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ACTES I DECRETS (JPG)

Acta de l’Ajuntament Ple
Identificació de la sessió:
Núm. 01/21
Caràcter: Ordinària
Data: 26 de gener de 2021
Horari: de 19.00 a 22.30 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)
Assistents:
-

Miquel Cabot Rodríguez, batle
Paula Baltasar Cózar, secretària
Bernat Martorell Coll, interventor
Cristina Alonso Pujadas
Irene García Sureda
Andrés Campuzano García
Jerònima Sans Amengual
Pedro Lopez Ruiz
Joan Francesc Canyelles Garau
Aina Amengual Marí
Josep Ramis Salamanca
Daniel Mas Martínez
Mª Magdalena García Gual
Jaume Llompart Caldés
Sebastià Frau Serra
Carmen Ripoll Torres
Jose María Amengual Jiménez
Lidia Antonia Sabater Pérez
Marcos Aníbal Pinela Sosa
Mª Dolores Nchaso Sota
Humberto López Rodríguez
Neus Serra Cañellas
Miguel Angel Estarás Gelabert

Aquesta 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: “El primer de tot és una mala notícia com ja
molts sabreu i vos anava a proposar començar aquest plenari amb un minut de silenci,
perquè com sabeu aquest cap de setmana ha mort el nostre company, en Xisco Tomàs,
funcionari de la casa des de fa molt de temps, policia local, el que passa que duia molts
d’anys ocupant una plaça com administratiu a Cultura. Molta feina feta, sobretot en els
temes culturals i en la Fira del Fang. I des d’aquí la pena que ens fa haver-lo perdut.
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Records i una abraçada a tots els seus familiars i amics. I si vos sembla bé, començaríem
aquest plenari amb un minut de silenci per ell”
Una vegada acabat el minut de silenci, el Batle continua parlant: “Moltes gràcies a tots. Per
començar el plenari abans de tot per repassar un poc l’actualitat, recordar-vos com ja sabeu,
que s’ha posposat la realització de la Fira del Fang, ja ho vàrem parlar a les Comissions
Informatives. L’hem posposada per quan les condicions sanitàries ens la deixin fer de les
millors de les maneres. Però bé, la idea d’aquest Consistori és realitzar-la aquest 2021, sigui
el mes que sigui. I després amb el tema de la Covid; dir-vos que Marratxí en el plenari
passat vàrem dir les dades que hi havia, aquella setmana varem seguir pujant passant els
300 infectats en el nostre municipi, que les restriccions estan funcionant i que ara tenim 289
afectats en el municipi, i va minvant la relació d’afectats que tenim. En tema dels funcionaris
també ha minvat, no tenim els que teníem; ens queda un funcionari que com vàrem
comentar també ens alegra informar-vos que aquest funcionari que teníem infectat de Covid
que va estar també greu, va tenir que estar a UCI, ara està en espera ja també pel que el
davallin a planta. I va millorant del Covid. Això és una bona notícia per tots i per aquest
Ajuntament. Dita l’actualitat de l’Ajuntament podem passar al plenari, si vos sembla bé.
Senyora Secretària”
Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
Economia i Especial de Comptes (Economia):
1. Reconeixement de crèdits 01/21
2. Modificació de l’Ordenança reguladora de l’ocupació d’espais a la Fira del Fang i de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d’ús públic local de
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com indústries del
carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Urbanisme (Obres Particulars):
3. Bonificació impost construccions llicències d’obres majors, menors, prèvies any 20192020
Interior:
4. Aprovació xifres anuals de població a 1 de gener de 2020
Propostes per via d’urgència:
Béns:
5. Declaració d’urgència: Cessió de terrenys al Consell Insular de Mallorca per a la
construcció d’un parc de bombers
6. Cessió de terrenys al Consell Insular de Mallorca per a la construcció d’un parc de
bombers, prèvia declaració d’urgència
Mocions:
7. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí para Revertir la actual situación de
degradación de la posesión de Son Macià Negre
Mocions per via d’urgència:
8. Declaració d’urgència: Moció presentada per l’equip de govern per adherir-se a la “Xarxa
d’entitats locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la FEMP
9. Moció presentada per l’equip de govern per adherir-se a la “Xarxa d’entitats locals per a
desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la FEMP, prèvia declaració d’urgència.
10. Declaració d’urgència: Moció presentada per l’equip de govern amb motiu de la
celebració del Dia Mundial contra el Càncer
11. Moció presentada per l’equip de govern amb motiu de la celebració del Dia Mundial
contra el Cáncer, prèvia declaració d’urgència
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B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre sessions
Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Dació de compte al plenari de la Corporació gener 2021
3. Donar compte de la Sentència núm. 323/2020
Urbanisme (Medi Ambient):
4. Donar compte de la Sentència núm. 22/2021
-

Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA
1. Reconeixement de crèdits 01/21
Vist l’expedient 01/21 relatiu al reconeixement de crèdits corresponents als exercicis
pressupostaris anteriors.
Atès que s’han realitzat, durant els passats exercicis, despeses que excedeixen a l’ import
compromès i d’altres on aquest no s’ha compromès en la seva totalitat i que es descriuen a
l’Annex I.
Vist l’informe del Sr. Interventor acctal incorporat a l’expedient.
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23 1.e) del TRRL i 60.2 del RD
500/90, correspon al Ple el Reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi
dotació pressupostària.
Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit 01/21 corresponent a les despeses que després es
relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura en l’expedient.
NUM

ANY

Nº FRA

DATA FRA

NOM

IMPORT

1

2019

2019006293

29/11/2019

MULTIAUTO PALMA SL

85,31

2

2020

2020004011

13/08/2020

AMES

5.400,00

3

2020

2020004476

01/09/2020

AMES

1.160,76

4

2020

2020006127

05/11/2020

LA SALLE PONT D’INCA

2.015,86

5

2020

2020006129

15/10/2020

LA SALLE PONT D’INCA

1.007,93

6

2020

2020006216

10/06/2020

EURO SACABANA SL

135,00

7

2020

2020006220

17/06/2020

EURO SACABANA SL

65,00

8

2020

2020006222

27/05/2020

EURO SACABANA SL

65,00

9

2020

2020006224

27/05/2020

EURO SACABANA SL

64,84
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10

2020

2020006230

29/09/2020

FARMACIA PICORNELL CIURANA

45,28

11

2020

2020006231

29/09/2020

FARMACIA PICORNELL CIURANA

6,77

12

2020

2020006232

07/09/2020

FARMACIA PICORNELL CIURANA

66,03

13

2020

2020006282

30/07/2020

EURO SACABANA SL

117,00

14

2020

2020006283

10/08/2020

EURO SACABANA SL

95,00

15

2020

2020006287

27/08/2020

EURO SACABANA SL

136,50

16

2020

2020006301

21/10/2020

FARMACIA PICORNELL CIURANA

9,20

17

2020

2020006455

02/09/2020

EURO SACABANA SL

136,50

18

2020

2021000096

08/01/2021

MULTIAUTO PALMA S.L

736,61

19

2020

2020006463

05/09/2020

EURO SACABANA SL

115,00

20

2020

2020006468

17/08/2020

EURO SACABANA SL

100,00

21

2020

2020006471

08/09/2020

EURO SACABANA SL

100,00

22

2020

2020006472

22/09/2020

EURO SACABANA SL

95,00

23

2020

2020006474

27/09/2020

EURO SACABANA SL

130,00

24

2020

2020006488

24/10/2020

FARMACIA PICORNELL CIURANA

55,24

25

2020

2020006489

30/10/2020

FARMACIA PICORNELL CIURANA

12,91

26

2020

2020006564

30/11/2020

LABEL INFORMATICA S.L

1.092,16

27

2020

2020006614

04/09/2020

EURO SACABANA SL

65,00

28

2020

2020006704

19/09/2020

EURO SACABANA SL

97,50

29

2020

2020006707

29/09/2020

EURO SACABANA SL

117,00

30

2020

2020006710

30/09/2020

EURO SACABANA SL

95,00

31

2020

2020006711

30/09/2020

EURO SACABANA SL

95,00

32

2020

2020006713

30/09/2020

EURO SACABANA SL

117,00

33

2020

2020006717

01/10/2020

EURO SACABANA SL

65,00

34

2020

2020006720

01/10/2020

EURO SACABANA SL

97,50

35

2020

2020006723

08/10/2020

EURO SACABANA SL

99,58

36

2020

2020006724

10/10/2020

EURO SACABANA SL

143,00

37

2020

2020006726

08/10/2020

EURO SACABANA SL

65,00

38

2020

2020006728

30/09/2020

EURO SACABANA SL

64,99

39

2020

2020006729

02/10/2020

EURO SACABANA SL

117,00

40

2020

2020006730

10/10/2020

EURO SACABANA SL

136,50

41

2020

2020006784

12/08/2020

EURO SACABANA SL

117,00

42

2020

2020006786

16/11/2020

FARMACIA PICORNELL CIURANA

10,04

43

2020

2020006806

16/07/2020

EURO SACABANA SL

117,00

44

2020

2020006807

23/07/2020

EURO SACABANA SL

100,00

45

2020

2020006808

23/10/2020

EURO SACABANA SL

94,69

46

2020

2020006809

23/07/2020

EURO SACABANA SL

143,00

47

2020

2020006810

31/07/2020

EURO SACABANA SL

95,00

48

2020

2020006811

14/08/2020

EURO SACABANA SL

194,71

49

2020

2020006812

21/08/2020

EURO SACABANA SL

65,00

50

2020

2020006813

17/09/2020

EURO SACABANA SL

95,00

51

2020

2020006814

18/09/2020

EURO SACABANA SL

115,00

52

2020

2020006815

29/09/2020

EURO SACABANA SL

95,00

53

2020

2020006816

01/10/2020

EURO SACABANA SL

135,00

54

2020

2020006825

22/10/2020

EURO SACABANA SL

116,99
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55

2020

2020006826

22/10/2020

EURO SACABANA SL

94,81

56

2020

2020006827

22/10/2020

EURO SACABANA SL

95,00

57

2020

2020006828

22/10/2020

EURO SACABANA SL

65,00

58

2020

2020006829

23/10/2020

EURO SACABANA SL

136,50

59

2020

2020006830

26/10/2020

EURO SACABANA SL

65,00

60

2020

2020006831

28/10/2020

EURO SACABANA SL

95,00

61

2020

2020006832

04/11/2020

FARMACIA PICORNELL CIURANA

106,15

62

2020

2020006881

15/12/2020

GRUPO ELECTRO STOCKS SLU

1.925,17

63

2020

2020006977

30/11/2020

MARRATXI XXI SAU

21.300,38

64

2020

2020006979

30/11/2020

MARRATXI XXI SAU

29.493,02

65

2020

2020007095

21/12/2020

AMES

97,00

66

2020

2020007096

21/12/2020

AMES

280,00

67

2020

2020007128

22/12/2020

LLUIS BISQUERRA IGLESIAS

883,41

68

2020

2020007136

31/05/2020

LORENZO SASTRE MAS

510,00

69

2020

2020007137

30/06/2020

LORENZO SASTRE MAS

510,00

70

2020

2020007138

31/07/2020

LORENZO SASTRE MAS

510,00

71

2020

2020007142

07/12/2020

ENDESA ENERGIA S.A

2.383,49

72

2020

2020007151

21/12/2020

AUTO MUDARRA MOTOR

587,92

73

2020

2020007169

01/07/2020

MALIFT ASCENSORES

141,57

74

2020

2020007182

16/12/2020

TRANSPORTES MIQUEL VADELL SL

242,00

75

2020

2020007189

07/12/2020

ENDESA ENERGIA SA

35.960,52

76

2020

2020007190

07/12/2020

ENDESA ENERGIA SA

7.247,40

77

2020

2020007191

07/12/2020

ENDESA ENERGIA SA

761,33

78

2020

2020007192

07/12/2020

ENDESA ENERGIA XXI

25.784,96

79

2020

2020007201

07/12/2020

ENDESA ENERGIA XXI

342,51

80

2020

2020007207

29/12/2020

NIPIES SL

238,00

81

2020

2020007212

29/12/2020

MALLORCA PAINTBALL SL

210,00

82

2020

01/12/2020

PROMOCIONES VERDERA OLIVER S.L

4.731,93

83

2019

25/06/2019

RUBEN FERNANDEZ PARDO(XIP CANS)

12,00

84

2020

2020001788

01/04/2020

MALIFT ASCENSORES

166,98

85

2020

2020001790

01/04/2020

MALIFT ASCENSORES

141,57

86

2020

2020001792

01/04/2020

MALIFT ASCENSORES

166,98

87

2020

2020001793

01/04/2020

MALIFT ASCENSORES

166,98

88

2020

2020001795

01/04/2020

MALIFT ASCENSORES

166,98

89

2020

2020002849

04/05/2020

EURO SACABANA S.L.

65,00

90

2020

2020004615

31/08/2020

LA HERRAMIENTA BALEAR S.A.

46,83

91

2020

2020005771

31/10/2020

MULTIAUTO PALMA S.L

1.089,00

92

2020

2020005773

31/10/2020

MULTIAUTO PALMA S.L

762,30

93

2020

2020006344

05/11/2020

SISTEMAS TECNICOS Y CONSULTA S.L

192,16

94

2020

2020006565

30/11/2020

LABEL INFORMATICA S.L

156,26

95

2020

2020006727

05/08/2020

EURO SACABANA SL

136,50

96

2020

2020006781

01/12/2020

ELVIRA POLO GARRIDO

51,65

97

2020

2020006887

30/11/2020

POLO BALEAR S.L.

67,76

98

2020

2020006893

30/11/2020

POLO BALEAR S.L.

10,20

99

2020

2020007023

12/06/2020

EURO SACABANA S.L.

117,00
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100

2020

2020007025

20/07/2020

EURO SACABANA S.L.

65,00

101

2020

2020007026

23/07/2020

EURO SACABANA S.L.

116,64

102

2020

2020007027

04/08/2020

EURO SACABANA S.L.

100,00

103

2020

2020007028

11/09/2020

EURO SACABANA S.L.

100,00

104

2020

2020007031

28/10/2020

EURO SACABANA S.L.

65,00

105

2020

2020007033

28/10/2020

EURO SACABANA S.L.

65,00

106

2020

2020007045

17/12/2020

VILO MEDITERRANEO SL

352,72

107

2020

2020007052

18/12/2020

MULTIAUTO PALMA S.L

211,75

108

2020

2020007061

19/12/2020

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU

60,90

109

2020

2020007075

21/09/2020

EURO SACABANA S.L.

65,00

110

2020

2020007076

21/09/2020

EURO SACABANA S.L.

135,00

111

2020

2020007078

25/09/2020

EURO SACABANA S.L.

117,00

112

2020

2020007080

23/09/2020

EURO SACABANA S.L.

100,00

113

2020

2020007082

27/10/2020

EURO SACABANA S.L.

135,00

114

2020

2020007085

24/10/2020

EURO SACABANA S.L.

95,00

115

2020

2020007087

24/10/2020

EURO SACABANA S.L.

135,00

116

2020

2020007089

17/06/2020

EURO SACABANA S.L.

65,00

117

2020

2020007091

23/05/2020

EURO SACABANA S.L.

64,90

118

2020

2020007101

20/12/2020

B2B HOSTING SL

59,29

119

2020

2020007123

01/12/2020

PALMAFACTORY GROUP S.L.

