
•

La taula és un òrgan col·legiat compost per tots els agents socials del municipi
(relacionats al punt 3 del Reglament) i és una taula tècnica, integrada per les
persones que designin aquests agents, per tant, no hi ha representació política,
exceptuant la presidència, exercida per la persona que ocupi la Regidoria de l’àrea
d’Igualtat.

2. Aprovar definitivament el Reglament d’organització i funcionament de la Taula Local de
coordinació i prevenció contra la violència masclista de Marratxí, d’acord amb el
següent text:
REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA TAULA LOCAL DE COORDINACIÓ I
PREVENCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA DE MARRATXÍ
1. NATURALESA I OBJECTIUS:
La Taula Local de prevenció, intervenció i coordinació de l’atenció a víctimes de violència masclista
a Marratxí està constituïda com un òrgan de treball interdisciplinari i un instrument de coordinació
entre càrrecs polítics i professionals de diferents serveis a favor d'adoptar mesures d'acció positiva
per fer efectius i reals els drets de les dones davant les violències masclistes.
La llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears defineix la violència
masclista, al seu article 65, com la manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les
relacions de poder dels homes sobre les dones que s'exerceix sobre aquestes pel fet de ser dones.
Comprèn qualsevol acte de violència per raó de sexe que tingui com a conseqüència un prejudici o
sofriment en la salut física, sexual o psicològica, i inclou les amenaces d'aquests actes, la coerció i
les privacions de la seva llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la privada.
Així, la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere, estableix la coordinació entre les diferents institucions i agents que actuen
contra la violència de gènere.
D’altra banda, l’ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, exerceix una labor
fonamental en la prevenció, la sensibilització i l’atenció.
L'objectiu principal de la creació de la Mesa és la promoció, a l'àmbit municipal, de polítiques i
actuacions per a l'eradicació de la violència masclista a través de:
• La millora de la detecció precoç de casos.
• El foment de la coordinació entre recursos i entitats especialitzats i no especialitzats en violències
masclistes.
• L'atenció àgil i individualitzada per a cada dona i menors al seu càrrec.
• La millora de les accions de sensibilització i prevenció dirigides a professionals i a la ciutadania.
2. FUNCIONS

• Donar a conèixer les línies concretes d'actuació de cada àmbit representat.
• Determinar criteris per a la detecció precoç de casos de violència masclista a cada un dels àmbits.
• Acordar criteris comuns per a la detecció i atenció.
• Analitzar i realitzar el seguiment de casos.
• Analitzar estratègies de coordinació entre els distints àmbits i realitzar propostes de millora
• Posar en comú i analitzar les dades sobre violència masclista de cada àmbit d'actuació.
• Impulsar la posada en marxa d'estratègies/actuacions de sensibilització i prevenció dirigides a la
ciutadania i/o a col·lectius específics.
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13523406760407336443 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

• Analitzar el funcionament de les campanyes de sensibilització i prevenció realitzades.
• Impulsar actuacions formatives dirigides a professionals.
3. COMPOSICIÓ:
• Presidència: La presidència efectiva serà exercida per la persona que ocupa la Regidoria a la
qual pertany Igualtat, o suplent en qui delegui.

• Secretària: Les funcions de secretaria seran desenvolupades per el/la tècnic/a que en cada
moment s’ocupi de coordinar el programa municipal d’atenció a la violència masclista, o suplent en
qui delegui.

• Vocals:
o Una persona representant de l’Institut Balear de la Dona.
o Una persona representant de la Delegació de Govern
o Una persona representant del Consell de Mallorca.
o Una persona representant de l’Ajuntament de Marratxí de cada una de les següents àrees:
Serveis Socials.
Igualtat
Cultura i Esports.
Sanitat
Participació Ciutadana.
Seguretat Ciutadana (Policia Local).
Joventut

o Una persona representant de la Guàrdia Civil.
o Una persona representant de cada un dels Centres de Salut del municipi de Marratxí.
o Una persona representant de cada un dels centres educatius de primària, secundària i
formació professional del municipi de Marratxí.

o Una persona representant de cada una de les Entitats del Tercer Sector d’Acció Social que
actuïn amb seu al municipi de Marratxí.

o Una persona representant de cada una de les entitats de Marratxí que treballin en el
foment de la Igualtat i la prevenció de la violència masclista.

Cada vocal serà anomenat representant de la respectiva àrea o entitat. En el mateix escrit es
designarà una persona suplent per substituir en el cas de no poder assistir a alguna de les
convocatòries. En cas d’haver modificacions en els vocals representants s’haurà de comunicar per
escrit.

4. RÈGIM DE SESSIONS, CONVOCATÒRIES I FUNCIONAMENT
4.1.

Taula de prevenció, intervenció i coordinació de l’atenció a víctimes de violència masclista
Correspondrà a la Secretaria, per ordre de la Presidència, la convocatòria de la Taula amb una
antelació mínima de quinze dies. Les convocatòries, que s'enviaran a membres de la Taula per
mitjans electrònics, han de contenir l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc on es durà a terme la sessió
i, si escau, s'acompanyarà de l'acta de la sessió anterior i la documentació necessària per conèixer
els temes a tractar.
Correspon a la Secretaria dirigir les actuacions de la Taula, moderar el desenvolupament dels
debats i elevar, amb la seva signatura juntament, les propostes pertinents a l'òrgan o òrgans
competents per a la seva tramitació i/o aprovació.
Cada reunió de la Taula s’ha d’iniciar amb la lectura de l’acta de la sessió anterior a càrrec de la
secretària, que n’ha de sol·licitar l’aprovació a totes les persones assistents. A continuació s’han de
tractar els altres punts de l’ordre del dia. En cas d’haver esmenes es faran les corresponents
modificacions i es duran a la pròxima taula per a aprovació.
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Amb un mes d’antelació a la data prevista per reunir a la Taula, s’obrirà el termini perquè els
representants puguin proposar a la Mesa punts per incloure a l’ordre del dia. La Mesa serà l’òrgan
que decidirà quins punts s’inclouen i quins no.
Per a la constitució de la Taula, a efectes de celebració de les sessions, deliberacions i presa de
decisions, es requerirà l'assistència presencial de la Presidència i la Secretaria o dels seus suplents,
així com la meitat, al manco, dels seus membres.
Prèvia convocatòria de la Presidència, es podrà proposar l'assistència a les sessions de la Taula
d'altres membres com personal de l'Ajuntament de Marratxí, persones assessores externes i
associacions, organitzacions, institucions o fundacions que treballin en la prevenció de les violències
masclistes i en l'atenció a víctimes de violència masclista. Aquesta participació extraordinària es
durà a terme quan ho requereixi l'assumpte a tractar, per motius tècnics o d'incidència en les
competències de determinades unitats organitzatives i assistiran en qualitat de persones expertes o
agents implicats.
Els membres hauran d'aportar informació o documents sol·licitats en el termini de set dies posteriors
a la sessió en la qual se'ls sol·liciti.
La Taula es reunirà, com a mínim, de manera ordinària dues vegades a l'any, i de manera
extraordinària, a petició motivada de qualsevol membre, i la Presidència quan ho consideri
necessari.
La Taula pot posar en marxa comissions de treball per dur a terme projectes concrets. En aquestes
comissions s’hi poden integrar els representants permanents que es designin en cada cas.

4.2. La Mesa
Correspon a la Mesa les següents funcions:
- Proposar i acordar l’ordre del dia de la pròxima convocatòria de la Taula.
- Proporcionar la documentació corresponent als punts de l’ordre del dia.
- Informar sobre la interpretació del present Reglament, així com vetllar pel compliment d’aquest.
- Informar sobre les sol·licituds d’admissions i sobre la tramitació d’expedients de pèrdua de la
condició de membre de la Taula.
- Impulsar i coordinar les tasques de les comissions.
La Mesa estarà composada per:
•Presidència: La presidència efectiva serà exercida per la persona que ocupa la Regidoria a la qual
pertany Igualtat, o suplent en qui delegui.
•Secretaria: Les funcions de secretaria seran desenvolupades per el/la tècnic/a que en cada
moment s’ocupi de coordinar el programa municipal d’atenció a la violència masclista, o suplent en
qui delegui.
•Una persona representant de l’Institut Balear de la Dona.
•Una persona representant de les Entitats del Tercer Sector d’Acció Social que actuïn amb seu al
municipi de Marratxí.
Per a la vàlida constitució de la Mesa es requereix la presència de les persones que ocupen la
Presidència i la Secretaria, o les que les substitueixin; i la de la meitat, almenys, de les seves
persones membres. Si no existeix quòrum en segona convocatòria, es constituirà sempre que s’hi
registri l’assistència d’una tercera part de les persones membres, incloses les persones que ocupen
la Presidència i la Secretaria.
La Mesa també quedarà vàlidament constituïda, encara que no es compleixin els requisits de
convocatòria, si totes les persones membres es reuneixen i així ho acorden per unanimitat.
A proposta de la Presidència o d’un terç de les persones membres de la Comissió Permanent,
poden assistir a una reunió determinada amb veu i sense vot altres persones que no siguin de la
Comissió Permanent i que sigui necessària la seva presència per tractar un tema determinat.
Els acords són adoptats per majoria simple de les persones assistents amb dret a vot i són
immediatament executius. El vot de la Presidència decideix els empats.
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La persona que ocupi la Secretaria ha de realitzar acta de cada reunió on han de figurar els acords
adoptats i totes les circumstàncies que siguin procedents per al fidel reflex de les reunions. Les
actes amb el vist i plau de la Presidència són aprovades a la mateixa reunió o a la posterior.

4.3. Les Comissions
4.3.1. Comissió de prevenció de violències masclistes
Es crearà una comissió tècnica constituïda per professionals de les entitats i institucions que formin
part de la Taula per elaborar propostes en relació a la prevenció de la violència masclista en
diferents àmbits al municipi de Marratxí. La coordinació d'aquesta comissió serà assumida per la
representant de l’àrea d’igualtat.
Aquesta comissió estarà constituïda pels següents membres:
o Una persona representant de Institut Balear de la Dona.
o Una persona representant del Consell de Mallorca.
o Una persona representant de l’Àrea de Serveis Socials.
o Una persona representant de l’Àrea d’Igualtat.
o Una persona representant l’Àrea de Joventut.
o Una persona representant de cada un dels Centres de Salut del municipi de Marratxí.
o Una persona representant de cada un dels centres educatius de primària, secundària i
Formació Professional del municipi de Marratxí.
o Una persona representant de cada una de les Entitats del Tercer Sector d’Acció Social que
actuïn amb seu al municipi de Marratxí.
Els tècnics i les tècniques que en formen part es reuniran tres vegades a l’any, com a mínim, per
coordinar la prevenció de les violències masclistes al municipi de Marratxí i elaborar, si escau,
plans de formació i sensibilització, catàlegs de serveis, campanyes de prevenció, protocols,
memòries anuals i altra documentació que requereixi la planificació d'accions i altres propostes en
referència a les funcions i objectius plantejats en aquest reglament.