566,28

120

2020

2020007144

07/12/2020

ENDESA ENERGIA S.A

253,53

121

2020

2020007148

23/12/2020

LABEL INFORMATICA S.L

360,31

122

2020

2020007154

23/12/2020

MULTIAUTO PALMA S.L

673,16

123

2020

2020007155

23/12/2020

TASALIA SOCIEDAD DE TASACION S.A

907,50

124

2020

2020007156

23/12/2020

TASALIA SOCIEDAD DE TASACION S.A

1.573,00

125

2020

2020007159

24/12/2020

PLUG IN SERVEIS DIGITALS DE
PREIMPRESSIÓ S.L

2.637,80

126

2020

2020007160

24/12/2020

PLUG IN SERVEIS DIGITALS DE
PREIMPRESSIÓ S.L

2.686,20

127

2020

2020007161

24/12/2020

PLUG IN SERVEIS DIGITALS DE
PREIMPRESSIÓ S.L

701,80

128

2020

2020007165

24/12/2020

TASALIA SOCIEDAD DE TASACION S.A

1.331,00

129

2020

2020007166

01/07/2020

MALIFT ASCENSORES

166,98

130

2020

2020007167

01/07/2020

MALIFT ASCENSORES

166,98

131

2020

2020007170

01/07/2020

MALIFT ASCENSORES

166,98

132

2020

2020007183

16/12/2020

TRANSPORTES MIQUEL VADELL SL

121,00

133

2020

2020007188

07/12/2020

ENDESA ENERGIA SA

5.606,27

134

2020

2020007202

28/12/2020

135

2020

2020007209

30/12/2020

SIMPLY EVENTS MALLORCA SL

136

2020

2020007220

30/11/2020

DISA PENINSULA SLU

326,81

137

2020

2020007222

30/11/2020

DISA PENINSULA SLU

1.109,15

138

2020

2020007227

28/12/2020

COMTWO S.L

514,25

139

2020

2020007230

28/12/2020

TRANSACOBO, S.L

2.375,30

140

2020

2020007232

28/12/2020

TRANSACOBO, S.L

2.375,30

141

2020

2020007233

28/12/2020

TRANSACOBO, S.L

2.205,63

142

2020

2020007234

31/12/2020

EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A

726,00

PROYECTOS FRIGORIFICOS INDUSTRIALES S.L

989,78
95,70
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143

2020

2020007235

31/12/2020

2020

2021000006

07/12/2020

SDAD ESPAÑOLA CARBUROS METALICOS
S.A
ENDESA ENERGIA
XXI SL

104,78

144
145

2020

2021000008

07/12/2020

ENDESA ENERGIA XXI SL

308,99

146

2020

2021000009

07/12/2020

ENDESA ENERGIA XXI SL

293,85

147

2020

2021000012

07/12/2020

ENDESA ENERGIA XXI SL

517,96

148

2020

2021000013

07/12/2020

ENDESA ENERGIA XXI SL

41,09

149

2020

2021000022

21/12/2020

FRANCESC BOVER GARCIAS

150,45

150

2020

2021000023

20/12/2020

ANTONI SERVERA CAIMARI

150,45

151

2020

2021000024

30/12/2020

ISMAEL MONTAÑO PEGUERO

150,45

152

2020

2021000025

30/12/2020

ISMAEL MONTAÑO PEGUERO

150,45

153

2020

2021000031

17/12/2020

INFORAIGUER SC

726,00

154

2020

2021000033

31/12/2020

SEGUIMEDIA SL

502,15

155

2020

2021000035

31/12/2020

BALIMSA

294,03

156

2020

2021000057

30/12/2020

JUNGLE PARC AVENTURAS SL

156,00

157

2020

2021000058

31/12/2020

FONT OASIS SL

7,26

158

2020

2021000095

31/12/2020

GARBELLADOR BALEAR SLU

414,21

617,10
TOTAL

189.561,75

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 21 de gener de 2021, abans transcrit, els
senyors assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels
quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem; i amb les
abstencions dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de
VOX i del regidor del Grup Mixt, aprovar els acords esmentats.
2. Modificació de l’Ordenança reguladora de l’ocupació d’espais a la Fira del Fang i de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d’ús públic
local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Atès que aquest equip de govern considera que el sector artesà ceramista es troba en una
situació d’especial vulnerabilitat davant la situació d’emergència sanitària declarada l’11 de
març de 2020 degut al brot epìdèmic de Covid-19 i que l’adopció de les mesures de
contenció per fer-hi front han tingut un impacte econòmic i social molt rellevant, amb la
paràlisis o disminució dràstica de l’activitat econòmica de molts de sectors, tals com el
cultural o l’artístic.
Atès que l’Ajuntament de Marratxí té la voluntat de pal·liar en la mesura del possible els
efectes econòmics produïts per la crisi sanitària actual.
Atesa la memòria del Regidor de Cultura de dia 13/01/2021 sobre la necessitat de modificar
l’Ordenança reguladora de l’ocupació d’espais a la Fira del Fang i l’Ordenança fiscal
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reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d’ús públic local de parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i
rodatge cinematogràfic, en el sentit d’establir una reducció del 100% de les tarifes per a tots
els artesans que vulguin exposar a la Fira del Fang del 2021.
Vista la memòria econòmicofinancera del Director de Recursos Econòmics de dia
13/01/2021 sobre la modificació de l’Ordenança reguladora d’espais a la Fira del Fang.
Atès que correspon a l’Ajuntament Ple la competència per a l’aprovació de les ordenances,
en virtut del que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
Atès que, pel que fa a la justificació de la urgència en la tramitació d’aquestes modificacions,
ve donada principalment per les dates de celebració de la Fira del Fang de l’any 2021, que se
celebra dins la primera quinzena del mes de març.
Aquest regidor, per raons d’urgència, eleva a la Comissió Informativa d’economia i hisenda,
la següent
Proposta d'acord
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’ocupació
d’espais a la Fira del Fang, en els termes següents:
A l’article 3. Quantia, s’afegeix el paràgraf següent:
“Per a l’exercici 2021 aquest descompte serà del 100% pels artesans, independentment si
són o no del municipi.”
A l’article 4. Gestió i cobrament, on diu:
“El preu s’abonarà en el moment de sol·licitar l’ocupació de l’espai a la Fira del Fang.”
Ha de dir:
“La gestió de l'ingrés es tramitarà des de l'àrea gestora i per la presentació de la
corresponent autoliquidació.
El cobrament de l'autoliquidació haurà de realitzar-se fent ús de la lectura del codi de
barres (quadern 60), que ve incorporat a les autoliquidacions, a les entitats financeres
col·laboradores que s'indiquen a la mateixa autoliquidació o mitjançant pagament per
targeta a les oficines municipals (OACs i Ajuntament).”
Segon. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per
instal·lació en terrenys d’ús públic local de parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic, en els termes següents:
On diu:
Article 6.- Quota tributària
1. La quota tributària quedarà determinada per l’aplicació del següent QUADRE DE
TARIFES:
Tipus

Descripció

€
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A

Per metre quadrat o fracció, i dia natural o fracció
d’ocupació, en festes patronals, fires o mercats

0’44

Ha de dir:
Article 6.- Quota tributària
1. La quota tributària quedarà determinada per l’aplicació del següent QUADRE DE
TARIFES:
Tipus
A

Descripció
Per metre quadrat o fracció, i dia natural o fracció d’ocupació,
en festes patronals, fires o mercats (a excepció de la Fira del
Fang que es regirà per la seva Ordenança específica)

€

0’44

Tercer. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB i
en un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma.
Quart. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat
aquest acord, fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari. En cas contrari,
s’adoptarà l’acord definitiu que pertoqui, resolent les reclamacions presentades i aprovant
la redacció definitiva de les modificacions de les Ordenances.
Cinquè. Comunicar aquest acord a l’àrea d’Intervenció i a la resta de les àrees afectades
per aquestes modificacions.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle dient: “Com ja vàrem explicar
aquesta modificació la fem perquè el dia que puguem fer la fira, els firaires, els artesans que
vinguin no hagin de pagar taxes, per compensar aquest any tan dur que tenen per endavant”
La portaveu del Vox, senyora Nchaso diu:. Quisiera hacer un cambio de voto porque claro
yo tenía que asegurar la traducción que me es muy dificultosa y más en cuestiones de
números. O sea que si yo voté abstención, ahora voto a favor”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia i Especial de Comptes, de data 21 de gener de 2021 abans transcrit, els
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.
3. Bonificació impost construccions llicències d’obres majors, menors, prèvies any
2019- 2020
Atès els expedients de les següents llicències d’obres concedides, que per ser obres
derivades de l’Inspecció d’Avaluació d’Edificis, per ser catalogades o per ser un centre
docent, s’han acollit a la bonificació del 95% de l’impost de construccions.
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PRÈVIES I MENORS QUE NO ES VAREN DUR A PLE AMB BONIFICACIÓ ICIO ANY
2019:(8)
Expedient: 5504D/2019 PRÈVIA CONCEDIDA: 20/09/2019
Interessat: GASPAR JUAN JAUME
Adreça: C/ MARTI RUBI-SECRETARI, 58
Descripció: OBRES DERIVADES DE IEE.
REF. CAD: 8658514DD7885N0001MB
ICIO provisional:
23,60 (bonificació 95% per obra derivada IEE)
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 471,91 € pressupost de 14.747,21 €
-448,31 €
Expedient: 2019/5832S PRÈVIA CONCEDIDA: 01/10/2019
Interessat: JOSÉ RAFAEL POMARES CAMPELLO
Adreça: C/ DRAGONERA, 2
Descripció: “ANCLAJE PIEZAS APLACADO FORJADO”.
REF. CAD: 5141503DD7854S
ICIO provisional :
6,59 (bonificació 95% per obra derivada IEE)
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 131,76 € pressupost de 4.117,50 €
-125,17
8914S/2019 CP CABANA, 3 PRÈVIA RGE 04/10/19
Comunicació prèvia reparació cruis en façana i balconades derivada d'inspecció IEE C/ Cabana 3
ICIO PROVISIONAL BONIFICAT:
4,94 €
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 98,75 € ( PRESSUPOST 3.086 €)
-93,81 €
Expedient: 2019/6920E PRÈVIA CONCEDIDA: 18/10/2019
Interessat: FRANCISCO CRESPI ALEMANY
Adreça: C/ JAUME I, 30
Descripció: REHABILITACIÓ DE MUR DE TANCAMENT TERRASSA SUPERIOR (PETRIL)
DERIVADA DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE LA VIVENDA.
REF. CAD: 8458942DD7885N0001LB
ICIO provisional:
3,26 (bonificació 95% per obra derivada IEE)
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 65,12 € pressupost de 2.035 €
………………………………………….-61,86 €
Expedient: 2019/7334E PRÈVIA CONCEDIDA: 22/10/2019
Interessat: CATALINA CRESPI CAÑELLAS
Adreça: C/ MAJOR 105
Descripció: SUBSANACIÓ DE DEFICIÈNCIES DERIVADES DE L’INFORME D’AVALUACIÓ
D’EDIFICIS.
REF. CAD: 0355529DD8805N0001DM
ICIO provisional:
4,01 (bonificació 95% per obra derivada IEE)
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 80,10 € pressupost de 2.503 €
-76,09 €
9705R/2019 PRÈVIA ANA RIGO BARRERA RGE 25/10/2019 (NO CONCEDIDA)
Comunicació prèvia obra menor obres derivades IEE a la vivenda situada al carrer Marti Rubi
secretari 88
Subsanació Deficiències derivades d'una IEE
ICIO provisional:
20,45 (bonificació 95% per obra derivada IEE)
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 408,96 € pressupost de 12.780 €
-388,51 €
Núm. Exp.: 7927V/2019 MENOR CONCEDIDA: 30/10/2019
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Nom i llinatges/ Empresa: COMUNITAT PROPIETARIS AV. GABRIEL ALOMAR, 23
DNI/NIF: H57090904
Emplaçament de les obres: AV. GABRIEL ALOMAR, 23
Ref. cadastral: 5141503DD7854S0001BX
Descripció de les obres: Mesures urgents per a garantir la seguretat dels vianants (malla de
protecció), reparacions varies per esmenar deficiències derivades de IEE (pilars, bigues i
biguetes, cantell de forjats, …).
ICIO provisional:
21,41€ (bonificació 95% per obra derivada IEE)
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 428,18 € (PRESSUPOST 13.380,54 €)
-406,77 €
Núm. Exp.: 8064Q/2019 MENOR CONCEDIDA: 29/11/2019
Nom i llinatges/ Empresa: COMUNITAT PROPIETARIS DRAGONERA 6
DNI/NIF: H57028698
Emplaçament de les obres: C/ DRAGONERA, 6
Ref. cadastral: 5141503DD7854S
Descripció de les obres: REPARACIONS VÀRIES PER ESMENAR DEFICIÈNCIES DERIVADES DE
IEE (Reparació façanes i coberta)
ICIO provisional:
9,65€ (bonificació 95% per obra derivada IEE)
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 192,96 € (PRESSUPOST 6.030 €)
-183,31 €

PRÈVIES ,MENORS I MAJORS AMB BONIFICACIÓ ICIO ANY 2020: (20)
Núm. Exp.: 231A/2020 MENOR CONCEDIDA: 03/02/2020
Nom i llinatges/ Empresa: MARCELA PERELLO CAÑELLAS
DNI/NIF: 41226186C
Emplaçament de les obres: C/ RAMON LLULL, 23
Ref. cadastral: 3834604DD7833S0001MB
Descripció de les obres: REPARACIONS VÀRIES PER ESMENAR DEFICIÈNCIES DERIVADES DE
IEE
ICIO provisional : 5,74€ (Bonificació 95% per obra derivada IEE)
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT : 114,85 € ( PRESSUPOST 3.589 € )
-109,11€
Núm. Exp.: 9989D/2019 MENOR CONCEDIDA: 29/01/2020
Nom i llinatges/ Empresa: FRANCISCO RAMON VERA
DNI/NIF: 43190749S
Emplaçament de les obres: C/ GERMANES AGUSTINES, 1
Ref. cadastral: 4833903DD7843S
Descripció de les obres: Reparacions vàries per esmenar deficiències derivades d’IEE
ICIO provisional: 0,78€ (bonificació 95% per obra derivada IEE)
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 15,57 € (PRESSUPOST 486,60 €)
-14,79 €
Núm. Exp.: 11089T/2019 MENOR CONCEDIDA: 29/01/2020
Nom i llinatges/ Empresa: CATALINA RAMIS CAPO
DNI/NIF: 41106126C
Emplaçament de les obres: POLIGON 4 PARCEL·LA 262
Ref. cadastral: 07036A004002620000MR
Descripció de les obres: REPARACIONS VÀRIES PER ESMENAR DEFICIÈNCIES DERIVADES DE
IEE (Reparació fissures i substitució biquetes de fusta).
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT:
38,40 € ( PRESSUPOST 1.200 €)
ICIO provisional:
1,92€ (Bonificació 95% per obra derivada IEE)
-36,48 €
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Núm. Exp.: 231A/2020 MENOR CONCEDIDA: 03/02/2020
Nom i llinatges/ Empresa: MARCELA PERELLO CAÑELLAS
DNI/NIF: 41226186CEmplaçament de les obres: C/ RAMON LLULL, 23
Ref. cadastral: 3834604DD7833S0001MB
Descripció de les obres: REPARACIONS VàRIES PER ESMENAR DEFICIÈNCIES DERIVADES DE
IEE
ICIO PROVISIONAL:
5,74 €
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 114,85 € (PRESSUPOST 3.589 €)
-109,11 €
Núm. Exp.: 11401J MENOR CONCEDIDA: 12/02/2020
Nom i llinatges/ Empresa: COMUNITAT PROPIETARIS DRAGONERA 8
DNI/NIF: H07500804
Emplaçament de les obres: C/ DRAGONERA, 8 (ESCALA 1)
Ref. cadastral: 5141503DD7854S
Descripció de les obres: REPARACIONS VÀRIES PER ESMENAR DEFICIÈNCIES DERIVADES DE
IEE (Reparació façanes, pati i impermeabilització coberta)
ICIO provisional:
30,52€ (bonificació 95% per obra derivada IEE)
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 610,32 € (PRESSUPOST 19.072,40 € )
-579,80 €
227E/2020 PRÈVIA ANTONIA PONS FEMENIAS RGE 13/01/2020
Cm Sa Fita, 371
Comunicació prèvia obra menor per fer arreglos derivats d' IEE nº exp. 4896E/2019 i sol·licitud de
compensació de la taxa abonada anteriorment nº expdte. obra menor 9186B/2019
ICIO PROVISIONAL BONIFICAT:
0,65 €
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT; 12,96 € ( PRESSUPOST 405 )
-12,31 €
1896F/2020 MARGARITA TOUS RIBAS PRÈVIA RGE 28/02/2020
Comunicació prèvia obra menor per arreglar "jacena" en garatge, derivat d'un informe avaluació
d'edifici exp. 6998P/2019
Can Barrera, 45
ICIO PROVISIONAL BONIFICAT:
0,48 €
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 9,60 € (PRESSUPOST 300 )
-9,12 €
1899X/2020 MARIA JOSE MANZANERA TOUS, PRÈVIA RGE 28/02/2020)
Comunicació prèvia obra menor reparació jàssera a garatge a la vivenda situada al carrer can
Barrera 55 (Expt AVA 7002N/2019)
ICIO PROVISIONAL BONIFICAT: 0,09 €
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT; 2,81 € ( PRESSUPOST 90 €)
-2,72 €
2241F/2020 ANTONIA CANYELLES GARAU, PRÈVIA RGE 09/03/2020 )
Comunicació prèvia obra menor ref. reparació crulls i altres a la vivenda situada al C/ Jaume
Balmes, 15 (obra derivada d'una IEE)
ICIO PROVISIONAL BONIFICAT: 0,74 €
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 14,72 € (PRESSUPOST 460 €)
-13,98 €
2209K/2020 MIGUEL BORDOY RIGO , PRÈVIA RGE 10/03/2020
Comunicació prèvia obra menor derivada IEE exp. 11046A/2019 ref. reparació crull a la façana
Av. Antoni Maura, 13 (antic 11)
ICIO PROVISIONAL BONIFICAT : 1,40 €
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 28,08 € ( PRESSUPOST 877,50 €)
-26,68 €
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2296Q/2020 BERNARDINO FERRER RUIBAL, PRÈVIA RGE 11/03/2020)
Comunicació previa obra menor reparacions façana derivat IEE exp. 6398Y/2019.C/ Germà Rafel, 24
ICIO PROVISIONAL BONIFICAT : 3,98 €
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 79,56 € ( PRESSUPOST 2486,25 € )
-75,58 €
Núm. Exp.: 4450P/20 MENOR CONCEDIDA: 26/06/2020
Nom i llinatges/ Empresa: LAURA JULIA PALOU
DNI/NIF: 43075536D
Emplaçament de les obres: C/ NOU 4
Ref. cadastral: 3631702DD7833S
Descripció de les obres: Reparacions d’elements de coberta i reparacions vàries per a esmenar
deficiències derivades d’IEE.
ICIO provisional :
10,08€ (bonificació 95%)
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 201,50 € ( PRESSUPOST 6.297 € )
-191,42 €
Núm.Exp.: 5873X/2019 MAJOR CONCEDIDA: 23/09/2020
Nom i llinatges : Maria Torrens Pizá
DNI/NIF: 41309854Z
Emplaçament de les obres: Polígon 7, parc. 22
Ref.cadastral: 07036A007000220001QB
Descripció de les obres: REFORMA D’HABITATGE UNIFAMILIAR EXISTENT. Arquitecte: José
Maria Montero Alonso
ICIO provisional : 309.361,42 € , 3,20 % : 9.899,57 €, pressupost sense bonificació :
247.233,10 € ( 3,20 % 7.911,46 € )
Pressupost a bonificar : 62.128,32 € ( 3,20 % 1.988,11 € ) 95% bonificació 99,41 € Derivat de les
obres de l’informe d’avaluació d’edificis.( exp. 2019/5873X)
-1888,70 €
Núm.Exp.: 11149Z/2019 MAJOR CONCEDIDA: 22/10/2020
Nom i llinatges : Margarita Torrandell Fiol
DNI/NIF: 42992675V
Emplaçament de les obres: c/ Jaume I, 47, Sa Cabaneta Ref.cadastral:
8857205DD7885N0001TB
Descripció de les obres: Canvi de coberta i reforma de traster en interior d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres. (Obres derivades de IEE 1747R/19).
ICIO provisional: 8,73 € ( 95% bonificació per habitatge catalogat IEE)
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 174,61 € ( PRESSUPOST 5.456,60 € )
-165,88 €
4611P/2020 ANDRÉS JUAN MORENO EJGIRD, PRÈVIA RGE 26/06/2020
Comunicació prèvia obra menor. Derivada IEE. Elements estructurals façana.
c/ Codonyer, 26
ICIO provisional :
8,99 € ( 95% bonificació per habitatge catalogat IEE) ICIO
QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 179,84 € ( PRESSUPOST 5.620 €)
-170,85 €
5930Q/2020 ANTONIO GARAU CAÑELLAS, PRÈVIA RGE 10/08/2020
CP Comunicación previa model O1 derivada d'una IEE
reparacions façana c/ Sa Torre, 33
ICIO provisonal :
1,44 € ( 95% bonificació per habitatge catalogat IEE)
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 28,80 € ( PRESSUPOST 900 €)
-27,36 €
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8367S/2020 INES JURADO MATAS , PRÈVIA RGE ( 0311/2020 )
Comunicació previa model 01 - IEE 5561S/2020impermeabilització C/ Antoni Bosch Batle, 3
ICIO provisonal :
1,97 € ( 95% bonificació per habitatge catalogat IEE)
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 39,38 € ( PRESSUPOST 1.230,57 €)
-37,41 €
Núm. Exp.: 3501W/2020 MENOR CONCEDIDA 01/06/2020
Nom i llinatges/ Empresa: ANTONIO ROSSELLO PICORNELL
DNI/NIF: 43135491A
Emplaçament de les obres: AV. ANTONI MAURA, 17
Ref. cadastral: 3633223DD7833S0001BB
Descripció de les obres: OBRES VARIES (paviments, alicatats i revestiments de paraments
verticals en vivenda planta baixa)
ICIO provisonal :
26,38 € ( 95% bonificació per habitatge catalogat ) ICIO
QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 527,60 € ( PRESSUPOST €)
-501,22 €
Núm.Exp.: 3038E/2020 MAJOR, CONCEDIDA 19/06/2020
Nom i llinatges : CONSORCI RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIAL DE LES ILLES
BALEARS
DNI/NIF: V57691826
Emplaçament de les obres: carrer Mallorca – carrer Josep Verd (Metge) Ref.cadastral:
9752302DD7895S
Descripció de les obres: Projecte línea subterrània en MT per a escomesa de residència per a
persones majors a Pòrtol
Eng.Ind.: Manuel Suárez Vidal
ICIO provisonal : 1.997,07 € ( RECURS CONTRA LIQ ICIO) PRESSUPOST 62.408,59 euros.
ICIO BONIFICAT: 99,85 € PER SER OBRES D’ESPECIAL INTERÈS ( RESIDÈNCIA PERSONES
GRANS )
-1.897,22 €
10322B/2020 JOSEP LLUIS POL LLOMPART ( RGE 28/12/2020 ) PRÈVIA
C/ MARTÍ RUBÍ, SECRETARI, 37
ICIO provisonal:
5,51C € ( 95% bonificació per habitatge catalogat IEE)
ICIO QUE HAURIA D’HAVER PAGAT: 110,26 € ( PRESSUPOST 3.445,50 €)
-104,75 €

Vists els informes favorables dels tècnics municipals.
Aquesta Regidoria procedeix elevar l’expedient a la Comissió Informativa la següent
PROPOSTA D’ACORD
1. Acollir a la bonificació del 95% de l’impost de construccions corresponent a les llicències
d’obres majors, menors i prèvies EXP.:
Expedient: 5504D/2019
Expedient: 2019/5832S
Exp.: 8914S/2019
Expedient: 2019/6920E
Expedient: 2019/7334E
Expedient: 9705R/2019 Núm.
Exp.: 7927V/2019 Núm. Exp.:
8064Q/2019 231A/2020
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9989D/2019
11089T/2019
231A/2020
11401J /2019
227E/2020
1896F/2020
1899X/2020
2241F/2020
2209K/2020
2296Q/2020
4450P/2020
5873X/2019
11149Z/2019
4611P/2020
5930Q/2020
8367S/2020
3501W /2020
3038E/2020
10322B/2020
2. Notificar el present acord als interessats.
3. Notificar el present acord a Intervenció als efectes procedents.
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de
d’Urbanisme, de data 21 de gener de 2.201, abans transcrit, els senyors assistents acorden
per unanimitat; aprovar els acords esmentats.

4. Aprovació xifres anuals de població a 1 de gener de 2020
Atès que amb motiu del Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarà l’estat
d’alarma per la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, va
quedar suspès temporalment el Procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de
població a 1 de gener de 2020 que habitualment es duia a terme a partir del mes de març
de cada any.
Atès que en data 13/05/2020 l’Institut Nacional d’Estadística, amb la finalitat d’anar
avançant en les feines del procediment de xifres, ja va estar en condicions de remetre a
aquest Ajuntament la Proposta de xifres de població a 1 de gener de 2020: 37713
habitants, resultat de les variacions mensuals del Padró Municipal d’Habitants de 2019
remeses per l’Ajuntament, segons disposa l’art.17.3 de la Llei 4/1996, de 10 de gener, per a
poder obtenir les dades oficials de la revisió del Padró Municipal d’Habitants de Marratxí
amb referència a l’1 de gener de 2020.
Atès que segons estableix la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de
l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local per la qual es
dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i
sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població i una vegada
represos els terminis administratius suspesos pel Real Decret abans esmentat;
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l’Ajuntament, una vegada confrontades aquestes, va procedir a la presentació
d’al·legacions, ja que existia una discrepància de xifres. Una vegada resoltes part de les
al·legacions presentades, i desestimades unes altres (les quals varen ser sotmeses al
Consell d’Empadronament pel seu informe); el President de l’I.N.E. va elevar al Govern les
xifres oficials de població a 1 de gener de 2020.
Atès que, correspon a l’Ajuntament l’aprovació de la Revisió anual, conformement amb el
que disposa l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats
Locals.
Aquesta Regidoria, es complau en elevar a l’Ajuntament Ple, la següent:
1.- Aprovar la Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants proposta per I.N.E. referida a
l’1 de gener de 2020 amb el següent detall:
- Homes:
- Dones:
- Total a 1/01/2020: 37.724

18.993
18.731

2.- Que es comuniqui a l’Institut Nacional d’Estadística als efectes adients.
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Interior, de data 21 de gener de 2021, abans transcrit, els senyors assistents acorden per
unanimitat; aprovar els acords esmentats.

5. Declaració d’urgència de l’assumpte: Cessió de terrenys al Consell Insular de
Mallorca per a la construcció d’un parc de bombers
Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle: “Ja sabíeu d’aquest tema,
d’aquesta cessió, ho vàrem parlar en el plenari anterior, si no vaig equivocat perquè va sortir
en premsa i el Consell ho va dir. Com ja sabeu és el solar que es troba devora a la Policia
Local de Marratxí, en el polígon de Marratxí. I allà el Consell vol fer la prefectura
d’emergències i un parc de bombers. Crec que és una bona notícia per Marratxí, érem l’únic
municipi de més de 20.000 habitants sense parc de bombers i ara tindrem a més la
prefectura. Això significa que els temps d’emergència, el temps de reacció en el nostre
municipi, doncs ara es reduirà notablement. O sigui, crec que és una bona notícia i més
pensant en els darrers incendis que hem tingut, sobretot en el polígon. Ho duem per
urgència perquè el Consell ens ha estret perquè ho duguem, perquè diuen que ja ho tenen
tot preparat. I volen fer o han de fer, han de realitzar la construcció o començar la
construcció com a mínim aquest 2021”
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: Cessió de terrenys al Consell Insular de Mallorca per a la construcció d’un parc
de bombers
6. Cessió de terrenys al Consell Insular de Mallorca per a la construcció d’un parc de
bombers
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L’Ajuntament de Marratxí està interessat en la cessió d’uns terrenys situats al Polígon
Industrial de Marratxí, al CIM per a la construcció d’un Parc de Bombers.
Identificació del terreny objecte de cessió:
Solar situat al carrer Celleters, 36 del Polígon Industrial de Marratxí, d’una
superfície aproximada de 4.420m2.
Figura inscrit al Registre de la Propietat número 5 de Palma amb el número 12.264,
tom 5.017, llibre 246, foli 056.
Referència cadastral 6160102 DD7866S 0001RF.
Li correspon l’ordinal número 275 de l’Inventari General de Béns del consistori.
El 13 de gener de 2021, el senyor Batle, , ha emès Memòria a la qual es justifica per què
aquesta cessió redundarà de manera evident i molt positiva en benefici del terme municipal
de Marratxí i dels seus habitants.
El mateix dia 13 de gener de 2021, els Serveis Jurídics municipals han informat
favorablement la cessió gratuïta del solar. La tramitació de l’expedient requerirà la
incorporació dels informes necessaris, conformement s’estableix a l’article 110, del
Reglament de Béns de les Corporacions Locals.
El 15 de gener de 2021, l’Arquitecta municipal, ha emès informe al qual assegura que els
terrenys no hi estan afectats per cap Pla d’Ordenació, reforma o adaptació i no són
necessaris ni es previsible que ho siguin en els pròxims 10 anys.
El 20 de gener de 2021, l’Interventor municipal, ha informat que no existeixen deutes
pendents de liquidació amb càrrec al Pressupost Municipal, que tenguin origen en
l’adquisició o propietat del solar patrimonial amb núm. d’ordinal 275 de l’Inventari General de
Béns de l’Ajuntament.
També 20 de gener de 2021, la Secretària municipal, ha emès informe de conformitat
segons l’article 3.3.c del RD 128, en relació a l’Informe dels Serveis Jurídics el dia 13 de
gener de 2021.
Aquesta Regidoria per raons d’urgència eleva al Ple la següent proposta.

1. Cedir al Consell Insular de Mallorca (Departament d’Hisenda i Funció Pública, Direcció
Insular d’Emergències, Servei de Bombers de Mallorca), el solar 275 de l’Inventari
General de Béns del consistori, identificat a la part expositiva, per destinar-ho a la
construcció d’un Parc de Bombers.

2. Conformement amb l’article 111, del Reglament de Béns de les Entitats Locals, si els

terrenys no fossin destinats a l’ús indicat o deixessin de ser-ho posteriorment, es
considerarà resolta la cessió i revertiran aquests a l’Ajuntament de Marratxí.
Així mateix, el destí per al qual s’ha atorgat la cessió haurà de complir-se dins un termini
de 5 anys comptadors des de l’endemà de la data de signatura del Conveni, i mantenint-se
durant els 30 anys següents.

3. Establir un termini d’informació pública de vint dies, amb publicació de l’acord al BOIB, al
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tauló d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.
De no presentar-se reclamacions, s’entendrà acordada la cessió gratuïta de forma
definitiva.

4. L’Ajuntament de Marratxí es compromet a l’aplicació dels beneficis legals que, en el seu
cas, poguessin ser d’aplicació, no estan contemplats en aquests moments cap exempció
o bonificació de l’ICIO per aquestes obres o a les Ordenances fiscals de les taxes
sol·licitades.

5. Facultar al senyor Batle per signar els documents necessaris per formalitzar aquesta
cessió.

6. Notificar aquesta resolució a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma als efectes
adients.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu deVox, senyora Lola Nchaso
Sota: “Una preguntita, como he visto que se hace por un período de cinco años, más o
menos, ¿para cuándo cree que estará el cuerpo de los bomberos aquí ya en pleno
rendimiento?”
Li respon el Batle: “Això és una pregunta més pel Consell, no?, que no per jo. El tema dels
cinc anys, són motius legals. És el que diu la llei que quan cedeixes un solar d’aquestes
característiques si no han acabat les obres en cinc anys, torna a propietat de l’Ajuntament,
val? Els cinc anys ho estableix la llei. Jo sé que el Consell de Mallorca ja té preparat tota la
documentació per fer el projecte i per fer les obres enguany. Jo no li puc dir quan estaran
aquí, però sí que li puc dir que volen començar ja mateix i que els urgeix o sigui que jo
suposo que serà qüestió d’un any i mig o dos; un any i mig, dos entre que construeixen i
puguin dur el servei. Però com vos dic no és una pregunta per jo, jo només..., és una
suposició personal. No sé dades”
La Sra. Nchaso diu: “Vale. Gracias”
Seguidament parla la portaveu del PP, senyora García: Moltes gràcies, senyor Batle.
Perdoni, jo sí volia intervenir perquè tenim certs dubtes i sobretot preguntes sense resposta
davant d’aquest punt. I no va ser al plenari passat que vàrem parlar, senyor Batle, va ser al
plenari del mes de novembre que jo li vaig fer a precs i preguntes una pregunta perquè ens
constava que en el Consell ja havien parlat d’aquest tema, però bé, això no té importància;
però va ser el plenari del mes de novembre. Vostè em va contestar, concretament que no
ens havia dit res perquè no hi havia res. Perquè havia parlat amb el Conseller, però que ens
va dir literalment “si no són coses oficials jo no els hi dic”. A nosaltres ens ha estranyat que
si fa dos mesos vàrem demanar això, si pensaven fer un parc de bombers a Marratxí, i vostè
ens va dir que no hi havia res en ferma, perquè no era oficial i fins que no fos oficial no ens
ho transmetia, que quan fos oficial ja ens dirien coses; no ens ha dit res, i avui cinquanta
dies després ja duem per urgència una cessió d’un solar. Això no vol dir, senyor Batle, que
nosaltres no ens alegrem de que facin un parc de bombers a Marratxí, ni molt manco. Ens
alegrem moltíssim i ja li anticipo que si és així el nostre vot, com no podia ser d’una altra
manera serà a favor. Perquè és importantíssim i ja ho vàrem parlar quan vàrem tenir ocasió
el Grup Popular de presentar una moció del tema del cobrament del SERPREISAL, se’n
recordaran que vàrem poder parlar de totes aquestes qüestions; és important en cas de
necessitat que hi hagi un incendi, que haguem de menester els bombers que no és
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13523406232305405655 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