4.3.2. Comissió d’intervenció en violències masclistes
Es crearà una comissió tècnica constituïda per professionals que formin part de la Mesa amb
l'objectiu de compartir dades sobre incidències, procediments, prestacions i diferents iniciatives
dels recursos i serveis membres; afavorir l'actuació coordinada sobre les víctimes de violència de
gènere i persones al seu càrrec i generar intervencions conjuntes. La coordinació d'aquesta comissió
serà assumida per el/la tècnic/a de l’àrea d’igualtat.
Aquesta subcomissió estarà constituïda pels següents membres:
o Una persona representant de Institut Balear de la Dona.
o Una persona representant del Consell de Mallorca.
o Una persona representant l’Àrea de Serveis Socials.
o Una persona representant de l’Àrea d’Igualtat
o Una persona representant
de cada un dels Centres de Salut del municipi de
Marratxí.
o Una persona representant de Policia Local.
o Una persona representant de la Guàrdia Civil.
Els tècnics i les tècniques que en formen part es reuniran tres vegades a l’any, com a mínim, per
elaborar les propostes en referència a les funcions i objectius plantejats en aquest reglament.
A les sessions d'ambdues comissions podrà assistir qualsevol membre de la Taula, si així ho
sol·licita. Igualment, es podrà proposar l'assistència a les comissions de persones alienes a la
Taula que treballin en el foment de la igualtat, la prevenció de les violències masclistes i la
intervenció amb víctimes de violència de gènere. Aquesta participació extraordinària es durà a
terme quan ho requereixi l'assumpte a tractar, per motius tècnics o d'incidència en les
competències de determinades unitats organitzatives i assistiran en qualitat de persones expertes o
agents implicats.
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Els i les membres hauran d'aportar informació o documents sol·licitats en el termini de set dies
posteriors , comptadors a partir del moment que se’ls sol·liciti.
Correspondrà a Secretaria, per ordre de la Presidència, la convocatòria de les comissions amb una
antelació mínima de quinze dies. Les convocatòries, s'enviaran a membres de la comissió per
mitjans electrònics, han de contenir l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc on es durà a terme la
sessió i, si escau, s'acompanyarà de l'acta de la sessió anterior i la documentació necessària per
conèixer els temes a tractar.

4.4. Pèrdua de la condició de de persona representant:
a) Renuncia expressa, comunicada per escrit per l’entitat membre i dirigida al titular de la
Presidència de la Taula de Coordinació i Prevenció contra la Violència Masclista de Marratxí.

b) Abstenció del representant o de la persona en qui delegui, a tres sessions consecutives en les
quals s’ha convocat.”