agradable haver-los de menester, però quan és així, doncs, que parteixin del nostre mateix
municipi i no ho facin des d’Inca o des de Palma, perquè això pot influir molt, molt en la
rapidesa de què arribin i de què es pugui resoldre el cas. Però dit això, el que ens agradaria
fer és, com li deia en el principi, algunes consideracions perquè ens aclareixin una sèrie de
dubtes que tenim, ja que no se’ns ha explicat ni se’ns ha informat tal i com vostè ens va dir
en el mes de novembre que faria. El primer dubte que tenim és si aquest solar del qual
parlem, del carrer Celleters, que és el que està devora el quarter de la Policia, entenem, si
és correcte, li demano; si és aquest solar que qualque vegada havíem parlat de fer un edifici
nou d’un quarter nou per la Policia Municipal o per fer-hi una possible ampliació de la Policia.
Això és el primer que volíem saber perquè nosaltres fa poques setmanes vàrem tenir ocasió
d’anar a visitar les obres del quarter de la Policia, que per cert vull agrair tant al Batle com al
Regidor aquesta oportunitat, moltes gràcies, vàrem veure la visita, vàrem veure les obres i
està tot molt bé; però coincidim pràcticament tots en què no és suficient aquesta reforma i
que a la llarga a un termini curt d’anys necessitarem alguna cosa una mica més gran.
Aquesta és la primera pregunta que li volia fer. I després volíem saber amb què es
beneficiarà el municipi de Marratxí. Nosaltres cedim una solar que té un cost considerable i
això farà que no haguem de pagar el cost del servei del SERPREISAL? Ja sé que no ens ho
cobren, però que en qualsevol moment ho podrien tornar a cobrar. I la pregunta més
important, en aquest solar es fa comptes fer un parc de bombers o només una prefectura,
com vostè va comentar en aquell plenari de novembre. Ens va dir que seria la prefectura
dels bombers i que més endavant, per ventura sí que parlarien d’un parc de bombers, però
avui la proposta concreta és cessió d’un solar per a la construcció d’un futur parc de
bombers; és molt diferent una cosa que l’altra. Ens agradaria també si ens ho pot aclarir.
Totes aquestes qüestions són fonamentals a l’hora de prendre una decisió de cara a la
votació. I en definitiva si poguéssim tenir o veure o consultar una còpia del conveni que
vostès han fet amb el Consell, que suposo que hi haurà qualque tipus de conveni que
especifiqui totes aquestes coses que jo ara li estic demanant, doncs li agrairíem. Moltes
gràcies”
Contesta el Batle: “Per començar és vera quan vàrem parlar el mes de novembre que hi
havia hagut, ho havíem estat parlant i nosaltres li vàrem passar la informació urbanística
d’aquest solar al Consell de Mallorca. Des de que ens han contestat que els hi interessava,
doncs la veritat és que ha passat molt de temps i per això ho duem avui per urgència. Però
també és vera que a les comissions jo ja ho sabia que intentaríem dur aquest punt i a les
comissions ja vos ho hagués pogut comentar. O sigui, tampoc m’intento excusar. El tema, el
que em dieu del solar, el que proposen és prefectura més parc de bombers, les dues coses.
Les dues coses. És aquest solar al que vostè fa referència, devora la Policia i des de que jo
estic en el Consistori, no s’ha plantejat mai fer un nou quarter de Policia en aquest local, el
que sí que es va plantejar en aquest solar va ser la cessió a la Guàrdia Civil, pel quarter de
la Guàrdia Civil; això sí que ho vàrem fer, i que la Guàrdia Civil va desistir i no el va voler.
Ens va dir que no tenia pressupost per fer el quartell i va seguir negociant amb AENA. És
aquest mateix solar. Les contraprestacions, se signarà un conveni. El conveni encara no
està acabat perquè s’ha de signar una vegada el plenari aprovi la seva cessió. Encara no
està signat. I uns dels avantatges que tenim amb el SERPREISAL i el pagament del
SERPREISAL és una cosa totalment diferent, no va en aquest plenari, vull dir, en aquest
conveni, en aquest conveni no dirà res sobre el SERPREISAL, si l’hem de pagar o no l’hem
de pagar. És totalment independent. De fet, altres ajuntaments que es troben a la mateixa
situació que nosaltres, com Inca que també els hi va cedir un solar, també quan han hagut
de pagar el SERPREISAL l’han pagat. O sigui que no entra dins aquest conveni. El que sí
que entrarà, és que dins aquest parc de bombers es realitzaran unes aules de formació i
l’Ajuntament de Marratxí podrà fer ús d’aquestes aules de formació. Això ens servirà tant pel
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nostre cos de Policia Local, com per altres cossos del funcionaris que trobem que podem fer
ús d’aquestes aules per fer-los la formació. Això sí que entrarà dins aquest conveni i hi
podrem fer ús. I sobretot, les millores que tindrem, els millors beneficis que tindrem els ha
explicat vostè, la reacció de resposta a qualsevol tipus d’emergència dins el nostre municipi.
No sé si l’he respost tot el que volia saber?”
Torna intervenir la Sra. García: “Sí, gràcies. M’ha respost a bastants qüestions. Idò el que no
queda molt clar és que el nom de la proposta sigui per un parc de bombers; perquè
inicialment em confirma vostè que és per una prefectura. Per tant, ja no és una qüestió
només de lingüística, no passa res, però clar la nostra gran preocupació era si és per un
parc o si és per una prefectura. És a dir, serà així tal com la residència per a persones
majors de Pòrtol, que cedim un solar i l’Ajuntament no es beneficia absolutament de res?
Serà com el solar que hem cedit a l’IBAVI; que cedim un solar i els marratxiners no se’n
beneficien absolutament de res? Això és el que volíem saber. Realment els marratxiners es
beneficiaran perquè aquest parc de bombers, que no inicialment, però que vostè diu, es farà
realment, realment es farà? Aquesta era la pregunta”
Respon el Batle: “No estic d’acord amb el que ha dit, perquè de la residència, evidentment,
es beneficiaran els marratxiners. Dels habitatges de l’IBAVI, evidentment es beneficiaran els
marratxiners. Això està més clar que l’aigua. I a damunt, del parc de bombers, tots els
marratxiners es beneficiaran perquè quan tinguin un incendi o una emergència a casa seva,
tardaran menys en arribar, això està clar. I l’Ajuntament com a institució podrà fer ús d’unes
sales que tindrà allà dins el parc de bombers. Això, el benefici directe pel Consistori, és
aquest. I el benefici pel ciutadà és molt més ampli”
I la Sra. García demana: “O sigui, que em confirma que sí que es farà un parc de bombers?”
Li contesta el Batle: “Sí, sí, les dues coses, prefectura i parc de bombers.”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.
7. Moció presentada pel grup polític municipal Vox Marratxí para revertir la actual
situación de degradación de la posesión de Son Macià Negre
A continuació es dona compte i lectura per part de la Secretària, de la Moció presentada per
Vox Marratxí, en data 14 de gener de 2021 para revertir la actual situación de degradación
de la posesión de Son Macià Negre, que diu textualment:
“De todos es sabido que en nuestro municipio se encuentra la “Possessió de Son Macià
Negre”, una gran finca de uso agrícola, que ejemplifica de manera perfecta la arquitectura
rural de carácter histórico propio de Mallorca.
Se trata de una construcción singular y muy querida por los vecinos de Marratxí que cuenta
con protección histórica de tipo A, una protección arquitectónica de máximo nivel.
Esta posesión es ahora propiedad de la “Sareb”, sociedad de gestión de activos
procedentes de la reestructuración bancaria, y se ha visto degradada ostensiblemente en los
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últimos años a raíz de las okupaciones ilegales y de la falta de interés que ha mostrado el
Ayuntamiento de Marratxí junto con el Consell de Mallorca.
VOX reconoce que si bien es el Consell de Mallorca el encargado de conservar, preservar y
proteger el patrimonio arquitectónico de Mallorca, algo que a todas luces no se ha hecho
con Son Macià Negre, este Ayuntamiento y su Equipo de Gobierno no pueden seguir
mirando hacia otro lado.
De la misma manera debemos recordar que ya en el mes de febrero de 2020 la Asociación
ARCA criticó la falta de actuación por parte de este Ayuntamiento, otorgando a este equipo
de gobierno el Premio de destrucción de Patrimonio 2020.
Trasladamos pues nuestra preocupación por la situación en que se encuentra esta parte del
patrimonio arquitectónico de nuestro municipio y ante la práctica ausencia de actuaciones
para su protección, conservación y puesta en valor por parte del actual equipo de gobierno
hemos decidido elevar la presente iniciativa a pleno.
Por otro lo expuesto, el Grupo Municipal de VOX propone al Pleno del Ayuntamiento de
Marratxí el siguiente,
ACUERDO
El Pleno del Ayuntamiento de Marratxí insta al Equipo de Gobierno junto y en coordinación
con el Consell de Mallorca a llevar a cabo aquellas actuaciones que reviertan la ostensible y
continuada degradación arquitectónica de Son Macià Negre”
Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula la portaveu de Vox: “Un poquito de
argumentación a esto. Vox Marratxí se pregunta hasta donde tiene que llegar la degradación
de este bien para que el Ayuntamiento de Marratxí y el Consell de Mallorca actuen. ¿Por
què el Consell de Mallorca interviene de forma activa en la preservación de ciertos
inmuebles como hemos visto en el caso de Can Pueyo en Palma pero deja morir lo nuestro?
No solamente la posesión de Son Macià Negre sino casi todo el patrimonio cultural de
Marratxí que Vox ha denunciado en este pleno como son la calzada romana del Camí de Sa
Bomba, es Safareig des Caülls, Es Sestadors de Son Verí o Sa Cova de Son Caulelles.
¿Qué le pasa al Consell con este consistorio? ¿No se llevan bien ustedes con ellos o es que
estan cohibidos y no reclaman la mejora de nuestro valioso patrimonio? Porque tanto la
legislatura pasada como en esta son casi de idéntico color político. Francamente, nos da la
impresión que nos ningunean, nos ningunea el Consell y ustedes calladitos como
borreguitos. Como hemos indicado en esta exposición de motivos de la moción, Arca
también alertó hace casi un año de la grave situación de Son Macià Negre i otorgó al
Ayuntamiento de Marratxí el premio anual de la destrucción del patrimonio 2020. ¿Qué
hicieron ustedes? ¿Esconderse? ¿No les dio rabia dicho nefasto galardón? Hasta la Unesco
en este mes de enero ha apoyado que las posesiones se conviertan en ruta cultural. Es
vergonzoso que sean los del fuera que vengan a valorar lo mallorquín, o sea, nuestras
instituciones se lavan las manos. Levanten la cabeza, por favor, saquen el pecho que
Marratxí es importante y defiendan a capa y espada lo que es nuestro. Gracias”
El Batle diu: “Jo només fer un apunt. Que la legislatura passada l’aportació del Consell a
n’aquest municipi, l’aportació econòmica, va ser la més gran que pràcticament de molts anys
enrere”
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Seguidament parla el portaveu de Ciudadanos, senyor Amengual: “Moltes gràcies senyor
Batle. La veritat és que si la situació és la que ha descrit la senyora Nchaso sí que hauríem
de qualcuna forma intervenir o reclamar la intervenció de les institucions. Nosaltres som els
primers al capdavant d’aquest cas que si no vaig equivocat, segons he consultat està
protegit també en el nostre catàleg d’edificis. Per tant només demanar-li a la senyora
Nchaso si el que està a la proposta d’acord, que està proposant és justament aquesta, que
nosaltres com a Ajuntament prenguem les mesures que ens corresponen. Perquè si no vaig
equivocat, nosaltres tenim potestat per dir-li al Sareb que això és un patrimoni que està
protegit i que l’ha de conservar”
La portaveu del PP, senyora Mª Magdalena García intervé a continuació: “Jo anava molt en
la línea del company de Ciudadanos. Perquè tampoc no ens quedava molt clar, la propuesta
Lola, porque todo el trabajo que sea hacer hacia la conservación y sobre todo la
conservación del patrimonio histórico la vemos con muy buenos ojos. Pero en la propuesta
no nos queda claro si te refieres a que el Ayuntamiento con el Consell de Mallorca hagan
este trabajo de restaurar o de arreglar todo esto o que sea, lo que comentaba el compañero
de Ciudadanos, el señor Amengual, hacer la notificación y hacer como un poco la presión
hacia el propietario para que sea el propietario el que lo haga. No lo tenía muy claro, a ver si
lo podías explicar. Gracias”
Respon la senyora Lola Nchaso, portaveu de Vox: “Yo me refería a que el Ayuntamiento es
el que tiene que instar a la Conselleria a que se pueda mantener este bien cultural nuestro.
En este caso es de una propiedad privada porque está en manos de la Sareb, pues el
Consell juntamente de la mano con el Ayuntamiento hablar de que forma poder mantener
ese bien cultural nuestro. Y es más, por parte del Ayuntamiento deberían instar al Sareb a
que por lo menos la parte de residuos, de escombros incontrolados que hay alrededor por
los menos que se mantenga, que los limpie”
A continuació parla el regidor d’Urbanisme, senyor J. F. Canyelles: “Bon vespre a totes i a
tots. Primer de tot dir que Son Macià Negre ha sofert una degradació molt lamentable a
partir del 2018. Ara explicaré un poc la història i l’Ajuntament ha pres cartes en aquesta
qüestió i precisament des d’Infraccions Urbanístiques i per tal de conservar el patrimoni li
hem exigit a la Sareb, concretament a una entitat que és la que ho gestiona que se diu
Soluzone Asistencia, S.L; que està ubicada a Murcia, per tant amb la dificultat que això
comporta. També està en el Jutjat, també està en els Jutjats de Murcia per les diferents
pressions que li ha fet l’Ajuntament de Marratxí, concretament l’àrea d’Urbanisme i volia
explicar un poc com ha succeït, perquè és que ha arribat a n’aquest punt de degradació.
Però abans de començar, a la senyora Lola Nchaso, que li agraeixo que hagi duit aquesta
moció perquè així podrem explicar quines actuacions hem fet des de l’Ajuntament. També
instar-la a ella igual com a tots als altres grups, a que si els preocupa tant Son Macià per
què és que no han vengut a veure l’expedient. Per què és que no l’han vingut a veure, no
han vist quines actuacions havíem pres. Això primer de tot. Segon, també li volia dir a la
senyora Lola Nchaso que quan fa una argumentació li deman per favor que no posi
desqualificatius perquè si començam a emplear desqualificatius ens quedarem curts. Ho
digo perquè ens ha dit “borreguillos” i crec no és ni la paraula ni és gens adequada perquè
senzillament no som “borreguillos” absolutament de ningú. Per tant, li agrairia que no
empleas segons quin tipus de paraules despectives quan es refereix a les nostres persones.
Això primer de tot. Desprès, Son Macià Negre era de la família Barceló, que eren un grapat
de germans, crec recordar, si no vaig malament, que eren vuit. I per malentesos familiars,
que no hi entraré, s’ho va quedar aquesta entitat bancària, al final el Sareb i el que ho
gestiona, com he dit, és aquesta entitat, que se diu, Soluzone Asistencia, S.L; que està
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13523406232305405655 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