2. Publicar el text íntegre de l'Ordenança, en compliment del que es disposa en l'article
103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, en relació a l'article 113 de la mateixa Llei, a l'efecte de la seva entrada en
vigor.
3. Donar compte als interessats i concretament als departaments d’igualtat, cultura i
esports, sanitat, participació ciutadana, seguretat ciutadana i joventut.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la regidora del grup polític municipal de
Ciudadanos, senyora Lidia A. Sabater: “Gràcies, senyor Batle. Bueno, este punto nos tiene
un poco despistados porque vemos que hay dos cosas dentro de este punto. Están por un
lado las alegaciones a lo que presentó Unidas Podemos, que evidentemente nosotros
votaríamos en contra porque queremos participar en esa mesa y creo que debemos estar
representantes de cada grupo municipal en esa mesa. Y bueno, por otro lado, el reglamento
no sabemos tampoco muy bien por qué la Regidora es la Presidenta, cuando en otras
mesas de trabajo sobre esta área de otros municipios siempre es el Alcalde, y por qué no se
quiere contar con los grupos municipales en esta mesa de trabajo. Tenemos por ejemplo el
caso de Ses Salines, Valldemossa, Inca, en Menorca, en Formentera; en todas esas mesas
de trabajo los grupos municipales tienen presencia. Entonces no entendemos muy bien esa
respuesta a las alegaciones y el título de este punto cuatro. Entonces no sabemos qué
votamos, si a las alegaciones o al reglamento de la mesa. Muchas gracias”
Seguidament parla el portaveu d’Unides Podem, senyor López: “Sobre el tema de... Bé,
estic d’acord amb na Lidia en el fet que hi ha dos temes en aquesta proposta, diferents. Una
és el reglament sobre el que Unides Podem no ha presentat; realment no vàrem presentar
cap al·legació nosaltres. No és vera que haguéssim presentat cap al·legació. Nosaltres el
que vàrem presentar és una sol·licitud per participar en la mesa, perquè la Regidora, Aina
Amengual ens va dir que podíem fer aquesta petició. Que en una Comissió Informativa de la
qual no hi ha cap acta, perquè de les Comissions Informatives no es fan actes. Doncs es va
proposar, es va dir, volem estar en aquesta mesa i se’ns va dir, doncs presenteu per escrit
aquesta petició per poder estar presencialment en aquesta mesa. Llavors, la nostra petició
no va ser referent al reglament, sinó que només era referent al fet de que nosaltres estassim
a la mesa independentment del reglament. És per aclarir això. Hi ha possibilitats, encara, de
que nosaltres podem estar, de que els partits de l’oposició puguin estar a la mesa, entenc,
perquè hi ha la possibilitat de que hi pugui haver persones convidades a la mesa. Llavors,
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per això no té res a veure amb el que nosaltres vàrem presentar en una instància,
presentada per Registre, com a persona que volem estar dins aquesta mesa. Crec que ja
quedarà aclarit d’aquesta manera. I respecte al reglament no tenim cap problema d’aprovarho, però no té res a veure amb el tema de la petició aquesta d’estar a la mesa”
La portaveu del PP, agafa la paraula a continuació: “Moltes gràcies, senyor Batle. Vàries
qüestions. Totalment d’acord amb els companys dels dos grups que m’han precedit. Jo ja ho
vaig comentar a la Comissió Informativa, que ens va crear certa confusió que es dugués en
el mateix punt la votació de les dues coses, però bé. I també vaig demanar per favor, que se
me fes arribar l’al·legació d’Unides Podem perquè en aquell moment estàvem votant una
cosa que no sabíem del que parlàvem. M’ha arribat, d’això sí que no tinc queixa. Moltes
gràcies. Hem tingut ocasió de poder-ho veure i els hi comento que el nostre vot serà
d’abstenció, i els explicaré per què. En el plenari del mes de febrer quan es va dur
inicialment l’aprovació d’aquesta mesa nosaltres, concretament el meu company, el senyor
Llompart va intervenir per demanar que nosaltres hi volíem participar. Va posar exemples
d’altres meses a altres ajuntaments, concretament a Campos i Felanitx, però avui la
companya, la senyora Sabater, ens posa molts d’altres, perquè n’hi ha molts d’altres. Se’ns
va dir que si ho sol·licitàvem per escrit no hi hauria problema i ens inclourien. I ara jo em
tiraré terra damunt perquè el Partit Popular no ho ha enregistrat per escrit, això. Nosaltres
vàrem dir en aquell mateix plenari que si no serviria que ho diguéssim de paraula. Ens
vàrem pensar que sí, que el fet de dir-ho de paraula serviria, però hem vist que no, i
nosaltres no hem presentat l’escrit. Però precisament per això vàrem demanar que ens facin
arribar una còpia de l’al·legació del senyor López i quina ha estat la nostra sorpresa quan
hem vist que no era una al·legació tal, com molt bé ell ha explicat, si no precisament ha fet el
que la senyora Amengual va dir el dia 25 de febrer, que és que els que ho sol·licitessin per
escrit hi podrien participar. Per tant, com els hi digo, la nostra sorpresa és majúscula perquè
nosaltres no ho hem sol·licitat, però veig que no importa que ho haguessim sol·licitat perquè
en cas d’haver-ho fet, haguéssim perdut els temps miserablement. Perquè la paraula de la
senyora Amengual no ha valgut absolutament per res. Ella va dir que els que ho fessin per
escrit hi podrien entrar. Hi ha un Grup que ho ha fet per escrit i se li ha contestat que no
perquè aquesta no és una mesa política, que suposo que és el que ara vostès em
contestaran. Però és que la sorpresa encara és més quan llegim el reglament i en el primer
punt, a la naturalesa i objectius d’aquest reglament diu que “és un instrument de coordinació
entre càrrecs polítics i professionals de diferents serveis a favor d’adoptar mesures d’acció
positiva per fer efectius els drets reals de les dones davant les violències masclistes” Per
tant, l’excusa per no complir la paraula de la senyora Amengual és o va ser a la Comissió
Informativa que la mesa és una mesa tècnica i el reglament en el seu punt número 1, a la
naturalesa, diu que és un instrument de coordinació entre càrrecs polítics i professionals.
Per tant, com que no entenem res i ens ho hem agafat com que ens han tornat prendre el
pèl una vegada més, perquè la senyora Sabater ha dit “no sé porqué no se quiere contar
con nosotros en esto” I jo estic totalment d’acord, però hi vull afegir més. No se quiere contar
con nosotros, amb els grups polítics, ni en esto ni en un montón de cosas. Ya no se quiso
contar con nosotros a Marratxí XXI, del que ens han tret a l’oposició ja fa un grapat d’anys.
No es compta amb nosaltres per moltíssimes de coses, ple darrere ple els hi demano que
per favor ens convidin i ens diguin a moltíssimes de coses. I avui m’ha vingut al cap una
altra cosa d’aquell mateix plenari del mes de febrer del tema de les colònies de moixos. El
senyor Frau, el meu company va fer un prec al senyor Batle en acabar, i li va dir en to molt
positiu que, ja que vostè senyor Batle estava tan obert a consensuar coses, en el consens,
amb el tema concretament dels moixos; que per favor ens convidessin a aquelles reunions.
Tampoc se’ns ha convidat. Per tant, com això ja és un continu, un darrere l’altre, un darrere
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l’altre, nosaltres hi vàrem votar, malgrat tot, en el mes de febrer a favor, però en aquest cas
ens abstindrem. Moltes gràcies”
A continuació parla la portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso:“Digo que por allí andaban
nuestras dudas acerca de la participación de los políticos en la mesa. De todas maneras
nuestro voto será en contra porque para nosotros la violencia no tiene género, la violencia
es genérica. Y a partir de ahí pues en contra”
Continua el Batle: “Dir que del tema dels moixos encara no hem fet reunions. Va venir la
Covid, es va aturar i és vera que el reglament encara ni s’ha redactat ni res. La regidora de
Medi Ambient ha tingut converses amb Aldea i altres tipus d’associacions però per altres
temes de coses, però el reglament encara no l’hem pactat ni l’hem parlat. Aquest tema
encara queda pendent”
I la Sra. García, portaveu del Partit Popular diu: “Encara hi som a temps encara que pensin
amb nosaltres?”
A continuació el Batle passa la paraula a la regidora Aina Amengual: “Hola, bones tardes.
Simplement dir que evidentment vos vaig demanar als diferents partits que demanàveu la
participació en aquesta taula de coordinació que ho fessiu per escrit. Però independentment
que es fes per escrit, evidentment, la resposta és la mateixa perquè no sé si sabeu que
Marratxí compte amb quaranta-quatre persones representades per diferents sectors que hi
formen part i al cap i a la fi, amb quaranta-quatre persones com vos podeu suposar
considerem que ja hi ha prou representació, evidentment han de ser tècnics, i ha de ser un
òrgan operatiu, ha de ser àgil. En principi, nosaltres com a Equip de Govern tampoc no
tenim representació política, més que únicament amb la presidència i des de la presidència
es dona resposta o es dona veu als diferents sectors. Per altra banda, també és comparable
per exemple als Consells Escolars Municipals; no sé si vos recordeu, però en el seu moment
quan el PP governava es va constituir el Consell Escolar Municipal i tampoc no hi ha
representació política dins d’aquest òrgan, simplement hi ha el Batle i el Regidor d’Educació
corresponent. Això és comparable amb el que ara estem parlant. I evidentment que s’hagi
considerat una al.legació o no, és que es va dur per escrit i quan es va tenir en compte a
l’escrit del senyor López es va considerar que es podia etiquetar, diguem, com una
al.legació al reglament. Perquè el reglament precisament parla de la composició de qui ha
d’estar representat, de quines àrees hi han de formar part, de les àrees de l’Ajuntament i
després dels diferents sectors que hi estan representats com pugui ser Seguretat Ciutadana,
Participació Ciutadana, Sanitat, els diferents Centres Educatius, la Guàrdia Civil, Igualtat,
Serveis Socials, totes les àrees que hi són representades perquè hi tenen tècnics. Però
simplement això, nosaltres com Equip de Govern, igual com ja he exposat com a exemple
amb el Consell Escolar Municipal, també fem el mateix, únicament donem veu a les
persones que hi estan representades en els diferents Centres Educatius i en les diferents
AMIPAS, i associacions que hi formen part. Simplement això. Gràcies”
Torna intervenir la Sra. Sabater: “Moltes gràcies, senyor Batle. Bueno, yo no lo veo
comparable a lo que es un consejo escolar. El consejo escolar simplemente es para la
organización del centro escolar y la gestión. Aquí estamos hablando de políticas que se van
a llevar a cabo en este tema. Entonces es el objetivo, no me diga que no señora Amengual,
porque es el objetivo que pone y marca el reglamento de la mesa de trabajo. Entonces creo
que es necesario que haya una representación de cada grupo municipal de este Consistorio
y así lo vamos a reclamar desde Ciudadanos Marratxí porque en todas las mesas de trabajo
sobre esta área en otros municipios que se están llevando a cabo, hay representación de
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cada grupo municipal. Entonces no sabemos por qué, y volvemos a insistir, no va a haber
representación de los grupos municipales en esta mesa de trabajo. Por ejemplo incluso en el
Ayuntamiento de Marratxí, voy más allá, son invitados todos los grupos municipales a
formaciones, a talleres, a todas las comisiones que se hagan, a todas las mesas de
coordinación de temáticas. O sea, no entendemos por qué está opacidad en este
Ayuntamiento a la hora de trabajar. Muchas gracias”
Seguidament parla la portaveu del PP, Sra. García: “Moltes gràcies. Efectivament la