ubicada a Murcia i que el té en venta per dos milions i mig d’euros. Aquí el que va passar és
que a n’aquesta possessió, que és una possessió emblemàtica de Marratxí, ademés és una
possessió que té un valor important i com digo ha sofert una degradació que costarà
moltíssim recuperar-la; hi havia uns posaders, uns amos de possessió. Els amos de
possessió històricament són els que duien les finques. Ho digo perquè hi ha molta gent aquí,
dels qui estam en aquest plenari que ho sap però n’hi ha altra que pel que veig no ho sap.
Els posaders o els amos de possessió són els que duien les finques i els que conservaven la
finca. Els posaders que hi havia, els amos que hi havia, l’amo en Rafel concretament, que és
el darrer que hi ha estat, era la tercera generació que estaven a Son Macià, feia 100 anys
que la seva família estava a Son Macià i ell va néixer en aquesta possessió. Fins el 2018
l’amo en Rafel i la seva família duien la possessió de Son Macià i la cuidaven. Què va
passar? Que quan va passar al Sareb, el Sareb, equivocadament, perquè és una gran
equivocació, a través d’aquesta entitat li va dir a l’amo en Rafel que no volien els seus
serveis i que no volien posaders i a l’amo en Rafel no li va quedar més remei que haver-se’n
d’anar perquè tenia el contracte obert i se’n va haver d’anar de Son Macià. I això va
provocar que a Son Macià no hi havia absolutament ningú, ningú ho guardava, ell va estar
un temps que tampoc no va poder cultivar les terres perquè senzillament no ho podia fer
legalment i el que va passar és que la possessió se va anar degradant i se va anar
degradant perquè hi varen entrar okupas i varen començar a fer destrossa perquè és una
autèntica destrossa el que hi ha allà. Desprès, posteriorment l’amo en Rafel amb aquesta
entitat va arribar a un acord i segueix cultivant les terres però a les cases no hi té accés. Jo
senzillament anava a fer una exposició general però en vista de que se’ns diu que no hem
actuat, començaré i ho enumeraré, ho duc aquí, si qualcú ho vol per escrit, li puc passar
perquè de l’expedient he tret el més significatiu, no vol dir que sigui tot sinó que és el més
significatiu i començaré pel juliol del 2018 que l’Ajuntament ordena amb una ordre
d’execució al Sareb que tanqui de forma urgent els accessos a n’aquest immoble catalogat.
A l’octubre del 2018, l’Ajuntament informa al Consell de Mallorca, a Patrimoni Històric, que
ha fet aquesta ordre d’execució i que ha obligat al Sareb a tancar Son Macià Negre.
Desprès, també a l’octubre del 2018 l’Ajuntament informa a Arca, que ens havia demanat
informació, informa a Arca de que ha fet aquesta actuació i que obliga al Sareb a haver-ho
de tancar. Què passa? Que el Sareb va tancar els accessos el març del 2019, quan ja hi
comença a haver la degradació i el tanquen d’una manera que no té vigilància, per tant, què
passa? Que al cap d’un mes o un mes i pico diferents grups o persones tomen les barreres i
tornen entrar dins Son Macià i segueix la degradació. Hi ha hagut un moment determinat
que hi ha hagut ocupació il·legal, en aquest cas el Sareb desprès ens diu quan nosaltres li
tornam requerir que torni tancar immediatament la finca; ens diu que hi ha okupas i que no
ho pot fer i ho du al jutjat, al jutjat de Múrcia. I desprès, quan això passa, l’Ajuntament li diu,
si no tanca tot d’una li començarem a posar multes coercitives i l’Ajuntament li posa una
multa coercitiva el març del 2019 i això va seguint. Venc a dir, puc redactar mes per mes
perquè estam constantment amb aquest tema i llavors, el setembre del 2019 li tornam
ordenar al Sareb que prengui les mesures per a la conservació i rehabilitació d’aquest
immoble i també complir la llei d’inspecció tècnica d’edificis que obliga precisament a
mantenir els edificis en bon estat i fora de perill. El Sareb se torna excusar de que hi ha
okupas, torna presentar un altre recurs al jutjat, ho torna tancar, li tornen tancar les barreres i
a partir d’aquí el que fem és, el Regidor de Patrimoni, en Josep Ramis i un servidor quedam
amb l’amo en Rafel que duia les finques, li demanam a veure quines finques són per ubicarnos per poder tancar els accessos i el que fem és conjuntament amb l’àrea de Medi
Ambient, tanquem els accessos, que no s’hi pugui anar amb cotxe a fi de que no se puguin
tirar més escombros i l’àrea de Medi Ambient amb el Consell de Mallorca comença la neteja,
que ho heu vist segur a premsa, comença la neteja del Camí dels Morts perquè era una altra
via de la qual arribaven a prop de Son Macià i en el Camí dels Morts i deixaven
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escombraires. Què ha passat? Que durant tot aquest temps, ara està en el Jutjat de Murcia
una altra vegada perquè el Sareb ens ha presentat un recurs perquè diu que no tenim dret a
posar-li les multes que li anam posant,la qual cosa no és certa, al final les haurà de pagar i li
insistim que ha de tancar aquest immoble perquè senzillament és propietat privada.
Nosaltres sense una ordre del jutjat no podem entrar dins aquesta propietat privada i
evidentment li exigim que ho tanqui i posi les mesures adients. Des de fa no res, el mes
passat, li varem tornar enviar la Policia Local, ha fet un altre informe; ja és el que fa 700; ha
fet un altre informe en el qual diu que no ha trobat ningú allà dedins, que no té condicions ni
veu en lloc on se pugui habitar mínimament i per tant no està habitada. El qual també hem
notificat al Sareb i a Soluzone, els hi hem notificat que això no és així, que no està habitada i
que ho han d’arreglar immediatament. I per ser exactes, avui he firmat com mentres també
està informat l’Agència de Disciplina Urbanística respecte a la degradació de Son Macià
Negre. Això és un resum un poc per fer via de les actuacions que s’han fet a Son Macià
Negre. No és fàcil quan hi ha una degradació d’aquest tipus, no és fàcil tampoc quan s’hi pot
entrar per qualsevol lloc i molt més quan se podia arribar amb cotxe fins a davant que això
permetia una degradació molt potent i molt important. I senzillament, vull fer una reflexió,
que no és que l’Ajuntament no hagi fet res i s’hagi girat cap a l’altre costat. Crec que a l’hora
de la redacció d’aquesta moció hagués estat bé que haguessin vengut a mirar l’expedient i
veure com ho teníem abans d’acusar-nos de que ens giram a un costat, no ens giram a cap
costat ni un. Això ens du una feinada de xinos per no arribar quasi en lloc; que no és la
nostra intenció. La nostra intenció seria que precisament se conservas aquesta finca,
aquesta possessió emblemàtica de Marratxí. I també li vull recordar a la senyora Nchaso
que a la legislatura passada varem comprar dos elements patrimonials importantíssis per
Marratxí i els varem fer propietat municipal. Una és la Cova de Son Caulelles, que ara hi
farem l’adequació, una és aquesta i l’altra és l’olleria de Can Palou; l’olleria més antiga que
se conserva a Pòrtol; que és un bé patrimonial que també consideram que és molt
important. Ara hem començat a fer-ho net i que anam fent per fer la seva rehabilitació. O
sigui, no ens pot acusar de que no hem fet res en aquest cas a Son Macià Negre.
Senzillament ho volia deixar clar”
La portaveu de Vox diu: “Quisiera agradecer al señor Cañellas todas las gestiones que ha
hecho. Si nosotros no lo sabemos, podía haber llevado ese punto ya que ha hecho un
trabajo galopante, podría haberlo traído usted a colación. ¿Sabe por què me ofrecí a hacer
esa moción? Porque ví la posesión en venta dentro de la relación de pisos que tiene el
Sareb y se me pusieron los pelos de punta; 2.900.000 y dije ¿cómo? Si esto es nuestro, es
de Marratxí. Por eso, de ahí vino, lo que he querido presentar aquí como moción. Yo le
agradezco, le agradezco la explicación porque me ha dejado bastante tranquila de ver que
estan trabajando en ello, que es lo que toca. Ustedes lo solicitan al Consell, el Consell de la
mano de ustedes al banco. Pero ojo yo he visto que està en venta. ¿Se podrà vender?
Respon el senyor J. F. Canyelles: ”Esperem que sí, esperem que sí senyora Nchaso. La
cosa millor de tot és que se vengués i que hi hagués una entitat, el que sigui. Per exemple
mateix, va venir a veure-me, també l’informo ja que estam aquí, va venir a veure-me una
empresa d’agricultura ecològica. Els vaig posar en contacte amb el Sareb i amb la persona
que duu la tramitació d’aquesta finca perquè seria molt bo, com vostè diu que qualcú la
compràs i qualcú la rehabilitàs i estigui habilitada i no sofreixi aquesta degradació i per dir-ho
de qualque manera seria un patrimoni que no perdem. Estic completament d’acord”
Seguidament parla la regidora de Medi Ambient, senyora Cristina Alonso: “Hola, bon vespre.
Només era per complementar l’explicació tant amplia que ha fet el senyor Canyelles. Dir que
no sols vostè ha dit que no ens donàvem la mà amb el Consell, cosa que ara desmentiré tot
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d’una. En el moment quan varem demanar ajuda per fer net el camí perquè precisament
s’havia degradat moltíssim i s’havia embrutat molt. El que va ser, de tot d’una, va ser, és a
dir, varen accedir tot d’una a ajudar-nos. Varem coordinar amb Mac Insular la retirada de
residus inclús ells han pagat part d’aquesta retirada de residus i una vegada se va retirar tot
va ser quan se varen tancar els accessos que possibilitaven que entrassin els camions. Per
tant, jo crec, com deia el senyor Canyelles. aquesta redacció com a mínim hauria de tenir un
poc de respecte o mínim s’hauria d’informar prèviament perquè això ha sortit pels mitjans de
comunicació, per televisió i tot, que s’havia fer net el camí. La part privada evidentment no
l’hi podem fer nosaltres però el que és públic ja hi està ben net. Gràcies”
El portaveu de Ciudadanos, senyor José Mª Amengual diu: “Senyor Canyelles, moltes
gràcies per la seva il·lustració ademés històrica respecte aquesta possessió que molts de
nosaltres no coneixíem realment. Però estam aquí perquè les coses marxin, i ara en aquest
moment el que sí vegem és que aquesta possessió està en perill encara. I a partir d’aquí li
volia demanar. No sé, no he entès molt bé la resposta. L’Agència de Disciplina Urbanística
quina resposta ens ha donat? No sé amb quina situació està això. Desprès, Patrimoni ha
intervingut amb aquesta situació? Ja que forma part del patrimoni ja no només marratxiner,
sinó de la nostra cultura balear. I desprès, hem tingut aquest famós impost turístic que se va
fer servir per comprar diferents propietats. No heu tingut la idea per ventura de presentar
això com una possible compra per part del Govern per recuperar-ho de qualcuna forma?
Perquè així pareix ésser i no vull donar culpes a ningú que anam camí de perdre-ho, de que
això se continuï degradant. Ha quedat clar que anar darrera del que ho tanquin no ha estat
solució evidentment. Això és posar portes al camp, com se diu normalment. Per tant, només
voldria si ens pot respondre a n’aquestes preguntes. Gràcies”
Respon el senyor J. F. Canyelles a continuació: “El tema de presentar-ho, l’impost de
turisme sostenible, no hi ha hagut convocatòria pel tema del Covid i tot això i no ens ho hem
plantejat. Venc a dir, no ens ho hem plantejat no perquè no sigui ni bona idea ni mala idea,
senzillament teníem altres coses davant. El tema de compra de patrimoni no està, per la
valoració de l’impost de turisme sostenible, se valoren primer altres qüestions com són
mediambientals i això queda molt a la cua. Però no ens ho hem plantejat. Ens ho podem
plantejar, ens ho podem plantejar. Com aquesta n’hi ha altres, el que no han sofert aquesta
degradació tant potent però n’hi ha altres de finques que tenim en el terme municipal i que
també són de diferents propietaris i per dir-ho de qualque manera no tenen poder
suficientment adquisitiu per conservar-les o senzillament per fer una rehabilitació com toca,
en tenim diverses i un dia en podem parlar. Venc a dir, estan dins el nostre terme municipal,
són propietat privada, i no han sofert tanta degradació o no se coneixen tant com pugui ser
aquesta. L’Agència de Disciplina Urbanística evidentment també li posarà multes i també li
exigeix que arregli les cases com a bé patrimonial però l’agència també ho fa a través de
tots el “escombros” que han deixat allà perquè està a sòl rústic això. L’Agència de Disciplina
Urbanística té les competències de sòl rústic i com que allà està a sòl rústic majoritàriament
les competències que té són pels “escombros” que hi ha tirats allà, fer-los llevar a l’entitat
que n’es propietària”
El senyor Josep Ramis, regidor de Patrimoni parla a continuació: “Per complementar una
mica el que s’ha parlat. Lògicament des de Patrimoni hem fet també una feina de caire
polític. Concretament ens hem reunit amb Arca, personalment me vaig reunir amb la Junta
directiva d’Arca perquè ells estaven molt preocupats per aquest bé patrimonial. I estam al
corrent també, actualment i és la informació actual de tot el que ha parlat el senyor
Canyelles. Igual que també hem tingut contactes amb el Consell de Mallorca. Simplement
apuntar això. I és un poc el que ha dit el senyor Canyelles. La salvació d’aquest bé
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patrimonial passaria bàsicament per la venda i la rehabilitació de tipus privat. Senyor
Amengual, vostè va venir un dia a Patrimoni, va conèixer una mica quina és la situació i per
exemple, com se pot imaginar des de Patrimoni no hem actuat a nivell administratiu perquè
com bé ha vist s’ha fet des de l’àrea d’Urbanisme. Tant de bo jo tengues arquitectes,
enginyers i tècnics però lògicament això ho fan des de l’àrea d’Urbanisme. Simplement fer
aquesta puntualització i ja està. Moltes gràcies”
El Batle agafa la paraula: “Apuntar al que deia el senyor Ramis que també econòmicament,
la nostra economia no podria assumir el manteniment, ara mateix, així com ens trobam, el
manteniment d’aquesta finca. Ja ens consta mantentir i aconseguir inversions per la
Refinadora per exemple com per afegir immobles d’aquests tipus. Això només per afegir a la
paraules del senyor ramis. Nosaltres li volíem proposar una transacció”
A continuació el Batle dona la paraula al regidor d’Urbanisme, senyora Canyelles: “Li vull
proposar a la senyora Nchaso que en el punt on diu “Que l’Ajuntament de Marratxí faci les
actuacions...” digui : “Que l’Ajuntament de Marratxí segueixi fent les accions pertinents per
tal de conservar aquesta finca”. Si li sembla bé”
Li contesta la senyora Nchaso: “Pues sí, me parece bien. Como era una cosa no conocida
por mi por eso estaba redactado de esta manera. Siempre y cuando sea seguir trabajando
en pro de ese bien, sí, me parece bien”
I el Batle diu: “Fem aquesta transacció senyora Secretaria”
Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar la
moció en la forma següent:

- Que l’Ajuntament de Marratxí segueixi fent les accions pertinents per tal de conservar
aquesta finca.