resposta no ens ha convençut res. És exactament el que jo havia anticipat. Però jo el temps
que la senyora Amengual parlava, he tornat a repassar l’acta del mes de febrer i en cap
moment es va dir que ho presentéssim i que s’estudiaria. Es va dir, jo els hi demano per
favor, ens ho va demanar per favor, tenint en compte que l’exposició s’ha fet abans, que
cadascú si vol pertanya a aquesta taula ho demani expressament per escrit. Nosaltres
enteníem que, és que si no, si era per estudiar una al·legació, era una manera de callar-nos
la boca; cosa a la qual ja comencem a estar molts avesats. Però el que no ens ha agradat
gens, és que a la seva intervenció senyora Amengual ens titlli d’inoperatius i que no siguem
àgils. Jo crec que els grups polítics són operatius i àgils. Però bé, ho deixarem anar aquí
perquè veig que tenim unes postures que són irreconciliables en aquest sentit. Totalment
recolzo la postura de la nostra companya la senyora Sabater, opacitat per tot i en tot, i no ho
entenem. I com tanmateix ens tornarà a explicar que els polítics aquí no hi pintem res, però
si li demano que canviï el punt número 1, retiri aquest punt d’avui de l’aprovació d’aquest
reglament, retiri el punt número 1 i llevi això de coordinació política. Perquè si no hi podem
participar els polítics perquè no som àgils ni som operatius, doncs ho llevi de la naturalesa
del reglament. I li dic una cosa senyora Amengual, vostè ara governa i la legislatura passada
també governava, però per ventura qualque dia no governarà, qualque dia no governarà i li
agradarà també participar de les coses. Perquè en el final el que jo entenc que vostès fan és
fer feina per tots els marratxiners. I crec que els grups de l’oposició no faríem cap mal ni un
en fer feina pels interessos i el benefici dels marratxiners, que és almanco pel que jo vaig
prometre el meu càrrec el juny de 2019. Gràcies”
El Sr. J. F. Canyelles agafa la paraual dient: “Bones tardes a tots i a totes. Senzillament és
en contesta a la senyora García. Ja com vostè sabrà vaig estar molts d’anys a l’oposició i
puc parlar precisament amb veu pròpia i amb coneixement de causa. No participava en cap
comissió ni absolutament a res, perquè absolutament a res en vàrem convidar mai. No ens
tenien en compte absolutament per res. Per tant, no ens digui d’opacitat i històries
d’aquestes perquè queda molt guapo damunt el paper, però la veritat és la que és i ho puc
dir perquè ho vaig patir, ho vaig patir en pròpia carn. Per tant, crec que és molt més
permeable aquest Equip de Govern d’ara que l’Equip de Govern que hi havia quan vostès
governaven. Per tant...ho deixo aquí”
El Sr. Llompart, regidor del PP diu: “Senyor Batle”
El Batle diu: “Un moment. Li dono la paraula quan acabi el senyor Canyelles. Passem si vos
sembla al darrer torn de la paraula de l’oposició i he vist que el senyor Llompart i la senyora
García també han demanat paraula. Per favor, un dels dos. No sé qui dels dos vol intervenir.
El senyor Llompart mateix?”
El regidor del PP, Sr. Llompart agafa la paraula: “Gràcies, senyor Batle. Més que res ja ho
ha dit la meva companya, na Magdalena García, la portaveu, no arribarem a cap enteniment
perquè no ens hi volem. Però jo li diré al senyor Joan Francesc que durant quatre anys vaig
ser regidor de la Casa d’Esports i el vaig convidar any, darrere any a actes d’esports que es
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feien al llarg de l’any, amb una invitació personal i no va venir a cap, cap. Per tant, ara que
no ens digui que l’Equip de Govern és el més transparent, el que més convida perquè és
fals. Jo personalment el vaig convidar a vostè quatre anys a Esport Festa, a gales de l’esport
i a altres esdeveniments que fèiem des de l’Àrea d’Esports i que organitzava l’Ajuntament
per tots els marratxiners, i vostè no va venir a cap. Moltes gràcies, senyor Batle”
A continuació el regidor d’Unides Podem diu: “Sobre la votació d’avui, votem el reglament i
el tema de l’al·legació està fora de la votació, no? Entenc. No sé”
Li respon el Batle: “No. Jurídicament es vota tot junt, senyor López. A jo el que m’expliquen
és que les al·legacions i l’aprovació definitiva s’aprova en el mateix punt. Que jurídicament la
resolució posa que s’ha d’aprovar junt”
Torna parlar el Sr. López: “Llavors, ens abstindrem perquè no estem d’acord amb una part
d’aquesta proposta”
El Batle comenta a continuació: “He vist senyor Frau que demanava la paraula, el que passa
és que ja li he donat el torn de paraula al senyor Llompart. Si li sembla bé, ho fem per partit i
no”
I el Sr. J. F. Canyelles intervé: “Dir-li senzillament al senyor Llompart que no em recordo de
si vaig venir a cap acte o no d’Esports. Suposo que sí, que a qualcun”
I el Batle diu: “Perdó, senyor Canyelles. Perdona, és que crec que el senyor Amengual ha
demanat la paraula, que si un cas li tocaria a ell primer i després a vostè per tancar. Senyor
Amengual, ha demanat la paraula?”
A continuació parla el portaveu de Ciudadanos, Sr. Amengual: “Ara vull fer de jutge del
diable. Venc a dir, s’ha d’entendre que un ple amb aquestes circumstàncies no és un ple a
l’ús, ni és ordinari, venc a dir. Ho dic referent a les intervencions. La nostra comunicació
entre els nostres companys com que no és física, sinó que és mitjançant WhatsApp o el que
sigui, jo entenc que a vegades han d’intervenir una o dues persones de cada grup municipal.
Per això demanaria un poc de flexibilitat. Jo també podria intervenir deixant a la meva
companya que ella aclareixi la nostra postura i tot això. Però evidentment si estiguéssim
físicament seria més clarificadora la nostra posició. De totes formes, per fer un petit incís ja
dintre del que és la qüestió aquesta, jo crec que encara estem a temps d’arribar a un acord i
possiblement aprovar-ho amb la majoria del Consistori d’acord, perquè estem discutint d’un
punt només, i és que ens estan deixant fora a l’oposició. Simplement volia dir això”
El Batle comenta: “Entenc la divulgació que ens dóna si és online. Crec que no se me pot
qüestionar mai que he donat sempre “cancha libre” a tots els que heu demanat torn. I ara ja
anem pel tercer torn de resposta i clar, com que també s’ha desvirtuat un poc del tema del
punt que parlàvem, o del tema si participem o no participem quan érem a l’oposició o no, és
per això també que ho volia evitar, li he preguntat al senyor Frau si li pareixia bé, i ell mateix
ha dit que sí. Vull dir, o ho entenc així, senyor Frau, que quan li he dit que ja havien
començat els seus companys és perquè si hem de fer vint-i-un això es pot fer etern. I com
que me toca a jo dirigir un poc el plenari perquè no es faci etern que ja ens passem del que
diu el reglament i dono més paraula de la que toca. Simplement, no vos elimino el diàleg per
això he demanat que fos per partit, però no hi ha cap problema, per això ara també he fet
aturar un moment al senyor Canyelles, perquè vostè pogués intervenir. Sense cap tipus de
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problema perquè intervingui tothom. Però bé, ara sí que li pas la paraula al senyor Canyelles
per acabar aquest punt.”
I el Sr. Canyelles exposa: “Senzillament volia deixar constància que jo no estava parlant
d’actes ni estava parlant de festes; estava parlant de comissions de feina i per aportar, de fer
aportacions polítiques i diguéssim de funcionament de l’Ajuntament. Senzillament. No
parlava d’actes ni de festes que cada un és lliure d’anar allà on trobi”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Drets Socials, de data 18 de desembre de 2020, abans transcrit, els senyors assistents
acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de
MÉS i de la regidora d’IDMA-El Pi; amb el vot en contra de la regidora de VOX i amb les
abstencions dels tres regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, del regidor d’Unides
Podem i del regidor del Grup Mixt i, aprovar els acords esmentats.
5. Declaració d’urgència de l’assumpte: Modificació de l’annex de subvencions del
pressupost de 2020 per a l’àrea de Serveis Socials
Sotmès l’assumpte a deliberació parla el Batle: “Vos explico un poc de què va el tema
perquè és un poc embullós pel tema de noms perquè pareix que estem votant el mateix que
abans i no és el mateix. I després votem la urgència del punt si vos sembla bé. Una cosa és
el Pla Estratègic de Subvencions que és el que hem votat en el punt número tres, i l’altre és
l’annex de subvencions, que no és el mateix, vendria a ser com l’annex d’inversions del
capítol sis, però és l’annex de subvencions. I és un document de caràcter planificador, que
ens obliga a fer la normativa. En aquest cas, l’únic que fem és dir a qui donarem, perquè
aquí no estem adjudicant, si no diem a un document planificador, com si fossin els
pressuposts municipals, perquè m’entengueu, diem a quines associacions li donarem les
subvencions directes que donem cada any; que són les mateixes que donem cada any. Per
això, en aquest mateix document entren el Casal Solidari que és el que abans hem aprovat
amb el canvi del Pla Estratègic que és bianual d’aquella pujada de 1000 euros i per això ja
surt Aspanob, etc., Fons Mallorquí de Solidaritat que són les mateixes associacions que
cada any els hi donem la subvenció directa de Serveis Socials. Només per explicar això; una
cosa és el Pla Estratègic de Subvencions i l’altra és l’annex de subvencions. No estem
adjudicant res sinó planificant les subvencions directes que donarem. Amb aquest document
el que demostrem és que la intenció d’aquest Ajuntament és adjudicar aquestes
subvencions directes. Perquè quedi clar aquest punt. I això és el punt d’urgència; no sé si
vos recordeu els que hi estàveu a la comissió que hi va haver com un malentès entre dos
documents. Doncs aquest era l’altre document que l’interventor demanava, és aquest que
duem avui per urgència”
De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia de
l’assumpte: “Modificació de l’annex de subvencions del pressupost de 2020 per a l’àrea de
Serveis Socials”
6. Modificació de l’annex de subvencions del pressupost de 2020 per a l’àrea de
Serveis Socials
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Atès que segons l’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, les subvencions nominatives han d’estar previstes en el Pressupost de
l’entitat local, fent-se referència almenys a la seva dotació pressupostària i beneficiari.
Atès que l’àrea de Serveis Socials té interès en atorgar subvenció directa a les entitats
d’interès públic, social o humanitari per a realitzar diferents tasques de suport, ajuda,
acompanyament a persones amb necessitats.
ONG Casal Solidari: Cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, neteja personal i de la
llar, distribució d’aliments persones residents a Marratxí.
Projecte Home: Prevenció, tractament, formació i investigació del tractament de les
drogodependències.
ASPANOB: Suport Psicosocial a nins/es malats de càncer i les seves famílies, assistència
estades fora de l’illa.
Fons Mallorquí de Solidaritat: Accions de Cooperació, sensibilització i actuacions de
emergència envers els països desenvolupats.
ABDEM: Suport psicològic, servei de neurorehabilitació, millora dels recursos sanitaris per
la millora de la qualitat de vida de les persones amb esclerosis múltiple.
La Sonrisa Medica: Actuacions de pallassos d’hospital orientada a proporcionar els
mitjans necessaris i contribuir al suport psicosocial de pacients amb patologies greus i/o
cròniques i dels seus familiars (Servei a l’Hospital universitari Son LLatzer)
ADAA : Acompanyament a malats i les seves famílies en les despeses que suposen
l’estada per malaltia fora de l’illa (estàncies a pis a Barcelona, trasllats pacients).