8. Declaració d’urgència de diferents mocions
A continuació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor José Mª Amengual
Jiménez: “Moltes gràcies, senyor Batle. Aquest ple ha estat el de les urgències. Ja a
novembre es va reclamar que no féssim un ús abusiu d’aquesta figura. Entenc que hi ha
coses urgents evidentment, però el que cadascú valorarà el seu urgent o no, el que rebre la
documentació o la moció sis hores abans del ple no em pareix un respecte a l’oposició, ja
que nosaltres no disposem de dedicació exclusiva ni de les eines de les que pot disposar
l’Equip de Govern. Avui horabaixa quan he rebut això ni per dinar hem tingut temps d’aturar
per fer cas i atendre aquestes mocions i poder dedicar-li el que es mereixen. Però crec que
s’hauria de tenir una consideració amb l’oposició a l’hora d’enviar de cop a sis hores vistes.
És que a més quasi ni dóna temps a fer feina amb aquestes mocions ni dedicar-les el temps
que possiblement es mereixen. Només vull posar de manifest aquesta queixa, que ja la vaig
posar temps enrere amb altres qüestions i ara amb aquesta, que crec que tots havien entès
el novembre passar l’ús de la urgència d’una manera justificada, no sé jo fins a quin punt,
cadascú té la consciència tranquil·la o no a l’hora de fer ús d’aquesta figura. Només vull dir
que vull que consti aquesta queixa”
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El Batle respon: “Comparteixo la vostra opinió, però crec que l’incís seria que és per
respecte a l’oposició i a l’Equip de Govern. Perquè les mocions per urgència venen de totes
les bandes i al final som els vint-i-un regidors que sofrim això. Però sí, comparteixo tot això”
La Sra. Nchaso intervé: “Que estoy con el señor José María, que es que me he visto
desbordada. Yo vi las mociones a la una, casi, casi recién llegados. Y la verdad, ustedes
son muchos pueden preparar cada uno o cada dos, pues una moción; pero los que somos
en minoría no ha habido tiempo material de prepararlo. Si de verdad, de verdad son tan
urgentes se puede hacer un pleno extraordinario fuera de este, digo yo. No sé, propongo. Y
luego, establecer, sé que tienen, tenemos todos el derecho y el deber de presentar
mociones urgentes, ¿sí?, pero nos hemos pasado este mes.”
Torna parlar el Batle: “Dir que no és el mes, torno a compartir l’opinió, però no és el mes on
més mocions d’urgència hi ha. També ho he de dir. Crec que vàrem arribar al límit a
novembre, no sé quan em varem parlar, el senyor Amengual riu perquè és vera, no sé quin
mes va ser en el que vàrem parlar d’aquest tema. Evidentment,....”
I el Sr. Amengual, portaveu de Ciudadanos diu: “Perdoni, senyor Batle, però aquest mes
hem batut el rècord, quatre sis hores abans del ple. Aquest punt s’ha de tenir present”
El Batle comenta: “Hi ha la moció del càncer que és una que ja la coneixeu perquè fa temps
que la varem enviar. Esperàvem resposta vostra, per això va per urgència. I entenc que les
altres, com la del llum del Partit Popular, la va presentar com a ordinària, però no havia
posat que era urgent i la va rectificar perquè entrés com a urgent. El tema de les autoritats,
això ho han dut ara. Igual passa amb els altres. Que en el tema del nou sistema tarifari del
TIB, entre altres coses que demanem, trobem que sí que és urgent, perquè entre altres
coses que demanem és que s’informi, que es faci una campanya d’informació més potent
perquè tothom entengui el nou sistema. I després la moció presentada que és la darrera, del
parc fotovoltaic de Son Bonet, que ha presentat el PP, també entenc que la seva actualitat,
també ha duit a presentar aquesta urgència. També ho entenc així. Però bé, per això hi ha
les votacions de declaració d’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 manera conjunta de la inclusió dins
l’ordre del dia dels següents assumptes: Moció presentada per l’equip de govern per a
l’adhesió a la “Xarxa d’entitats locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la
FEMP; Moció presentada per l’equip de govern amb motiu de la celebració del Dia Mundial
contra el Càncer; Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular en relació a
la pujada de llum a Espanya; Moció presentada per l’equip de govern per adherir Marratxí a
la commemoració dels 500 anys de les Germanies; Moció presentada per l’equip de govern
davant el nou sistema tarifari TIB i Moció presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular en relació al parc fotovoltaic a Son Bonet
9. Moció presentada per l’equip de govern per a l’adhesió a la “Xarxa d’entitats locals
per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la FEMP
A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora de l’equip de govern, senyora
Neus Serra Cañellas, de la Moció presentada per l’equip de govern per a l’adhesió a la
“Xarxa d’entitats locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la FEMP, que diu
textualment:
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovada per
l'Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, s'ha convertit en la
primera agenda internacional aprovada per aquest organisme que integra aspectes socials,
culturals, econòmics i ambientals a nivell global.
Cinc anys després de la seva adopció, l'Agenda constitueix una fita fonamental per afrontar
els grans reptes del nostre temps: posar fi a la pobresa, reduir la desigualtat, aprofundir en la
igualtat de gènere, atallar l'emergència climàtica i garantir unes millors condicions laborals
en els països que l’adoptin.
Transcorreguts aquests cinc anys cal que valorem el treball realitzat fins ara, però també
que reconeguem que només tenim una dècada per davant i que necessitem aprofundir en
les nostres accions si volem complir amb l'Agenda 2030.
L'Ajuntament de Marratxí és membre de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies d'ara endavant FEMP-.
La FEMP ha estat inclosa en el Pla d'Acció d'Espanya per a la implementació de l'Agenda
2030, com a institució palanca en l'impuls de l'Agenda 2030.
El passat 21 de setembre de 2019, en el XII Ple de la FEMP, es va renovar el compromís
d’integrar els ODS a les ciutats i territoris, a través de la Declaració específica en favor de
l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A la vegada, la Junta de
Govern de la FEMP va aprovar el 26 de novembre de 2019 la creació de la "Xarxa d'Entitats
locals per a desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030".
Aquesta Xarxa es constituirà amb les Entitats Locals que es comprometin a implementar els
ODS de l'Agenda 2030 de manera transversal en les polítiques públiques municipals. El seu
principal objectiu serà afavorir la coordinació d'actuacions entre les Entitats Locals permetent
aconseguir millors resultats en la implementació de l'Agenda 2030 en els municipis, a través
de la localització i desenvolupament dels ODS en l'àmbit local.
La Xarxa serà l'instrument que oferirà eines a les Entitats Locals perquè aconsegueixin els
seus objectius oferint pautes, informació i propostes d'actuació per a fer front a la crisi
provocada per COVID-19.
Però aquest camí només l'aconseguirem recórrer si comptem amb el paper fonamental dels
Ajuntaments, la labor dels quals és clau per a la implementació de l'Agenda 2030 donada la
seva proximitat a la ciutadania.
L’Agenda 2030 suposa apostar per una educació i sanitat de qualitat, per unes ciutats i
pobles sostenibles, per una mobilitat i una economia respectuosa amb el nostre entorn
natural.
Els Objectius de la Xarxa són els següents:
- Promoure el coneixement, sensibilització i implantació dels ODS de l'Agenda 2030 en
les entitats locals, mitjançant l'enfortiment institucional i la implicació dels diferents actors
locals.
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- Enfortir i legitimar el paper estratègic que juguen les autoritats locals en el
desenvolupament de l'Agenda 2030 de cara a aconseguir la millor incidència política,
promovent el treball en xarxa i la cerca d'aliances que impulsin polítiques de cohesió a
nivell local i una adequada articulació multinivell (central, autonòmica i local) i multiactor per
a la construcció i implementació de l'Agenda 2030 en nivell local.
- Actuar com a fòrum d'intercanvi i experiències entre els les Entitats Locals que integren
la Xarxa.
- Oferir serveis d'assessorament i assistència per als seus membres, formació de tècnics
i la mútua cooperació entre les autoritats de les entitats locals en la implementació dels
ODS de l'Agenda 2030.
- Treballar amb les Entitats Locals línies d'actuació concretes després de la crisi
provocada per Covid-19 donant una resposta alineada amb l'Agenda 2030.
Per tot l’exposat anteriorment, proposam, proposam al ple d’aquest ajuntament, els
següents
ACORDS:
PRIMER.- Que l'Ajuntament de Marratxí s'adhereixi a la "XARXA D'ENTITATS LOCALS
PER A DESENVOLUPAMENT ELS ODS DE L'AGENDA 2030" de la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies (FEMP).
SEGON.- Instar la Batllia a realitzar els tràmits oportuns per a aquesta adhesió.
TERCER.- Instar al govern local a iniciar els treballs per a aprovar un Pla d'Actuació o
Estratègia Local, en el qual s'elabori una anàlisi de situació i un pla de localització i
implementació dels ODS de l'Agenda 2030”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la senyora Neus Serra Cañellas: “Ho duem
a ple perquè ha de ser com una declaració institucional necessiten els vots de tot el
Consistori per poder adherir-nos a aquesta xarxa. Com vos deia des de l’Equip de Govern
creiem que és positiu per tots perquè és difícil arribar en els disset objectius que es
proposen i sempre si tenim un suport i poder compartir amb altres ajuntaments de tota
Espanya, pot ser positiu perquè nosaltres ho puguem desenvolupar a nivell municipal”
Seguidament parla el portaveu de Ciudadanos: “Moltes gràcies, senyor Batle. Estem
totalment d’acord en adherir-nos a aquesta agenda, però en el tercer punt ens dóna peu al
què sempre reclamem, i és que l’oposició també vol participar d’aquest pla d’actuació i de
totes les decisions que s’hagin de prendre i que es conti amb nosaltres”
El Sr. Llompart, regidor del PP diu: “Bones tardes a tots i totes; senyor Batle, gràcies.
Nosaltres els hi diem que mantindrem o que votarem, millor dit, perdó, el vot favorable a
aquesta moció. Ens pareix bé que l’Ajuntament s’hi adhereixi, ja que en podem treure coses
profitoses, com bé deien quan a educació, cultura o sensibilització amb el medi ambient, i
sobretot ara les conseqüències que tindrà la pandèmia. Ja els hi avanço que els hi donem
aquest vot de confiança, però que hi estirem molt damunt dels projectes que es puguin fer,
que puguin presentar i que sobretot es puguin dur a terme en el nostre municipi. I també
aprofitem, que el senyor Amengual s’ha avançat, però també els hi volia dir, que ens
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agradaria al Grup Popular ser membres actius d’aquesta possible tasca que es pugui fer.
Voler participar-hi i està ben informats i inclús participar, com deia abans, de la mesa allà on
puguem fer una anàlisi del que tenim i fins allà on podem arribar. Crec que d’aquesta
manera com què l’Agenda és 2030 i falten molts d’anys, d’aquesta manera seria una bona
manera de què independentment de canvis o de l’avanç del temps, hi pugui haver un acord
ferm del què realment necessita el nostre municipi i cap a on anar. Per tant, dit queda que si
es comprometen en això, doncs nosaltres hi votarem a favor. Moltes gràcies”
La Sra. Nchaso, regidora de Vox comenta: “La Agenda 2030 aspira a lograr el mito del
hombre nuevo por medio de la educación para la ciudadanía global, donde las personas son
vistas en igualdad con los animales que pueden ser amansados y pastoreados. Uno de los
objetivos de la implantación de la agenda ideológica del gobierno socio-comunista. La
Agenda posee una lista cerrada de objetivos ideológicos y partidistas, desprecia e ignora el
valor del patriotismo, la defensa de la nación, la seguridad de las fronteras, el derecho a
nacer, la familia tradicional, el derecho en convertir en propiedad privada los frutos del
trabajo. Es un secuestro de la libertad política colectiva, travestida en un lenguaje
políticamente correcto, humanitario, ecologista, feminista, inclusivo y sostenible. Desprecia
la realidad social y la naturaleza humana convirtiéndose en un documento ideológico
diseñado para favorecer el mundialismo progresista bajo la hegemonía cultural de las
doctrinas del neomarxismo. Esta agenda anula el debate político discrepante y prescinde de
la democracia al no dar cabida a opciones contradictorias con el plan trazado. Es una
implantación de las posiciones progresistas, donde Podemos y PSOE marcan el liderazgo; y
si no entras en el juego te tachan de los calificativos que a ellos les plazca, la típica y
repetitiva cancioncita de racista, fascista y violento. Todos los partidos políticos españoles
han abrazado la Agenda 2030 como hoja de ruta para todas las políticas públicas. Mariano
Rajoy protagonizó la recepción en 2015, Ana Pastor en su papel de Presidenta del
Congreso en el 2018 se comprometió a que el Parlamento juegue el papel que tiene
asignado en la implementación y supervisión de la Agenda. Y el resto de los partidos
políticos ya han incorporado los objetivos de la Agenda a sus programas electorales, aunque
Podemos y PSOE son los que marcan el liderazgo moral e intelectual. La verdad es que
ellos creen, veneran, idolatran, nos meten por los ojos con un calzador, si hace falta, y nos
lo venden a precio regalado. Quien en la esfera pública no abrace esta Agenda corre el
riesgo de ser arruinado, humillado o marginizado. Nosotros no queremos estar en ese
grupo, por eso evidentemente, votaremos en contra. Gracias.”
El Batle diu: “M’he quedat un poc en blanc”
La regidora de l’equip de govern, Sra. Serra torna intervenir: “Moltes gràcies. Em torna a
deixar un poc estorada, senyora Nchaso, perquè això com he dit al principi de la meva
explicació, això ho va aprovar l’assemblea de Nacions Unides, ni Podemos ni el PSOE. Jo la
convidaria a llegir els disset objectius de desenvolupament sostenible que si vol els hi puc
passar ara mateix. No els hi llegiré perquè són disset i són bastant extens. I no crec que n’hi
hagi cap ni un que, em sap greu no veure-la, cap ni un que digui la demagògia que ha fet
vostè. Però bé, jo la convido que miri quins són aquests disset objectius i d’on ve aquesta
Agenda 2030 i s’informin un poquet abans de fer aquests discursos tan enrevessats o de
llegir aquests discursos tan enrevessats que no tenen ni cap ni peus, en el meu veure.
Gràcies”
Seguidament parla la Sra. Nchaso: “¿Ves? se ha confirmado lo que yo estaba diciendo. Soy
la única voz discordante; se me tacha de cateta que no tiene ni pies ni cabeza, pitos y
gaitas; es mi manera de pensar, es lo que nosotros defendemos. Yo me he leído la Agenda
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2030, y tiene muchas otras cosas más que los puntos, los diecisiete puntos que usted me
está nombrando. Por lo tanto creo que mi opinión aunque sea contraria se merece un poco
de respeto, ¿sí?”
Li respon la Sra. Serra: “Senyora Nchaso, en ningún momento le he roto el respeto. Sólo le
he dicho que se informe. No me diga que la Agenda 2030 tiene más objetivos que los
diecisiete.”
I la Sra. Nchaso li diu: “Yo le pasaré la Agenda 2030, no se preocupe.”
A continuació el Batle agafa la paraula: “Perdona. Hi ha d’haver un poc d’ordre. És una pena
perquè com ha dit la senyora Serra, si no hi ha vots a favor de tot el plenari, no ens podem
adherir. I jo la veritat és que llegint aquesta moció, clar adherir-se significa promoure el
coneixement i sensibilització i implantació de l'Agenda; no sé, enfortir i legitimar el paper
estratègic que juguen les autoritats locals en el desenvolupament de l'Agenda; no sé. Bé,
pareix que parlem de coses diferents i clar, es respecta la seva opinió, senyora Nchaso,
faltaria més. El que passa és que a vegades com que sembla que parlem de coses
diferents, és que pareix que costa; costa perquè no, el seu argumentari, la veritat és que, no
sé, m’ha semblat, no pareixia que parlessin d’això. Pareixia que parlàvem d’una altra cosa,
pareixia que parlàvem d’un document firmat pel Govern de sanció als que esteu en contra.
No ho sé. Com que no entenc molt bé l’argumentari, simplement la meva exclamació de
sorpresa és aquesta. En cap cas, és una falta de respecte. Per favor, no s’ho prengui així.
És que no entenc, de veres que no ho entenc, em faig creus de l’argumentari que vostè ha
fet, que en el vostre llenguatge vostès sí que falten al respecte moltes vegades i això ho he
de dir, aquí amb aquest argumentari que vostè ha dit ho ha tornat a fer, quan ens ratlla a
partits com PSOE i Podemos de moltes coses que ens ratlla; o com abans que ens ha dit
“borregos”. O sigui, que simplement això, no és cap falta de respecte, no ha estat la intenció
de la senyora Serra, crec que ha quedat clar, tampoc la meva, però sí l’exclamació de
sorpresa davant argumentaris que no sembla que parlin del mateix. Simplement això. Si no
hi ha cap intervenció més, passem a votació i durem la votació, però com diu la senyora
Serra, si no hi ha una declaració institucional sobre aquest tema no el podrem dur”
A continuació parla el senyor Jaume Llompart, regidor del PP: “Jo volia saber si recullen la
nostra proposta, que també l’han fet els companys de Ciutadans, i ens mantindran informats
i partícips de l’Agenda, del que realment necessita el nostre municipi i fins a on podem
arribar i del que realment necessitem. Volíem saber si tenen aquesta postura i assoleixen
aquest compromís amb nosaltres, òbviament, el nostre vot, ja li he dit al principi, que serà
favorable”
Li respon el Batle: “Jo, si li sembla bé, senyor Llompart, clar que sí i afegiré en el tercer punt
“instar al Govern Local a iniciar els treballs per aprovar un pla d’actuació o estratègic local”,
jo crec que aquí posaria “aprovat per una majoria ample de tots els partits polítics, perquè de
qualque manera esteu de dins o ho redactam d’una altra manera, perquè hi pugueu estar
aquí de dins. De totes maneres, no ens podrem ficar en aquest punt perquè no sortirà cap
endavant”
Seguidament parla el senyor Joan F. Canyelles Garau: “Jo entenc, primer de tot sorprès,
evidentment, sorprès perquè estem parlant d’una altra cosa i ens venen amb qüestions
ideològiques que no tenen res a veure. Però bé, això cadascú fa, com diuen, fa pa de les
seves sopes. Però al que em refereixo és a què nosaltres ens podem seguir adherint encara
que no sigui per majoria absoluta. Hagués estat bé que hagués estat per majoria absoluta,
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evidentment, però crec que tenim una majoria suficientment ampla; venc a dir que només hi
ha dels vint-i-un regidors només n’hi ha un que no està a favor, d’acord. Jo crec que és
important que ens adheriguem i, evidentment, fer feina amb la línea d’aconseguir els
objectius”
El Batle diu: “És així i pensem igual. El que passa és que la informació de la senyora Serra,
és que s’ha d’aprovar com a declaració institucional per poder-nos adherir. De totes
maneres jo crec que ho podem intentar igual, encara que no s’aprovi com a declaració
institucional. Però això és la informació que té la senyora Serra”
I el Sr. J. F Canyelles diu: “Una vertadera llàstima, sincerament”
El Batle respon: “Si és així, estic totalment d’acord”
Seguidament intervé la portaveu del Partit Popular, Sra. García: “Moltes gràcies. Una
qüestió referent a n’això. Jo havia entès que el que deia la senyora Serra és que per podernos adherir era necessari sotmetre-ho a la votació del plenari, el que ara deia i rectificava
crec que molt bé el senyor Canyelles. No que la votació hagi de ser per unanimitat. Crec que
per ventura valdrà la pena que ho revisin, no ho sé, demano; no és que es demana que se
sotmeti a la votació de la Corporació independentment, evidentment ha de tenir aprovació,
independentment de la quantia de vots favorables? No és així?”
El Batle passa la paraula a la Sra. Serra: “Gràcies, senyor Batle. La manera de com adherirse diu que s’ha de realitzar una declaració institucional, però també diu per part del titular de
l’Alcaldia; el que podem fer és parlar amb la FEMP a veure si en el cas de que el Consistori
sencer, manco un vot, si es pot. I ho mirarem perquè creiem que...”
La Sra. García torna intervenir: “És que del contrari no sé inclús fins a quin punt és legal que
ens obligui a una corporació a votar una cosa favorable per poder adoptar a un tipus de...no
sé. Ja està. Simplement volia fer el comentari”
Torna parlar la Sra. Serra: “Es tracta d’una xarxa d’una institució. Vull dir, no sé. Però vaja
és el que...Sí, sí, ho tinc aquí davant i ho diu així. Però m’informaré perquè no me pensava
mai que no ho aprovéssim per majoria absoluta”
Segueix amb la paraula el Batle: “El que dèiem, votem aquesta moció sense cap problema i
si és possible, ens adherim també sense cap problema. I el que deia abans al senyor
Llompart, fer aquesta transacció en aquest punt, no sé exactament com fer-la, però
simplement que “en el pla d’actuació o estratègic local, participin en la redacció del pla
d’actuació o estratègic local participin tots els grups municipals”. Vos sembla bé una
redacció així?
La senyora Secretària demana: “Aquesta referència s’afegeix al punt tercer?”
Li respon el Batle: “Sí”
I el Sr. Canyelles parla a continuació: “Entenc i no ho he vist mai, i fa molts d’anys que soc
regidor i no ho he vist mai; perdoneu que pegui massa a l’hemeroteca mental, però no ho he
vist mai que no ens puguem adherir a un programa o a un d’això que no sigui, venc a dir,
que sigui per una unanimitat, no ho he vist mai. Sincerament. Per ventura, aquesta és una
cosa molt especial. És recomanable? Clar que és recomanable que sigui per unanimitat,
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13523406232305405655 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

però és un acord del plenari. Ens adherim a través d’un acord del plenari. I a part, que
passem la majoria absoluta, però vaja àmpliament que només hi ha un vot que és
discrepant. I com molt bé deia la senyora Serra, crec que hem de profunditzar i fer la
consulta”
El Batle diu: “Ens han passat una informació, perdoneu. Ens han passat una informació...”
I el Sr. Canyelles torna parlar: “És molt raro. És molt raro perquè jo no ho havia vist mai,
sincerament”
Continua amb al paraual el Batle: “Hi ha una informació, ens han passat una informació que
posa “Como adherirse a la red” i el que diu és “realizar una declaración institucional por
parte del titular de la Alcaldía dirigida a la ciudadanía donde se plasme el compromiso de
adhesión”, que en aquest cas entenc que soc jo el que ha de fer la declaració, el President
de l’Ajuntament, “después asumir la declaración de la Agenda 2030, aprobada .....y tal”, i
després hi ha un punt que diu “Acuerdo municipal para la adhesión a la red aprobado por el
pleno municipal o provincial”. O sigui que si aquests punts són així, bastaria aprovar-la per
majoria avui, aquesta moció. Senyora Secretària m’ha demanat abans la transacció, seria en
el punt tres”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de
Ciudadanos, del regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb el vot en contra de
la regidora de VOX, aprovar la moció en la forma següent:
PRIMER.- Que l'Ajuntament de Marratxí s'adhereixi a la "XARXA D'ENTITATS LOCALS
PER A DESENVOLUPAMENT ELS ODS DE L'AGENDA 2030" de la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies (FEMP).
SEGON.- Instar la Batllia a realitzar els tràmits oportuns per a aquesta adhesió.
TERCER.- Instar al govern local a iniciar els treballs per a aprovar un Pla d'Actuació o
Estratègia Local, que en la seva redacció hi participin tots els grups municipals, i en el qual
s'elabori una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS de
l'Agenda 2030”
A continuació parla el Batle: “Perdoni, senyora Secretària. Abans de continuar amb aquesta
lectura. La vàrem presentar com a moció perquè no ens havíeu contestat tots els partits a
fer-ho com a declaració institucional. Avui, ens heu contestat tots, com que sí que la voleu
fer com a declaració, per això proposo transformar aquesta moció en una declaració
institucional”
10. Declaració institucional amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra el
Càncer
Seguidament es dona compte i lectura per part de la regidora de l’equip de govern, senyora
Jerònima Sans Amengual, de la Declaració institucional amb motiu de la celebració del Dia
Mundial contra el Càncer, que diu textualment:
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“I.
L’Ajuntament de Marratxí ha manifestat en nombroses ocasions, el seu suport a la
investigació, al suport econòmic i les polítiques socials envers les persones que pateixen
malalties, síndromes o que tenen discapacitats físiques o psíquiques.
Dins les atribucions competencials i la capacitat econòmica de que disposa Marratxí com a
ens local, s’han impulsat polítiques i s’han establert vies de col·laboració amb entitats del
tercer sector, per tal d’afavorir el desenvolupament de les seves tasques al nostre municipi.
Exemples d’aquesta col·laboració són la constitució d’un casal d’entitats o les subvencions
anuals a les organitzacions del tercer sector amb especial rellevància al nostre municipi,
entre les quals s’hi troben aquelles dedicades a les persones afectades per diferents
malalties, síndromes o discapacitats.
II
El càncer s’erigeix com el principal problema sociosanitari a nivell mundial. És la segona
causa de mort a nivell mundial i es projecta un creixement de més del 30% de nous casos
per al 2030. Actualment, al nostre país, 1 de cada 2 homes i 1 de cada 3 dones seran
diagnosticats de càncer al llarg de la seva vida.
S’estima que aquesta malaltia afecta a 1,5 milions de persones a Espanya i es
diagnostiquen al nostre país gairebé 280.000 nous casos cada any. A les Illes Balears,
6.200 casos cada any, 16 persones al dia.
La crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 no ha fet sinó agreujar la situació de
fragilitat social i sanitària de les persones amb càncer i les seves famílies com a col·lectiu
doblement vulnerable, pel càncer i per la Covid-19.
Les persones amb càncer i les seves famílies estan vivint diversos i severs impactes
d'aquesta crisi:
•
Impacte sanitari: proves diagnòstiques i tractaments demorats, incertesa i
necessitat d'informació que ajudi a reduir la por al contagi.
•
Impacte emocional i social (personal i familiar): solitud no desitjada, ansietat per
retards en tractaments i/o proves diagnòstiques, por al contagi i a tornar als hospitals,
sofriment davant les dificultats per a acompanyar i ser acompanyats en el procés de final
de la vida i per l'agreujament de les dificultats econòmiques i laborals.
Punts d’acord
L’Ajuntament de Marratxí, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que se celebra
anualment dia 4 de febrer:
1. Manifesta la seva solidaritat amb totes les persones afectades per aquesta malaltia i
declara el seu compromís per a contribuir a respondre a les seves necessitats i pal·liar
l'impacte de la pandèmia en les seves vides.
2. Advoca perquè es duguin a terme les accions pertinents per a pal·liar la seva situació
d'especial vulnerabilitat, així com garantir, en condicions d'equitat, els drets de les persones
amb càncer i les seves famílies.
3.

Manifesta el seu suport a la recerca del càncer, com a instrument imprescindible en la
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lluita contra aquesta malaltia, i trasllada el seu reconeixement a totes les associacions i
entitats que estan acompanyant a les persones afectades pel càncer pel seu compromís i
labor continuada.
4.
Defensar la necessitat d’aprofundir d’una forma encara més significativa en la
col·laboració amb les entitats i col·lectius de defensa de la Salut, a través d’activitats,
convenis i qualsevol altre mecanisme de cooperació institucional”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Moltes gràcies, senyora Sans.
Com ja sabeu aquesta declaració ens la va fer arribar l’Associació Espanyola Contra el
Càncer. Evidentment, no importa donar més informació. Ja sabeu la gran tasca que fa
aquesta associació i també la importància que té aquesta malaltia damunt la nostra societat.
En aquests temps que ara parlem de Covid, no ens podem oblidar del càncer que al final és
la malaltia que més gent es dur per endavant de la nostra societat. Podem passar a votació,
votarem encara que sigui una declaració, com que no l’heu signada els portaveus, passem a
votació perquè quedi, és una manera de què quedi el vistiplau de tothom, en aquesta
declaració si vos sembla bé”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar la Declaració institucional abans transcrita.
A continuació parla la regidora del PP, senyora Mª Magdalena García Gual: “Jo abans de
passar al que és la moció pròpiament dita, volia també intervenir en el fil del que han parlat
abans arrel de la intervenció del company de Ciudadanos del tema de les mocions
d’urgència. Nosaltres aquesta moció la vàrem presentar, i senyor Batle, no és que m’oblides
de posar la urgència, la vaig presentar per la via ordinària, pensant que arribava a temps per
venir a l’ordre del dia del plenari d’avui perquè la vaig presentar abans de les comissions
informatives. No sent així, que vostès complien perfectament el reglament, perquè el
reglament diu i jo ja ho sé, que tenen els tres propers plenaris per dur les mocions que es
presenten. Això és el que diu el ROM. No sent així, doncs ens vàrem veure avocats a
presentar-la d’urgència, era l’única manera que pogués anar a l’ordre del dia. D’acord? I
l’altra sí que és vera que l’hem dut per una qüestió totalment d’urgència després ja
justificarem els motius. És vera que no ens agrada fer abús d’aquesta, d’aquesta arducia per
presentar-les per urgència, però és que no ens deixen una altra opció. Perquè jo vaig tenir
ocasió, senyor Batle, ahir de dir-li personalment o de fer-li un comentari que m’agradaria
aprofitar ara per comentar-ho a tots els companys; estaria bé que definíssim uns terminis,
uns terminis per saber fins quan es poden presentar les mocions per la via ordinària i a partir
de quin moment han de ser per la via d’urgència. Independentment de què després vostès
sempre tindran perquè governen i la potestat és del senyor Batle, dur-les o no dur-les als
propers tres plenaris. Però hi ha mocions que no sent urgents, que no és el cas de cap de
les dues d’avui perquè ho són, però hi ha mocions que no sent urgents els hi tramitem com a
urgència perquè si no, passats 60 ó 90 dies han perdut la vigència, que no la urgència. No
sé si m’explico? Per tant, aquesta moció jo la vaig enregistrar personalment a més jo dia vint
pensant que sis dies eren suficients i abans que es convoquessin les comissions, que es
reunissin les comissions informatives, i no ha estat així. No és que m’oblides, és que
realment pensava que arribàvem a temps. Veig que no i la meva proposta és, no sé si ara
però almanco deixar-la damunt la taula, a veure si podem, per favor, establir uns terminis
perquè això no torni a succeir. És a dir, jo saber fins a tal dia, dues setmanes, deu dies, una
setmana abans, tres, podem presentar les mocions per la via ordinària; a partir d’aquests
dies, les que siguin realment ordinàries que s’haurà de justificar la urgència, però d’aquesta
manera a nosaltres ens donaria molta més seguretat a l’hora de presentar les mocions i de
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fer la feina. Perquè és vera que no ens agrada abusar de la figura de la urgència, però és
que no ens queda més remei. A pesar que vostès a la legislatura passada que jo no era
regidora, però ho sé d’altres companys, en certa ocasió després de presentar-les sempre
per urgència se’ls va dir, no fa falta que les presentin per urgència, les durem, però després
no les duien. No sé, és per veure si aquest tema el podem solucionar perquè jo em faig
càrrec que per un grup rebre avui quatre mocions per urgència, és feixuc. Em faig càrrec i
volia comentar això a part d’explicar el per què de la urgència d’aquesta moció”
Li respon el Batle: “Els dies que estan estipulats, els dies, perquè vagin per urgència o no
urgència”
Torna intervenir la Sra. García: “On? En quin reglament es basen vostès per mirar això?
Perquè jo en el ROM no ho he trobat de cap manera, ni a la llei de Bases Local, tampoc. I no
sé, no sé, per ventura la senyora Secretària ens pot explicar, a quin reglament ho mira ella
o, de què parlen vostès, perquè nosaltres això no ho tenim”
La Secretària de la Corporació contesta: “Són deu dies naturals abans del ple. Això ho posa
l’article, que ara m’estava mirant l’article exacte”
I la Sra. García demana: “Ho posa a l’article d’on?”
La Secretària diu: “A l’article de la llei 20/2006, Municipal de les Illes Balears, a l’article 87.2.
Són deu dies naturals abans del plenari”
La Sra. García comenta: “Perfecte”
Segueix parlant la senyora Secretària: “Aquest és l’article actual que està en vigor”
El Sr. J. F. Canyelles parla a continuació: “Acaba el termini el dissabte, o sigui el dissabte...”
Afegeix la Sra. García: “Abans de les informatives...”
Tornar parlar el Sr. Canyelles: “Una setmana sencera i el dimarts el plenari. Ho dic perquè fa
anys que és així des de que es va aprovar el reglament”
Seguidament parla el Batle: “I amb el tema que vostè ha dit de la legislatura passada, del
tema de les urgències, és perquè hi havia gent que la presentava, però a l’escrit no posava
que era urgent. Clar, si a l’escrit no posa que és urgent, l’Equip de Govern interpretava que
no és urgent, ho duem en el pròxim plenari. Hi va haver grups que es varen queixar perquè
sí que eren urgents i no sé què, i l’únic que vàrem dir és que tots aquells grups que
entreguin una moció fora de temps i posessin que eren urgents, nosaltres les prendríem com
urgents, que és l’acord que vàrem trobar amb els altres grups polítics la darrera legislatura.
Perquè hi va haver també aquest, com aquest problema, però bé, és així; ordinari deu dies
abans, i a partir d’aquí urgents. I també és vera i hem de reconèixer que no és el mateix
presentar una moció urgent vuit dies abans del plenari, que també ja seria urgent o el dia de
les comissions, que avui mateix. Amb això estem tots d’acord.”
El Sr. Canyelles diu: “Jo entenc el que diu la senyora García. Ho entenc perfectament.
També és que en el moment que vivim, no el moment concret aquest, sinó l’evolució de la
immediatesa fa que tot quedi desfasat al cap de, diguéssim, els trenta dies, venc a dir, ja no
és un tema actual, m’explico? Ja ha passat, ja no està damunt la taula, amb una paraula. I
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això també ho entenc perfectament. El reglament és el que diu, però bé, si arribem a una
entesa els diferents grups municipals de com hem d’actuar, doncs tampoc no ho veuria
malament. Venc a dir, és una qüestió d’enteniment. D’enteniment per dur les propostes a
plenari. Evidentment, n’hi ha algunes que, però quasi totes perden la vigència al cap d’un
mes, quasi totes. Perquè si ens fixem avui, jo crec que quasi totes perden la vigència de,
diguéssim, actual, no?”
Contesta la Sra. García: “Sí, sí”
Continua parlant el Sr. Canyelles: “És una qüestió d’enteniment. Ara el deu dies des de fa,
des de que es va aprovar el reglament, fa moltíssim de temps que...”
La portaveu del Partit Popular diu: “Ja, però no és el Reglament Orgànic de Marratxí, que és
el que jo he consultat, i també he consultat la llei de Bases del Règim Local, que tampoc no
especifica. Aquests deu dies deu ser a la llei autonòmica. Correcte, senyora Secretària?”
Respon la Secretària: “Sí, així és. A la llei Municipal Autonòmica”
La Sra. García afegeix: “Perfecte, ja està. Jo si a vostès els hi pareix bé, jo ja està. Sabent
que fins deu dies abans del plenari es poden entrar per la via ordinària. Perfecte. Molt bé”
Agafa la paraula el Batle: “Després dir-vos, que amb el tema de la urgència, avui no hem
estat responsables nosaltres, i és així com s’ha queixat abans el senyor Amengual, però és
vera, penseu que feu les convocatòries en el plenari, si totes aquelles urgents que venen