Aquesta regidoría eleva a la Comissió Informativa local la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Modificar l’Annex de subvencions nominatives del Pressupost de 2020, per incloure- hi
les subvencions següent:
ANNEX SUBVENCIONS NOMINATIVES 2020
BENEFICIARI

IMPORT

ONG Casal Solidari 40.000

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

231.01.48000

Projecte Home

5.500

231.02.48901

ASPANOB

4.500

231.02.48901

Fons Mallorquí de S. 10.000

231.02.48901

ABDEM

4.500

231.02.48901
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La Sonrisa Medica

5.500

231.02.48901

ADAA

4.000

231.02.48901

2. Aprovar que l’expedient prossegueixi els tràmits per a la seva conclusió.
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

B) PART DE CONTROL
1. Donar compte dels decrets del període entre sessions
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia del període comprès entre sessions
(novembre 2020 – desembre 2020).
Els senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia abans
esmentats.
2. Donar compte de la Sentència núm. 360/2020
Escrit del Lletrat de l´Administració de Justícia, de data 22 d’octubre de 2020, adjuntant
còpia de la Sentència núm. 360/2020 de data 19 d’octubre de 2020, del Jutjat Contenciósadministratiu núm 1 de Palma, del contenciós interposat per l’empresa INSTALADORA
ARAQUE CB, procediment abreujat 86/2019, contra la resolució per la que es desestima la
reclamació de la responsabilitat patrimonial formulada per la part recurrent en data 10 de
novembre de 2017 , expedient 34/17 (2017/118H).
Aquesta Regidoria, elevar a la Comissió Informativa d´Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 360/2020, del Jutjat Contenciósadministratiu núm 1 de Palma, en relació al procediment abreujat 86/2019, interposat per
l’empresa INSTALADORA ARAQUE CB contra la resolució per la que es desestima la
reclamació de la responsabilitat patrimonial formulada per la part recurrent en data 10 de
novembre de 2017, expedient 34/17 (2017/118H), desestimant la demanda presentada
amb imposició de costes a la part recurrent.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada.
3. Donar compte de la Sentència núm. 315/2020
Escrit del Lletrat de l’Administració de Justícia, de data 04 de novembre de 2020, del Jutjat
de lo Contenciós-administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, adjuntant Sentencia núm. 315
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de data 03 de novembre de 2020, dictada al recurs contenciós- administratiu, en grau de
fermesa, perquè dins el termini que assenyala la Llei es doni compliment a les declaracions
contingudes a la mateixa.
Vista la Sentencia núm. 315/2020, del Jutjat de lo Contencios-administratiu núm. 2 de
Palma, en relació al procediment abreujat núm. 255/2020, pel que s’estima el contenciós
administratiu interposat pel sr. Rafael Enrique Casares Torrens, contra la desestimació de
la reclamació d’ingressos indeguts per l’IIVTNU, declarant la seva disconformitat, anul·lant
la mateixa i condemnant a l’administració demandada per estar i passar per aquesta
declaració, sense especial pronunciament sobre costes.
Aquesta Regidoria, elevar a la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 315/2020, del Jutjat de lo Contenciosadministratiu núm. 2 de Palma, en relació al procediment abreujat núm.255/2020, pel que
s’estima el recurs contenciós-administratiu interposat pel sr. Rafael Enrique Casares
Torrens, contra la desestimació de la reclamació d’ingressos indeguts per l’IIVTNU,
respecta a la transmissió de l’habitatge del carrer Aljub, núm. 8-1º-B i aparcament núm. 12,
per la que s’anul·la la resolució impugnada i condemnant a l’administració a passar per
aquesta declaració.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada.
Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor
Jaume Llompart Caldés: “Gràcies, començaré jo i desprès els meus altres dos companys
també tenen precs i preguntes. Són precs i preguntes però són com a recordatoris de coses
que pensam que són un poc importants i perilloses a la vegada.Varem comentar ja en el
passat plenari el perill que hi ha devora el club de pàdel de Sant Marçal, que molts de cotxes
hi aparquen allà, en el revolt i no se permet la visibilitat de gent que circula bé o malament
per damunt la carretera, ja sigui gent amb bicicleta, patinets o a peu. I hi ha hagut qualque
susto. De fet, entre els dos plenaris ja ens han fet saber els veïnats d’allà que hi ha hagut
dos sustos més. Per ventura la policia, millor que ningú, amb els tècnics podia mirar de fer
un estudi; si s’han de pintar unes retxes, si s’han de posar un pilots d’aquests verds o mirarho però sí que entre els dos plenaris ja n’hi ha hagut. Desprès, reiterar a vegades, ja ho hem
comentat altres vegades però és que ens fan mal als ulls, ambdues pintades a la carretera
de Sa Cabana, a l’alçada de la rodona. El famós “Viva Franco” que està pintat en terra. Ja
ens va dir senyor Batle que era molt mal de llevar. Jo li digo que hi pinti dues margalides si
fa falta o el que trobi amb la flor que vulgui i desprès al poliesportiu des Figueral de Can
Farineta també ja ho varem comentar, hem vist que han intentat esborrar dues o tres lletres,
que és mal de fer. Nosaltres els hi pregam que si no se poden esborrar, que ho pintin a
damunt de qualsevol color perquè això apart de fer mal als ulls, apart de tenir missatges que
a molta gent li poden parèixer bé o malament atreu a que més gent pugui fer pintades. Per
tant, si no se poden eliminar o esborrar pregam que ho pintin de qualsevol color a damunt i a
veure si d’aquesta manera evitam que sigui un efecte crida. I l’altra, també és una altra cosa
que ja hem dit al passat plenari, crec que era en el del mes d’octubre. La incorporació a la
rodona de la carretera vella d’Inca de la gent que ve des de Cas Capità o del Pla de Na
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Tesa. Hi ha dos carrils amb una retxa continua que és la que delimita els dos carrils però la
gent que ve del Pla de Na Tesa, molta gent tot d’una se tira dins el carril de la dreta fent la
infracció, tu no te’ns dones compte, vas amb el cotxe i quan te vols incorporar en direcció
Inca, cap a Inca perquè ens entenguem, te trobes un cotxe a la dreta que teòricament no hi
ha d’ésser. Per tant, pregam també, que millor que ningú els tècnics de la policia, diguin si
podem posar uns badens d’aquests verds enmig, uns badens no, uns pilots enmig i així
evitar que la gent faci aquesta infracció per evitar qualsevol tipus de susto i accident. Això és
tot i li pas la paraula, si vostè m’ho permet, senyor Batle, als meus companys. Moltes
gràcies”
A continuació parla el regidor del PP, Sebastià Frau: “Bones tardes a tots. Gràcies senyor
Batle. Ens han fet arribar els veïnats de Planera que s’està montant la fibra òptica a la seva
urbanització, que no n’hi havia. Ens agradaria saber quina empresa ho fa i si té la seva
corresponent llicència o no. Desprès volia fer per al·lusions, contestar al senyor Canyelles
respecte al que ens ha dit del punt quart, que ell no participava en res quan el Partit Popular
governava i a n’aquest moment i a n’aquest punt ens ha demostrar el rancorós que és
perquè vostè se queixava exactament igual del que ens queixam nosaltres. Si la seva
intenció era tant bona i volia participar i ara no ens deixa participar suposo que ho fa per fer
cabal perquè sinó no té sentit perquè si vostè era del que li agradava que participassin tots
els grups polítics i ara ha canviat d’opinió no me pareix bé. I ademés li diré una altra cosa.
Vostès, el seu grup, durant 12 anys va tenir representació a Marratxí XXI, durant 12 anys.
Tots els pressupostos que es van aprovar a Marratxí XXI durant 12 anys se van aprovar per
unanimitat. Vull dir que hi havia bona relació entre tots els partits pel funcionament de
Marratxí XXI. Només entrar vostè de Batle el primer de tot que va fer o una de les primeres
coses que va fer va ser treure l’oposició de Marratxí XXI. I va posar la mateixa excusa que
ha posat la senyora Amengual, per agilitzar. O sigui que l’oposició no és àgil. L’oposició no
serveix per res, l’oposició no aporta res a n’aquest ple municipal. És que no ho entenem i
vostè se queixava igual que ens estam queixant nosaltres, però el seu grup durant 12 anys a
l’empresa municipal va tenir representació i una de les primeres coses que vostè va fer va
ser treure defora a l’oposició Per tant ara no digui que vostè quan governava el PP, no.
Vostè el primer de tot que va fer va ser treure l’oposició defora de Marratxí XXI. Moltes
gràcies”
Seguidament agafa la paraula la portaveu del Partit Popular, sra. María Magdalena García:
“Moltes gràcies. Tenc tres preguntes i després uns precs. Miri, dia nou de desembre vàrem
llegir, varem tenir oportunitat de llegir un notícia a la Ultima Hora, al diari Ultima Hora, de que
hi ha un judici pendent a un integrant de l’escola de música per abusos a una companya. La
veritat que va ser una sorpresa com que tot això ha tingut lloc al voltant, dins el que és
l’escola de música municipal, els hi volia demanar, és una pregunta, si s’ha pres qualque
tipus de mesura des de l’Ajuntament. Suposo que tenen més informació que aquesta que jo
vaig llegir al diari. A veure si ens poden ampliar aquesta informació per tenir constància del
que és el que està passant, tot dir que em faig càrrec de que hi ha informació que és
confidencial, sense cap dubte però tot el que ens puguin comentar els hi agrairíem. I una
altra pregunta és si tenen coneixement d’una campanya que està realitzant el grup
Greenpeace. Concretament aquí, en el nucli del Pont d’Inca, s'han posat uns missatges a
unes senyals de trànsit, jo tenc unes fotografies. Són uns missatges d’una campanya de
Ciutats Insostenibles que en aquest cas són molt adients perquè precisament aquí on ho
han posat, a unes voravies aprop de Son Bonet, que diu, un lletrero amb uns dibuixos de
“voravies transitables només si camines de costat”, efectivament és així, ni cadires de rodes
ni cotxets d’al·lots petits. Però no sabia si aquesta campanya, suposo que és una campanya
de Greenpeace a nivell supramunicipal però si tenien qualque informació al respecte perquè
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suposo que han hagut de demanar permís per posar aquestes senyals. Aquesta era la
pregunta. Desprès li volia demanar pel tema de la incidència del Covid senyor Batle però
vostè ja ens ha fet cinc cèntims al principi del plenari; ja ens donam per contestats. I en el
ple passat quan li vaig tornar demanar per tercera vegada el tema d’un informe econòmic
d’escoletes. Sé que vostè em va contestar que ho havien encomanat externament i que hi
havia hagut unes deficiències que s’havien de subsanar que encara no havien arribat. Volia
saber si ja tenen aquest informe i en cas de que sigui que sí si ens poden fer arribar una
còpia. I desprès, aquest no sé si és més bé un prec o una pregunta però el vaig comentar fa
dos mesos en el plenari del mes d’octubre, una casa que es trova aquí, en el carrer Ramon
Llull del Pont d’Inca, cantonada amb el camí de Son Llatzet que tenia, dic tenia perquè la
setmana passada, fa dues setmanes va caure, totes unes valles i una espècie
d’apuntalament perquè és aquella casa que va sofrir un esbucament. Vostè me va contestar
que havien parlat amb els tècnics, que en principi estava tot en ordre però que així i tot els hi
diria que hi tornassin passar. No sabem que ha passat. Tot això se va acabar de caure fa
quinze dies amb una ventada i estàvem una mica preocupats. També és vera que els
veïnats estaven una mica asustats perquè va caure tot damunt la carretera. Per això li dic
que no sé si és un prec de que ho mirin o una pregunta de si té qualque informació per
poder-nos fer arribar. I després, i ja quasi per acabar, això sí que és un, prec, senyor Batle.
Li volem demanar per favor que en cas d’haver de fer canvis en els plenaris i a les
comissions informatives, com és el cas d’avui per favor si ho podem consensuar una
miqueta entre tots. No tots tenim la mateixa disponibilitat per qüestions personals o per
qüestions laborals i creem que és interessant perquè el plenari hi som tots, la Corporació
som tots els grups i si poguéssim consensuar el dia i l’hora tant de les comissions
informatives com del plenari ens agradaria molt. Jo vaig tenir ocasió a través del seu cap de
gabinet, quan ens va demanar, de dir-li que no teníem cap problema i no el tenim en haver
acceptat que el plenari se canvies i no fos dimarts que ve tot i que no ho entenem perquè el
dimarts que ve és dia 28 i no és dia festiu i no hi havia en principi cap impediment per fer ho.
Així com l’any passat era obvi perquè va ser dia 24 i dia 31, els dos darrers dimarts, aquest
any no se succeeix, no és el cas així però així i tot no tenim cap problema de fer cap canvi
senyor Batle però sí que ens agradaria al manco poder-ho consensuar de qualque manera
perquè hem tingut certes dificultats tant a les comissions informatives com al ple d’avui i sí
que ens agradaria que se’ns tengués en compte. Perquè, com molt bé va dir, ja que parlam
de quan el senyor Canyelles estava a l’oposició, me’n recordo perfectament i vaig prendre
molt bona nota d’unes paraules que ell mateix va dir. No és el mateix informar que
consensuar. Està molt bé, ens han informat de que el ple seria avui però no hem pogut
consensuar ni l’hora ni el dia. Tot i que sí és cert i el Batle, vostè ara m’ho dirà, que el ple
passat ja ens va avançar que per ventura el ple seria avui. No tenim cap problema però sí
per favor, per altres ocasions, podem entre tots opinar sobre tot de l’hora i del dia de les
comissions informatives li agrairia molt. I ja per acabar, com que aquesta serà segurament la
meva darrera intervenció del plenari i de l’any volia donar els “Molts d’anys” a tots, desitjar
que passin unes bones festes malgrat que tenim la situació que tenim però hem de disfrutar
al màxim i desitjar-vos que l’any 2021 sigui molt millor en tots els sentits que la veritat és que
és fàcil. Moltes gràcies a tots”
El Batle pren la paraula: “Per començar pel final, el tema del plenari i de les comissions, és
vera que vaig dir dia 23 perquè cada desembre, cada plenari de desembre, s’avança perquè
molts de nosaltres, aquest any es difícil pel tema del Covid però molts de nosaltres ens
anam de vacances i eren molts els regidors que demanaven poder-ho avançar per ja Nadal
agafaven dia 31 i agafaven vacances. Això és una tradició, al menys des de que jo ho conec
aquí, el desembre s’avança per això vaig proposar que fos dia 23 i que fos a les 18 hores,
quan va cridar el meu cap de gabinet, així li vaig demanar que ho fes; crec que vos va
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consultar com vos anava a les sis. Com que era dia 23 i demà és festa poder-ho fer abans i
no fer tard. Evidentment si qualcú de vosaltres li hagués dit que no ho haguessim fet a les
vuit com toca sempre. I les comissions, el tema és que les comissions s’han de fer 48 hores,
dos dies abans del plenari, dos dies hàbils abans”
Torna parlar la regidora del PP, senyora García Gual: “Com a mínim, senyor Batle. Perdoni
que li interrompi. Jo li vaig dir al seu cap de gabinet que per favor, quan va dir el tema de
l’hora, no és un problema, ja està. Simplement és un prec per altres vegades perquè tampoc
vull fer un problema d’això. El tema de l’hora, li vaig dir que ens anava bé canviar el dia però
si podíem respectar al màxim els horaris establerts i que varem aprovar en el primer ple de
la legislatura que són l’hora de les vuit i l’hora de les vuit de les comissions que se va
respectar. I com vostè diu molt bé s’ha de fer 48 hores com a mínim. En el cas de fer-ho, ho
haguéssim pogut fer un altre dia i a la mateixa hora però bé, ja està, no té major importància
sinó que per favor ho tenguin en compte per altres vegades”
Li respon el Batle: “Les comissions se varen fer a les vuit i quart, varem mantenir l’horari
però se fan 48 hores abans perquè si ho fem abans, el que faig és llevar temps, dies per dur
coses a les comissions, que desprès ens falta per dur documentació. O sigui, amb les
comissions jugam un poc amb aquests terminis de les àrees per entregar la documentació
per a les comissions i aquest termini de 48 hores. Però el tema de l’horari totalment sempre
ho intentam... Varem tenir aquells plenaris durant el Covid que els varen fer més prest
perquè a tothom ens anàs bé i ara ho hem recuperat a les vuit i avui era pel cas de Nadal i
per poder aprofitar. Però sí, se respectaran sense cap tipus de problemes els horaris. Dues
coses més per contestar-li aviat. De la casa del carrer Ramon Llull li pot contestar el senyor
Joan Francesc Canyelles però ja li contesto jo mateix, si te pareix bé, Joan Francesc.
Estava, ens havien avisat de que havia caigut una persiana. Varem tornar enviar els tècnics,
hi varen anar a tornar-la veure, se va fer net i aquesta casa ara mateix, perquè varem
insistir, també varem cridar a l’empresa, està pendent del permís de Gesa perquè li llevi els
cables per derruir la casa. O sigui, que quan Gesa li llevi els cables de la paret, que estan a
la façana, derruiran aquesta casa i s’haurà acabat el problema. Estam amb aquesta situació
ara mateix. L’informe de les escoletes que demanàveu, la mateixa contesta. Tenim l’extern i
està en valoracions dels tècnics municipals. Quan l’hagin valorat, que tenguem la resposta
clara, vos ho passarem sense cap tipus de problemes. Campanya Greenpeace, evidentment
no sabem res. És una campanya que han fet ells unilateralment i també vaig demanar i veig
que ha quedat qualque cartell com aquest que vostè diu del Pont d’Inca que jo avui dematí
també l’he vist que l’han de retirar perquè entre altres coses tampoc compleixen. L’han
col·locat sense permís i estan més baixos del que toca i hi pots pegar amb el cap. O sigui
que aquest del Pont d’Inca suposo que haurà quedat com un “despiste” perquè n’hi ha dos.
N’hi ha que hem llevat i tornaré demanar que per favor els llevin. Rodona de Cas Capità, el
que diu el senyor Llompart, que jo també vaig estar d’acord amb el que ell deia. Sí que hi
varem anar amb la policia i la policia ens va dir que no, que no ho veia. Que no ho veia
perquè trobava que era més insegur posar qualsevol tipus de badens o pilones que no
deixar-ho així com està. Jo pensava com tu, pensava com vostè, de que així tampoc és
segur. Però bé, això va ser la resposta de la policia. També li he de dir que va ser de
manera oral, no tenc un informe. Si voleu que demani un informe sobre aquesta actuació
perquè el pogueu veure també el demanam, o també cridam al policia perquè ens expliqui
les seves raons. Però de manera oral ens varen dir que no procedia. I la fibra de Planera el
mateix, és IB-Red que fa Planera. Tot el que és es Garrovers ho està montant Movistar.
Movistar no va voler fer la part de Planera i la deixava separada i es va aconseguir desprès
de moltes converses, els veïnats també varen espitjar molt, que IB-Red ho conectas i
demanas tot els permisos oportuns. O sigui que esperam que en poc temps que totes
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aquestes zones ja tenguin fibra. Hi ha altres empreses com Fibwi que ara també s’han
interessat per posar a Planera però de la xarxa que vostè feia referència és l’empresa IBRed”
A continuació el Batle passa la paraula al Regidor de Cultura, senyor Ramis pel tema de
l’escola de música: “Bones tardes a tothom, moltes gràcies senyor Batle. Com se podrà
suposar senyora García és un tema del qual no puc parlar d’una manera molt clara i concisa
més que res perquè hi ha un judici en marxa i és un tema prou greu i confidencial. Però sí
comentar-li que la notícia que va apareixer en el diari la veritat és que prestava un poc a
confusió perquè per començar no hi ha hagut judici encara. Hi va haver una vista prèvia i el
judici serà d’aquí uns mesos. Desprès, tampoc afecta a l’escola municipal de música, no és
l’escola municipal de música, és la banda. Ja sabem que la gestió està unificada. Amb això
que vull dir? Que a vegades quan un llegeix escola ja pensa amb menors, pares i mares. És
un conflicte entre dues persones adultes una de les quals ja no forma part de la banda. És el
poc que puc dir. Sé que el president de la banda m’ha informat a mesura que s’han anat
succeint els esdeveniments puntualment i és el poc que puc dir. Moltes gràcies”
La regidora de Medi Ambient, senyora Cristina Alonso diu: “Hola, bon vespre. En quan als
graffitis que comentava el senyor Llompart que és el que crec que me toca a jo. Hem estat
llevant, s’han anant provant diferents productes i s’han anant llevant així com s’ha anat
poguent però ara ja a la fi hem trobat un producte decapant que no fa malbé al material sinó
només a la pintura i hem pogut llevar el del Campet, dels maressos i de les baranes de ferro
que hi ha dedins i amb això creem que se podrà llevar el de l’asfalt també. Perquè l’asfalt el
problema és que se pinta damunt i a vegades se veu més la pintura de damunt que el que hi
havia a davall i estam pendent de provar amb aquest nou producte a veure si ens funciona
bé per poder-ho llevar. I can Farineta a jo me consta que se va pintar tota la paret lateral i la
parada es va esborrar. No sé si se refereix a n’això o a una altra cosa”
Li respon el senyor Llompart: “És l’entrada lateral, és a dir, quan baixam per Prínceps
d’Espanya, voltam a la dreta, no sé que se nom el carrer, al cap de canto del poliesportius,
seguim recte allà on hi ha contenidors Allà a l’esquerra hi ha una porta lateral grossa. Als
dos costats de la porta grossa hi ha pintades. S’han intentat esborrar dues lletres d’una
paraula, ara no sé quina paraula és, independència o no sé quina paraula és però la resta
segueix pintat. Per ventura no ens havíem explicat bé al llarg dels plenaris però d’aquest
carrer, d’aquesta entrada lateral no s’ha llevat res”

Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor
José Mª Amengual Jiménez: “Gràcies, senyor Batle. Jo per la meva part només volia
comentar l’acord al qual vàrem arribar en el ple anterior referent a la moció que vàrem
presentar pel tema dels mercats. Vàrem quedar que s’estudiaria. Jo passats dues setmanes
vaig contactar amb l’àrea, se’m va dir que no sabia estudiat res i que no hi havia previsió de
fer res al respecte. Vaig demanar pel mercat aquest que va dir de Nadal que s’obriria; no sé
com està en aquest moment, si està previsible o no que es posi en marxa, tenint sempre
present la situació en que estem, però les persones que esperàvem de reforç crec que ja hi
són aquí, ho varen anunciar per premsa. O sigui, que crec que aquest no serà el problema. I
sobretot, el que em sap greu dir és que se’ns ha deixat un poc oblidats. O sigui, vàrem
quedar que s’estudiaria; no es va concretar, però que en cap moment..., hem hagut de donar
nosaltres la passa perquè això de qualcuna forma poguessim tenir informació, cosa que no
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ens ha arribat, més que la que hem anat a cercar nosaltres. També en aquell moment es va
dir que hi havia llocs lliures, com nosaltres vàrem demanar que s’obrissin més llocs. Després
els tècnics de Comerç varen dir que no era correcta aquesta afirmació. Venc a dir, en
conjunt un es pensa que ha arribat a un acord i la realitat és que això deixen que passi els
temps i quedi a l’oblit, desafortunadament. I poc més. Si un cas ja pas la paraula als meus
companys, si li pareix bé, senyor Batle”
Acte seguit parla la Sra. Sabater: “Gràcies, senyor Batle. Yo quería aquí recordar cuando
presentamos la moción sobre el acoso en redes; nos comentaron que había unos informes
que realizaban los policías tutores y que nos harían llegar; pues aquí lo reclamo de nuevo, si
es así hacernos llegar estos informes, ya que nos darían mucha información sobre las
dificultades o las problemáticas que tienen los jóvenes y así poder abordarlo mediante
propuestas y mejorarlo. Luego también, si se tiene contemplado hacer algún cribaje masivo
o hacer PCRs a la población de Marratxí, ya que somos uno de los municipios si no voy mal
el segundo con más casos acumulados sobre…bueno contagiados de la Covid. Y luego
también preguntarle sobre…bueno hacerle un ruego, a ver si tenemos que solicitar la
presencia del grupo municipal en la mesa de coordinación y prevención contra la violencia
de género, aquí o por escrito, porque queremos estar allí, entonces hago este ruego desde
aquí. Y luego también, ¿cómo se ha decidido?, porque no me ha respondido la señora
Amengual, ¿cómo se ha decidido que sea ella la Presidenta de la mesa?, ya que en las
demás mesas de coordinación sobre este tema suele ser el Alcalde; y bueno, ella pertenece
a un grupo político. Entonces queremos saberlo, ¿por qué se ha decidido así? Y también
preguntar sobre las funciones de su cargo de confianza, Jaume Palou, de Deporte, Cultura y
Patrimonio Histórico. No es nada personal hacia la persona, simplemente porque no
aparecen en el Portal de Transparencia sus funciones. Y luego también, si tiene alguna
cosa, alguna problemática sobre los presupuestos, ¿por qué no han salido ahora los
presupuestos? y si tiene que ver con el Director Económico. Muchas gracias”
Contesta el Batle: “Per contestar els precs de mercats. Senyor Amengual, parlen amb vostè
per telèfon, parla el tècnic de Mercats per telèfon, crec que sí que hi ha hagut una
col·laboració, però bé no sé exactament quina col·laboració volia. Estudi de mercat, no sé
què li va dir el tècnic o el funcionari de Comerç, però l’estudi de mercat que havia de fer era
de quants espais lliures hi havia per encara poder posar paradetes. I evidentment, quan jo li
vaig demanar per telèfon, prèviament a què parlés amb vostè, em va dir que hi havia espais.
Després també li vaig demanar dues setmanes després a veure quantes sol·licituds hi havia
de nous parades i em va dir que una, que es podia cobrir perfectament. I l’estudi és això, és
demanar quants d’espais hi ha lliures, tant, idò escolta si hi ha més sol·licituds que espais
traurem solucions. Si no hi ha més demanda que oferta, o oferta que demanda, doncs em
sap greu, però jo no sé qui tipus d’estudi vol que fem o no sé quin tipus de solució vol que
trobem quan hi ha encara espai disponible. Després tema del mercat nadalenc, des de les
noves restriccions que varen sortir dia dotze, vàrem trobar que no era adient i vàrem
descartar de fer-ho a la programació. Informes policies tutors, miraré com està el tema
perquè ho tengueu. Són les memòries anuals que suposo que també es refereix a això, la
senyora Sabater. Els cribratges els farem quan la Conselleria ens digui que els hem de fer.
De fet, no els farem nosaltres, ho faran ells. A més que ha quedat demostrat que els cribats
si no es fan quan és necessari, no són una bona eina. O sigui, que esperem que no haguem
d’arribar en aquesta situació. Però evidentment quan la Conselleria ens digui que nosaltres
ho hem de fer ho farem. El dia d’avui, no ens ha dit mai que ens preparem per fer-ho. No
ens ho han dit. Aquí a més es miren moltes dades, no només es miren les dades de positius
que tenim, sinó que també es miren si estan els brots controlats o no estan controlats els
brots. Els cribrats normalment ho fan quan hi ha un contagi generalitzat i no poden controlar
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els brots. Aquí, com vos vaig explicar també una vegada, tenim dos brots molts consolidats
que són els de les dues residències. Que això també fa que minvi un poc la preocupació i
que no tinguem aquests contagis descontrolats. Però bé, torno a repetir que no hem tingut
en cap moment, cap crida de part de la Conselleria dient que siguem un municipi que ens
haguem de preparar per això; i espero i desig que no arribem en aquesta situació. El de la
presidència de la mesa d’igualtat, li contesto jo mateix. Jo no sóc el president de la mesa de
la igualtat per la mateixa raó que abans ha explicat la senyora Amengual i és que no volíem
fer una mesa política i era tècnica; per això és ella que és la Regidora d’Igualtat, la que
forma part d’aquesta presidència i no jo com a Batle d’aquest Ajuntament. Amb el tema de
les funcions d’en Jaume Palou, no ho he entès, Jaume Palou és director d’Esports, no he
entès molt bé, el problema és que no surten a la web, he entès, no? Idò, d’acord, les
penjarem a la web. Perquè crec que les funcions del director d’Esports estan molt clares, i si
vegeu totes les obres que s’han fet darrerament Costa Llobera, els focus de Nova Cabana,
etc., doncs és ell el responsable de gestionar tot això. Però si el problema és que estiguin a
la pàgina web, no hi ha cap problema que les pondrem a la pàgina web, que suposo que des
del moment que les posem, que les pengem a la pàgina web, vos donareu per contestats,
entenc. Serà el mateix que un informe. I el tema dels pressuposts tampoc sé a què es
refereix exactament amb el tema del Director Econòmic. Perquè el tema dels pressuposts és
un document en el qual participen moltes àrees i moltes persones d’aquest Ajuntament. I
nosaltres ara, la setmana passada vàrem tenir el document de part d’intervenció de tots els
crèdits bloquejats, que són aquests crèdits ja reservats pels contractes existents, que és a
partir del document que nosaltres hem de fer feina. També hem rebut aquesta mateixa
setmana els pressuposts de Marratxí XXI i el pressupost del Capítol I de part de l’Àrea de
Personal. I és a partir d’ara que nosaltres construïm el pressupost municipal. O sigui, no sé
exactament per què ha fet aquesta pregunta. Simplement els pressuposts segueixen els
seus tempos. És vera que a vegades sempre s’intenta que els pressuposts s’aprovin en
desembre, molt poques vegades s’ha aconseguit, molt poques vegades s’ha aconseguit. I
quasi sempre els pressupostos s’han aprovat en gener, que és el camí que la planificació i el
camí que nosaltres també pensem que complirem aquest any”
A continuació el Batle dona la paraula al senyor J. F. Canyelles: “Senzillament volia
contestar a la senyora Lidia, no sé exactament el que demana. Ara he mirat a la pàgina de
transparència, precisament el senyor Palou a la pàgina de transparència la té completa.
Llegiré el que posa aquí, diu funcions, diu gestionar l’àrea d’Esports, assessorament i suport
a l’àrea de Cultura, Ceràmica, Fires i Festes, i Patrimoni Històric; i com molt bé hauran vist,
majoritàriament s’ha dedicat a l’àrea d’Esports amb una inversió que hem fet enguany d’uns
300.000 euros, en adequació, reparació i actualització de les instal·lacions esportives. No sé
si la senyora Sabater ha fet una volta, precisament en el Costa i Llobera s’han fet
moltíssimes inversions. Tot això ho ha coordinat el senyor Palou, ho ha gestionat ell,
demanant pressupostos i fent el que és la seva feina. També dir-li que el senyor Palou té
formació referent a la gestió d’instal·lacions esportives, té un màster en Esport i Turisme; i
dir-li que no acabo d’entendre a què es refereix, a la web estan posades les seves funcions.
No sé si vol que li digui exactament el que ha de fer cada dia o com ho ha de fer o si és una
fixació, però no s’havia invertit mai en instal·lacions esportives com s’ha invertit precisament
en aquest darrer any. Són 300.000 euros invertits en moltíssimes reparacions, a moltíssimes
bandes. S’han arreglat les goteres del Costa i Llobera, s’han arreglat les goteres, que s’està
fent ara del Blanquerna, que hi ha espai del Costa i Llobera, s’han arreglat els focus de
Cabana, s’han arreglat els focus del camp de futbol de Pòrtol, del Pla de Na Tesa també
s’han fet instal·lacions; no sé què vol que li digui, però... no sé, ens té com despistats,
sincerament. No sé si és que té una fixació d’això, però si vol que li passem un llistat de tot
el que s’ha fet, li podem passar tranquil·lament un llistat i vostè mateixa ho podrà comprovar;
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ho comprova a l’escola que vostè fa feina. Venc a dir, en el Costa i Llobera, constantment,
durant tot l’any hi ha hagut, no? Idò, hi pot anar ara, si vol li fa una foto, perquè es canvia el
paviment sencer, s’han aturat les goteres de dalt; és vera que llavors s’han hagut de fer
diferents reparacions perquè són molt males d’aturar però s’ha fet constantment,
constantment; ara es canvien les portes dels vestuaris, es canvia la porta d’entrada perquè
era problemàtica; escolti, no sé, no sé què li he de dir, però sincerament, trobo que és com,
no sé, desproporcionat i sobretot ho trobo injust, en aquest cas perquè s’han fet moltíssim
d’esforç i s’han posat moltíssims de doblers. Com ens hagués agradat fer-ho molt
anteriorment, ens hagués agradat arreglar les instal·lacions esportives molt anteriorment,
ens faltaven mans, ha vingut el senyor Palou i ja li dic, aquest any s’han invertit 300.000
euros i no s’ha fet cap obra extraordinària molt grossa per dir, no escolti, és que no s’ha fet
cap obra que sigui major; tot han estat contractes menors per arribar en aquests 300.000
euros. Que sincerament, ho trobo un poc senyora Lidia Sabater, no sé, m’ha estranyat que
vostè qüestionés aquestes coses quan boten a la vista que s’han fet moltíssimes coses.
Però bé, és un criteri”
La Sra. Sabater diu: “Si permet el senyor Batle, per al·lusions”
I el Batle comenta: “Vol comentar que ja no fa feina al Costa i Llobera?”
Segueix la Sra. Sabater: “Sí. Apart d’això. Si em deixa?”
Respon el Batle: “Per al·lusions, és que li contestem a les preguntes. No és que sigui...”
La Sra. Sabater continua: “Sí, ja. Però bé, si em deixa simplement puntualitzar?”
I el Batle diu: “Sí, sí, puntualitzi, per favor”
I a continuació parla la Sra. Sabater: “Gràcies. Jo en cap moment he atacat a la persona. He
dit precisament que no era personal. Simplement que quan entres a la pàgina web, ara he
mirat i quan entres en espanyol et surt que no hi ha funcions i quan entres en català sí.
Simplement era això que deia que era per saber les funciones que hi havia. De totes
maneres, ja els hi dic que no era qüestió personal, simplement era saber això. Tampoc ja no
faig feina al Costa i Llobera, estic a una altra escola, però bé, això no és el tema. I també
saber, clar, hi ha una partida pressupostària per a les instal·lacions municipals i també és
això que reiteradament el Costa i Llobera, el pavelló té problemes de goteres quan hi ha
goteres fortes o quan hi ha pluges fortes. Sí que és vera que s’ha fet una millora, però hi va
haver una gotera fa poc. I després, doncs això, que la feina que s’està fent, molt bé, però hi
ha una mancança gran”
A continuació el Batle dona la paraula al regidor d’Esports, senyor Daniel Mas: “Bon vespre
a tothom. Senyora Sabater no em digui que no és una qüestió personal. La seva nota de
premsa deia “nos gustaría saber cuáles son las funciones del director de Deportes, Cultura i
Patrimonio Histórico más allá de “ser un cargo de confianza de MES””. Vull dir, a jo això em
sembla un tema personal. Em bastaria contestar-li, dient-li les paraules que em va adreçar
via WhatsApp un representant d’uns dels clubs amb major massa social. No diré el nom
evidentment. Li llegeix, un momentet, “No sé qui és aquesta dona. No entenc que digui això
ara que estau solucionant molt de problemes de les instal·lacions esportives, que fa molt de
temps, anys, que s’haurien d’haver solucionat.” Podríem seguir amb el llistat de millores que
hem fet en aquest any i mig que duem, que duc jo al front de la Regidoria, amb el suport
d’en Jaume i de tot l’equip d’Esports. I el senyor Canyelles ja li ha fet un petit esment de les
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coses que s’han fet. S’han fet moltes més. A jo no m’agradaria allargar el ple dient-les totes,
les tinc aquí apuntades. I es poden veure bàsicament, passejant per les instal.lacions. I les
que vindran l’any 2021 també estan planificades ja. Farem les que puguem. Evidentment no
són perfectes i qualcuna ens equivocarem, però farem les que puguem. En referència a les
goteres del pavelló del Costa i Llobera, aquesta reparació ve avalada pels informes tècnics
de l’Ajuntament i té una garantia, si no recordo malament, d’uns 20 anys. Llavors, aquesta
empresa en qualsevol moment, si tenim un problema perquè hi ha qualque filtració, ha de
donar resposta a l’execució durant un període de temps molt llarg. Això ho volia comentar
perquè ho sabessin. I per acabar, i aquest sí que és públic, i el poden veure a través de
Facebook, poden seguir la publicació del bàsquet Sa Cabaneta, que quan vàrem acabar de
fer les millores que hem fet aquests darrers mesos, ha fet una publicació, pública en el
Facebook, en la qual diu, en la qual ens donen les gràcies. Les gràcies després d’anys i
anys de plorar. Si això no és un atac gratuït, a jo em canta molt. Crec que hi havia una
piscina fora aigua i vostè s’ha tirat de dins. Gràcies”
La regidora de Ciudadanos li contesta: “Jo no sé per què es posen tant a la defensiva.
Només he demanat les funcions i ja està. És que no sé per què es posen així. En
fin...gràcies.”
I el Sr. Mas segueix parlant: “Les funcions estan a la pàgina en català. En castellà si no hi
estan suposo que és deu a una errada, però a la nota de premsa deia entre cometes más
allá de ser un cargo de confianza. Jo venc de l’empresa privada i les coses si no es fan bé la
gent s’envia al carrer. I aquesta persona ha fet les coses molt bé. Em dol personalment que
facin aquest atac, així com a altres àrees vostès estan demanant, demanant, i demanant un
protagonisme, i demanant tal, que me pareix bé, a la nostra àrea no han vingut a demanar,
directament han fet la nota de premsa. Bé, vostès sabran”

Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola
Nchaso: “Sí, señor Alcalde. Tengo un par de ruegos y preguntas, ¿sí? El primer ruego hace
referencia a la necesidad de dar solución a la zona de obras entre el camí de Sa Cabana, en
la carretera vieja de Bunyola, concretamente al cruce provisional que hay actualmente que
aunque está bien señalizado, produce confusiones en los conductores y ocasiona, a veces,
un susto entre ellos, porque no saben cuál es la prioridad de paso. Creemos que sería
conveniente que la Policía se pasara y determinara la mejor solución posible teniendo en
cuenta que el tráfico rodado es intenso, justamente en ese punto. Pasan autobuses de
niños, pasan camiones un poco grandes. La siguiente pregunta es una preocupación
bastante mayúscula porque con bastante frecuencia aparecen en buzones de
urbanizaciones, últimamente en la de Sant Marçal y Sa Vinya de Son Verí, papelitos mal
cortados y escritos a mano, donde aparece escrito: Compro vivienda, pago al contado y
diversos números de teléfonos. Se trata a nuestro parecer de un clan de delincuentes que
con el pretexto de visitar la vivienda objeto de venta, realizan ocularmente una valoración de
lo que pueden robar y la seguridad que tiene dicha casa. Nos consta que tanto la Policía
como la Guardia Civil, han sido informadas por varios vecinos, pero nos gustaría saber si
hay alguna investigación abierta al respecto, identificación o detención de algún personajillo
de estos. La tercera pregunta sería que en el pasado pleno ya advertimos que una farola de
la calle Mariano Gómez Ulla llevaba sin luz un par de semanas, a pesar de haber avisado a
la Brigada municipal. Ha pasado casi un mes más y la farola permanece igual y ahora
también se ha extendido a varias farolas de la calle Mare Rigo, Comare, Sebastià Segui,
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Metge y al paseo peatonal que limita con el torrente Gros. Lo que nos hace pensar que a lo
mejor se trata de ratas que vienen del torrente que se comen los cables.¿Podría contestar
algo al respecto? Gracias.”
Li respon Batle: “Les obres de S’Indioteria són unes obres que va licitar el Consell de
Mallorca i les està duent i estan a la fase final. Suposo que les acabaran. No sé molt bé que
vol que li digui sobre aquest tema. Són unes obres que acabaran en els pròxims mesos.
Sobre els papers que ens ha explicat de màfies, tampoc no sé exactament que és, quina és
la funció que voleu que fem amb això. Perquè al final moltes vegades veniu aquí sense
proves, acuseu a gent sense proves de res. No sé. És que no sé exactament que volíeu
demanar-nos amb aquesta pregunta. I les faroles de Gómez Ulla li pas la paraula al senyor
Campuzano”
El regidor de Vies i Obres, Sr. Campuzano diu: “Buenas tardes, señor Batle. Decirle a la
señora Nchaso que tomo nota e iremos a ver si los cables están comidos o cortados o
robados. Y lo pondremos todo en marcha, que no se preocupe. Gracias”

Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu d’Unides Podem, senyor
Humberto López: “Anava a demanar el tema dels cribratges massius i ja ha contestat el
senyor Batle que de moment no hi ha previsió d’aquest tema, gràcies a Dèu! Jo vaig parlar
amb persones del municipi d’Inca on es varen fer. I el que sí que em va sorprendre que no
es troben molt interessats a participar en ells, dic persones concretes, persones que jo
conec del municipi. Llavors, em preocupa, bé em preocupava que si es fes aquí a Marratxí,
que no hi hagi una suficient motivació per participar en ells. Més enllà de la informació.
Perquè jo sí que crec que estava bé la informació que es deia d’Inca. Però no sé jo, per
ventura la gent no tenia interès en participar-hi. Però això sí, si hi ha dades sobre, es havia
de tenir en compte les dades sobre la participació objectiva. Però bé, si no s’ha de fer millor.
Gràcies”
I el Batle diu: “Evidentment, si no hi ha participació els cribratges massius no serveixen
pràcticament per res. I bé, jo ho atribuiria al cansament de la gent també amb tot el tema de
la pandèmia i la malaltia, no? Que hi ha un cansament mental ja bastant important”
Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu del Grup Mixt, senyor M. A.
Estarás: “Hola. Bones tardes a tots. També la meva preocupació era algo que ja s’ha
contestat referent a les proves de la Covid, si es podien anticipar aquí a Marratxí, però bé,
veig que no és possible. Per tant, queda contestada la meva pregunta. Gràcies”
A continuació parla el Batle: “Ara sí que acabem el plenari. Donar els molts d’anys a tothom.
Que tothom esper que passi unes bones festes dins les possibilitats que tenim aquest Nadal.
Ara vos passaré la paraula, si voleu felicitar vosaltres també les festes. No, senyora Garcia
és per un altre tipus de coses? Ho dic per esperar per jo felicitar, idò”
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La Sra. García comenta: “Sí, sí. No és per felicitar. Perquè jo ja he felicitat. Li volia demanar,
puc fer una pregunta al senyor Ramis, envers el que m’ha contestat de la banda de
música?”
I el Batle li respon: “Sí, la pot fer”
Torna parlar la portaveu del PP: “Gràcies, senyor Ramis, jo ja m’imagino que hi ha certa
informació que no ens pot donar, però vostè del que m’ha dit tinc un dubte. Vostè m’ha dit
que ja no està, que aquesta persona ja no hi és a la banda de música, però no sé si es
refereix al suposat assetjador o a l’altre, a la suposada víctima. I després una altra cosa. La
banda de música ha canviat? Perquè fins aleshores i des de sempre ha acceptat menors.
Vull dir, a la banda també hi ha persones menors d’edat. Gràcies. Simplement si em pot
aclarir això, perquè no sé si m’he embullat. Gràcies.”
I el Sr. Ramis contesta: “No. El tema dels menors. No, jo ho he dit perquè va sortir a la
premsa que era la nova escola de música. I a l’escola de música se sol vincular mentalment
com a relació d’idees que hi ha menors. Però no, a la banda de música també hi ha menors,
efectivament”
Torna intervenir la Sra. García: “És que vostè ha dit a la banda de música tots són majors
d’edat”
Continua parlant el Sr. Ramis: “No, no, no. He dit que és un conflicte entres dues persones
adultes. D’acord? Però bé, si li pareix bé, perquè em fa certa cosa donar una informació en
un espai públic, com és aquest. Sí que li puc pegar una telefonada ara mateix i en parlem
del que es pugui parlar. Però donar certa informació al plenari, un tema que està...”
Torna intervenir la Sra. García: “Però sense dir el nom, no em pot aclarir si és un o l’altre el
que està fora de la banda?”
I el Batle agafa la paraula: “Senyora García, el senyor Ramis ha dit que li telefonarà i que val
més que parlin en privat i no aquí que això és dona per streaming i també es donen més
dades de les que podem donar. Ara sí que vos dono els molts d’anys. I com vos deia abans
perquè hi pugueu disfrutar dins les mesures que ho podem fer. Que espero que..., que sé
que tots nosaltres serem responsables. L’espero, ho desig. I també espero que els
marratxiners com han demostrat fins ara també és un poble responsable i també seguirà
aquestes restriccions que no són del gust de qui les fa si no són una responsabilitat que hem
de tenir entre tots per acabar amb aquesta pandèmia. O sigui, que molts d’anys que acabi ja
aquest maleït any, i que esperem que 2021 ha d’anar millor sí o sí, ha d’anar millor sí o sí,
esperem que sí. Ara si qualcú de vosaltres també vol desitjar el Bon Nadal”
A continuació parla el portaveu de Ciudadanos: “Moltes gràcies, senyor Batle. Els desitjos
són els mateixos que s’han expressat per part de la senyora García, i per part seva. O sigui,
que encara que l’any que ve, encara ens quedarà un recorregut, però crec que l’any que ve
ja sortirà el sol, simbòlicament parlant, no? També volia afegir que avui hem fet, aquesta
setmana hem fet unes visites, la setmana passada a diferents regidories. Donar-li les gràcies
al senyor Ramis per la seva atenció a la regidoria de Cultura. Queden coses pendents i
continuarem darrere d’ell per dir-ho de qualcuna forma. Donar l’enhorabona al cos de Policia
per la seva intervenció d’aquest individu cremador de contenidors, també. Ho vàrem fer ja
expressiu al senyor Regidor, Pedro López. I donar-li també les gràcies per la seva acollida
dilluns. Igual que vàrem tenir l’oportunitat de conèixer al cap de Policia. I la veritat és que
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pensem que ha estat en principi un bon fixatge. A veure si anem millorant el nostre cos i
anem adquirint altres competències i altres estructures perquè funcioni encara millor. Moltes
gràcies a tots i molts d’anys”
La Sra. Lola Nchaso seguidament diu: “Bueno, en fechas tan señaladas como estas,
festivas, desearles a todos dentro de lo que cabe, pues que estemos recogidos que no nos
convienen y las que nos convienen son una buena ….no tiene porque ser ……………dos
preguntas sobre un suceso muy grave que…. se le ha pasado por encima
……………………………Policía.”
El Batle diu: “Lola, te oímos fatal. Pero bueno, també dir-li que ja ha acabat el tema de les
preguntes, que ja he donat temps perquè tothom contestés, ja he donat el molts d’anys, ja
he dit que ens n’anem. Ho dic perquè per favor ara no torni amb les preguntes. Cada cosa
en el seu moment”. No, no la sentim. Em sap greu, però no la sentim. No sé si té els
auriculars mal connectats”
I la Sra. Nchaso respon: “No me he movido”
El Batle parla: “Ara sí. Ara sí que et sentim. Ara sí”
La Sra. Nchaso torna a parlar: “Pues, no me he movido”
I el Batle li respon: “Docs, no sé què ha passat, però no la sentíem. Digau”
La Sra. Nchaso com a portaveu de Vox exposa: “No, no, no, solo le estaba felicitando las
fiestas a todos. Que el año que viene nos traiga buenas relaciones, que falta nos hacen,
¿sí? Y a ver si los Reyes se portan bien, y Papa Noel, también”
Segueix amb la paraula el Batle: “Esperem que si, que dugui molt de regals. Podem acabar
ja el plenari de dia 23 de desembre. Molts d’anys a tots i que passeu unes bones festes i
també torno a repetir que una besada i una abraçada forta a la senyora Ripoll, que per
favor...”
I la Sra. García diu: “Sí. La farem arribar. Sí. No es preocupi moltes gràcies”
El Batle comenta: “Gràcies. Molt bé, fins a la pròxima”
I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que s’estén la present acta que
signa el batle, amb jo la secretària, que don fe.

La Secretària,

Marratxí, 5 de febrero de 2021
El Batle,

Paula Baltasar Cózar

Miquel Cabot Rodríguez
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