abans de la convocatòria del plenari, ja venen a l’ordre del dia també, no és que
siguin urgents. També hi ha temps per preparar-les. És vera que si nosaltres totes
les que presenteu com a urgents, nosaltres vàrem tenir, vàrem dir que les
acceptaríem com si venen avui, ahir o després d’ahir, però és vera que el que diem,
que tots anem un poc amb cura, d’almenys presentar-les el dia de les comissions
perquè almenys conèixer-les, i almenys que vinguin dins l’ordre del dia. Això és un
poc el que hauríem d’intentar”
La Sra. García li contesta: “Totalment d’acord. I per això la meva intervenció d’ara”
A continuació parla la portaveu de Vox, Sra. Nchaso: “Es lo que más o menos al principio
señaló el señor José María y yo misma. Las urgencias son urgentes hasta que dejan de
serlo. La subida de la luz es un tema que se puede llevar este mes o el mes que viene. Hay
otros como el de las Germanies, también puede esperar al mes que viene. No sé. Yo si
queréis, no he tenido yo tiempo de prepararlo, no sé vosotros. Si queréis estos puntos de
última urgencia, los podemos pasar al pleno del mes que viene. Es una proposición”
Respon el Batle: “Ja hem votat la declaració d’urgència abans i l’hem votada a favor. Vull dir,
ara ja es tard per fer aquest canvi, la veritat”
Torna intervenir la Sra. García, portaveu del PP: “Em sap greu perquè amb aquesta
intervenció per ventura el que he fet és allargar més, però volia parlar-ne i ja està. Jo sí que
considero que era urgent presentar aquesta moció en el plenari d’avui i no esperar a l’altre
plenari, precisament perquè parlem d’una pujada de llum que s’ha dut a terme aquest mes, a
principis d’ any. Per tant, és el que parlàvem, és d’una vigència absoluta i d’una urgència
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extraordinària des del nostre punt de vista, perquè estem parlant d’una pujada de llum d’un
vint-i-set per cent. Vull dir, que creiem que són unes xifres més que considerables”
11. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular en relació a la
pujada de llum a Espanya
A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu del grup municipal del Partit
Popular de Marratxí, senyora Mª Magdalena García Gual, de la Moció presentada pel Partit
Popular, en data 25 de gener de 2021 en relació a la pujada de llum a Espanya, que diu
textualment:
“Atès l’increment del cost de l’energia elèctrica de més d’un 27% els primers dies de l’any,
coincidint amb les baixades dràstiques de temperatures.
Atès que la situació que està passant en aquests moments el nostre país és
extraordinàriament difícil.
Atès que l’electricitat és un bé essencial, que la pujada és de més d’un 27% i que Espanya
és el país de la Unió Europa que més paga pel llum, excepte Regne Unit.
Però aquesta pujada afectarà molt més enllà de la factura elèctrica. Les famílies més
vulnerables que han de recórrer a ajudes socials, veuran directament agreujats els seus
problemes per la puja de la factura elèctrica mensual.
I tot això, mentre el President Sánchez i el Vicepresident Iglesias no es pronuncien. Hi ha
famílies que estan passant situacions molt complicades per falta de pagaments d’ERTE, per
falta de feina, falta de cobrament de s¡ingrés mínim vital, amb dificultats per dur menjar a la
taula. Aquestes famílies també veuen agreujada la seva situació amb aquest increment de
cost elèctric. Els qui no havien de deixar “ningú enrere”, donen una estocada més a una
economia familiar molt mal ferida.
El Partit Popular ha sol·licitat al Govern d’Espanya que tingui sensibilitat amb les famílies
espanyoles i que actuï de manera contundent aplicant les mesures que té al seu abast de
manera discrecional, com és una baixada del tipus impositiu de l’IVA.
La resposta de la ministra d’Hisenda no ha pogut ser més desafortunada, negant-se a una
rebaixa d’aquest tipus. Quan la Unió Europea ha dit que no hi ha cap problema per reduir
l’IVA als subministraments bàsics, com l’electricitat.
El Govern de Sánchez i Iglesias podria baixar el rebut de la llum, si volgués, intervenint en
diferents conceptes del rebut de la llum. Hi ha una gran varietat de mesures que el Govern
pot adoptar per a reduir el preu final de la llum de les famílies espanyoles.
L’objecte d’aquesta moció, és posar l’accent en la baixada del tipus impositiu de l’IVA fins a
un 10%, atès que en el nostre entorn som dels països que tenim un tipus impositiu
excessivament elevat, pagant un 21%.
Per tot això, el Grup Municipal Popular proposa l’adopció dels següents,
ACORDS
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Primer.- L’Ajuntament de Marratxí rebutja la pujada de més d’un 27% del cost de l’energia
elèctrica i demana al Govern d’Espanya a reconsiderar aquesta pujada.
Segon.- L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern d’Espanya que rebaixi l’IVA que s’aplica a
la factura elèctrica a un 10%, enlloc de l’actual 21%.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor José
Mª Amengual: “Moltes gràcies, senyor Batle. Nosaltres, evidentment, recolzarem aquesta
moció. Només faríem una petita matisació en el segon punt, en el segon punt respecte a la
baixada de l’IVA, nosaltres més bé, ho reclamaríem més que generalitzat, afavorir més a les
famílies que més ho necessiten. Per tant, posaria una cosa així com que de qualcuna forma
segons les potències contractades, segons els consums, segons l’extracte social, siguin els
que realment es beneficiïn d’això, perquè realment que una multinacional es beneficiï de que
li rebaixin al deu per cent l’IVA, doncs la veritat és que no crec que sigui el millor que
puguem fer en aquesta moció, no? Simplement era dir això”
El Batle continua amb la paraula: “Gràcies, senyor Amengual. Jo també vaig un poc en el
camí del senyor Amengual i nosaltres estem a favor d’aquesta moció que heu presentat,
d’aquests dos punts, però és vera que les dues propostes, jo he mirat l’argumentari i el que
poseu és que demaneu que el Govern adopti mesures per reduir el preu final de la llum; i és
vera que el Govern pot prendre aquestes mesures en aquelles taxes fixes que hi ha a la
factura de la llum. Que no són aquestes taxes les que han pujat. Les que han pujat és el
mercat lliure d’energia, que aquest any, el cent per cent d’aquesta pujada, és per les grans
elèctriques o per les distribuïdores. I és l’únic que veiem, que aquests dos punts, l’únic que,
evidentment, afavoreixen als ciutadans perquè és una rebaixa per ells, però va en contra,
l’únic que fa és llevar ingressos a l’estat i no li lleva cap ingress a les empreses. Per això,
nosaltres anàvem a proposar una transacció que no és molt, que crec que també estarem
d’acord, que és en el primer punt “l’Ajuntament de Marratxí rebutja la pujada de més d’un
vint-i-set per cent del cost de l’energia elèctrica i demana al Govern d’Espanya que reformuli
el sistema de mercat amb el qual es fixen els preus de l’electricitat perquè no es tornin a
donar casos com aquest.” I el segon punt, és el mateix i seria “l’Ajuntament de Marratxí insta
al Govern d’Espanya que rebaixi l’IVA que s’aplica a la factura elèctrica a un deu per cent
en lloc de l’actual vint-i-un per cent, acompanyat de la modificació del sistema tarifari perquè
així siguin tots els agents econòmics implicats els que facin front a la rebaixa del rebut de la
llum.” Només nosaltres proposàvem aquestes dues transaccions en aquest sentit que li
explico que va un poc acompanyat amb el que ha explicat el senyor Amengual”
La Sra. García diu: “Necessito, per favor, que em torni a llegir les dues transaccions, perquè
he començat a prendre nota i m’he quedat a la meitat”
Respon el Batle: “El primer seria “l’Ajuntament de Marratxí rebutja la pujada de més d’un
vint-i-set per cent del cost de l’energia elèctrica i demana al Govern d’Espanya que reformuli
el sistema de mercat amb el que es fixen els preus de l’electricitat perquè no es tornin a
donar casos com aquest”
La Sra. García demana: “Perfecte. I el segon?”
El Batle li contesta: “I el segon punt és tal qual el vostre punt i després afegir “acompanyat
de la modificació del sistema tarifari”, o sigui el mateix que demanàvem en el primer punt,
“perquè així siguin tots els agents econòmics implicats els que facin front a la rebaixa del
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rebut de la llum.” O sigui el Govern deixa d’ingressar IVA, però l’empresa també amb el
sistema tarifari no pot fer aquestes pujades que fa i també deixa de tenir guanys”
La Sra. García diu: “Perfecte, perfecte”
El Sr. J. F. Canyelles seguidament parla: “I amb aquesta proposta també al final es beneficia
l’usuari, que és el punt final amb la rebaixa de l’IVA. Que el que deia el senyor Amengual,
que les grans corporacions deixarien d’ingressar perquè el sistema actual, que no fixa els
preus el Govern, sinó que els fixa el sistema; evidentment, que està aprovat pel Govern, fa
anys d’això. I que en aquest cas amb la reducció de l’IVA es beneficiaria la ciutadania en
general, se’n beneficiaria. La proposta que vostè feia, senyor Amengual, respecte a les
famílies més necessitades, és molt més complexa que això perquè, diguéssim, no es pot
aplicar per tot el mateix barem. Per tant, ja després hauria de ser amb unes ràtios o amb uns
barems segons els ingressos, etc., etc. Això és molt més complicat, eh! És molt més
complicat perquè el comptador por estar a nom de qualcú que realment té dificultats, però
desprès hi ha gent que ho té llogat que.........., m’explico el que vull dir? És molt més
complexe això, és molt més complexe que dir-ho directament així. També és la realitat que
vostè proposava, que és bona, però jo ho veig difícil compondre-ho i sobretot molt difícil
posar una moció així, és dificilíssim”
El Batle exposa: “Crec que l’esperit del que deia el senyor Amengual, crec que també es
recull en aquesta transacció. No sé si està d’acord, vostè”
La Sra. García diu: “Senyor Batle, votarà a favor, si li acceptem les transaccions, no?”
Respon el Batle: “Pensava que ja m’havia dit que sí”
La Sra. García torna parlar: “No, és broma. No li havia dit, però sí que l’acceptem. Sí, sí”
I el Batle afegeix: “Pensava que ja m’havia dit que sí quan li havia dictat”
La Sra. García comenta: “No, no, estava prenent nota. Però sí, sí que acceptem les
transaccions, sí. A més, molt contents de que ens puguem entendre”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar la moció en la forma següent:
Primer.- L’Ajuntament de Marratxí rebutja la pujada de més d’un 27% del cost de l’energia
elèctrica i demana al Govern d’Espanya que reformuli el sistema de mercat amb el que es
fixen els preus de l’electricitat perquè no es tornin a donar casos com aquest
Segon.- L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern d’Espanya que rebaixi l’IVA que s’aplica a
la factura elèctrica a un 10%, enlloc de l’actual 21%, acompanyat de la modificació del
sistema tarifari.
12. Moció presentada per l’equip de govern per adherir Marratxí a la commemoració
dels 500 anys de les Germanies
A continuació es dona compte i lectura per part del Regidor de l’equip de govern, senyor
Josep Ramis Salamanca de la Moció presentada per l’equip de govern, de data 26 de gener
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de 2021, per adherir Marratxí a la commemoració dels 500 anys de les Germanies, que diu
textualment:
“El proper 7 de febrer es compliran cinc-cents anys d’un dels episodis més rellevants en la
història de Mallorca la Germania. Aixecament que s’inicia el 7 de febrer del 1521 i acabà el 7
de març del 1523.
Ha de quedar palès que les motivacions que provocaren l’esclat de l’aixecament agermanat
són múltiples i provenen de segles anteriors, a les quals no se’ls havia posat remei. De fet,
part de la casuística de l’esclat agermanat prové de la revolta de 1391 i de l’aixecament forà
de 1450.
Entre els principals objectius dels alçats trobam els de posar fre a la corrupció duta a terme
per part de les oligarquies ciutadanes; una redistribució justa dels imposts i gaudir de
llibertats polítiques i socials per als estaments més humils de la societat illenca. A més a
més, la revolta contra l’episodi fiscal, tenia importants continguts socials, fins a arribar a
proclamar que “cap captiu de la terra no podia ser esclau”.
Al llarg dels 25 mesos que durà la germania mallorquina es produïren desafeccions del
bàndol agermanat, però molts altres, moriren en batalla com les de Son Fornari i Rafal
Garcés. En poc temps, l’avanç de les tropes reials per l’illa va ser imparable i l’últim reducte
agermanat, Ciutat, va ésser ocupada el 7 de març del 1523 d’acord a unes capitulacions que
no serien respectades.
La repressió. En aquest cas no s’inicià un cop cau la ciutat sinó que s’havia iniciat ja
l’octubre i novembre passat. A més de les sentències a mort, també es confiscaren
centenars de béns i s’imposaren multes econòmiques. Entre els nombrosos executats,
destaca el líder de l’aixecament, Joanot Colom, el qual fou executat, esquarterat i el seu cap
va estar 299 anys dins una gàbia penjada a la plaça de la Porta Pintada. Com a resultat de
tot plegat ens trobem que la població minvà i s’empobrí, fins a tal punt que, només 30 anys
després es començà a recuperar. Es va pretendre eliminar, per sempre, qualsevol record de
vindicació col·lectiva dels mallorquins.
Emperò, no poguérem acabar amb la flama de la revolta. La Mallorca que avui es rebel·la
contra la injustícia social, que reivindica el dret a la sobirania política, que renega del
patriarcat, que abandera la defensa del territori i la llengua i la cultura catalanes, que lluita
contra el canvi climàtic, que aspira a una societat cohesionada i solidaria, és hereua dels
agermanats.
Avui és d’estricta justícia rememorar la Germania, no solament pel coratge que tingueren els
nostres avantpassats en enfrontar-se a una administració corrupta i combatre una societat
injusta, parcial i opressora, sinó perquè els valors que emparen aquesta lluita són ben
vigents: democratitzar les estructures governamentals per tal que tots els ciutadans
gaudeixin dels mateixos drets i oportunitats.
Servar i difondre la memòria col·lectiva, tan popular con institucional, dels moviments socials
que ha perseguit un futur millor per al poble de Mallorca és un deure per a tota persona que
es vulgui comprometre amb la democràcia i amb el benestar d’aquesta terra. Així doncs,
serveixi aquesta commemoració per a reivindicar també les lluites compartides que durant
anys han combatut en diferents àmbits per fer-nos avançar com a poble.
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Benvinguda és l’hora en què dones i homes compromesos en la recuperació de la nostra
memòria històrica i en la defensa de valors com la llibertat, igualtat, la sobirania i la justícia
social, hem decidit retre homenatge als que fa 500 anys en foren precursors “Els
agermanats” i com ells cridaren Pac qui deu! Mori el mal Govern!
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Marratxí aprovar els següents:
ACORDS
1. L’Ajuntament de Marratxí s’adhereix al manifest de commemoració dels 500 anys de la
Germania mallorquina (1521-2021).
2. L’Ajuntament de Marratxí es compromet a fer una lectura pública, adaptada a la situació
de la Covid-19, del manifest de commemoració dels 500 anys de la Germania mallorquina
dia 7 de febrer del 2021.
3. L’Ajuntament de Marratxí estudiarà dedicar un carrer o plaça “de la Germania de
Mallorca”, als seus líders més destacats (Joan Crespí, Pau Casesnoves i Joanot Colom), als
agermanats morts del propi municipi en defensa dels drets i de les llibertats o a les
agermanades (sermonadores i pregonadores).
4. L’Ajuntament de Marratxí es compromet a promoure conferències, xerrades,
presentacions de llibres, taules rodones i tot tipus d’activitats cultural a l’entorn de la
Germania de Mallorca, amb especial esment als aspectes relacionats amb la història del
municipi (Batalla de Can Fornari o de Sa Marjal).
5. L’Ajuntament de Marratxí tramet una còpia dels acords a la comissió cívica “Germania
500” alhora que procurarà que tots els actes a l’entorn de la Germania portin el segell de la
Vè centenari”
Sotmès l’assumpte a deliberació segueix amb la paraula el senyor Josep Ramis Salamanca:
“Simplement comentar que en aquests temps que la democràcia es troba en entredit arreu
del món. Avui també ho hem vist, no? És important una ullada cap enrere i que serveixi
aquesta ullada cap enrere per retre homenatge per als que han lluitat, en definitiva, per fer
una societat més horitzontal, unes institucions més horitzontals i per un repartiment més just
de la riquesa. Això és tot. Moltes gràcies”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix els senyors
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem; i amb les
abstencions dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de
VOX i del regidor del Grup Mixt, aprovar la moció abans transcrita.
13. Moció presentada per l’equip de govern davant el nou sistema tarifari TIB
A continuació es dona compte i lectura per part del Batle, senyor Miquel Cabot Rodríguez,
de la Moció presentada per l’equip de govern, de data 26 de gener de 2021 davant el nou
sistema tarifari TIB, que diu textualment:
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“El passat 1 de gener la Conselleria de Mobilitat i Habitatge va posar en funcionament el nou
model de transport públic de Mallorca, amb una flota renovada, noves connexions amb més
serveis i un sistema tarifari basat en la nova targeta intermodal que funcionarà com a targeta
moneder.
Aquest nou model aposta per un servei amb una tecnologia moderna amb l’objectiu
d’eliminar desigualtats territorials i amb una aposta econòmica i mediambiental per
aconseguir l’optimització energètica i la reducció d’emissions. La finalització de la totalitat de
les concessions de transports va oferir l’oportunitat de modernitzar la flota i incorporar
innovacions tecnològiques en el conjunt de la xarxa.
S’ha de destacar que amb aquest nou model s’incrementen les freqüències i es milloren
alguns itineraris fent-los més directes per estalviar temps de recorregut. Com a exemple, a
Marratxí la línia 303 realitza un trajecte directe a l’estació intermodal millorant el temps del
recorregut entre Palma i Marratxí, la línia 341 també augmenta les seves freqüències i
estrenarà nous busos més moderns i més sostenibles; referent al servei de tren els usuaris
disposaran d’un servei de metro més cada hora en el corredor Palma-Marratxí i hi haurà així
tres freqüències per hora en aquest trajecte.
Aquest nou model del transport per Mallorca estrenarà nova flota amb vehicles sostenibles,
198 d’aquests vehicles són de gas natural comprimit i 18 de propulsió elèctrica. A més
s’incrementa la capacitat dels busos a les línies de més demanda. També es reforçarà la
senyalització interior amb pantalles i megafonia així les persones amb discapacitat visual o
auditiva podran estar informades de les pròximes parades durant el recorregut.
Amb el nou servei també s’implanta un nou sistema tarifari en tota la xarxa TIB que inclou
bus, tren i metre. Un canvi fonamental és que la Targeta Intermodal ara és un moneder i
desapareixen així els abonaments. Les tarifes del nou sistema moneder es calculen en
funció del nombre de salts del trajecte i també del perfil social de l’usuari. La Targeta només
necessita un saldo que es pot carregar “en línia” en la web del TIB, dins dels busos, i a
través de les màquines d’autovenda de les estacions de tren i metre i el saldo d’aquesta
targeta no caduca. Els bitllets senzills obtinguts sense la targeta intermodal augmentaran el
seu preu amb la idea de fidelitzar l’ús d’aquest nou sistema.
S’incorpora a més un sistema de punts que premia als usuaris habituals, fent que com més
viatgin més estalviïn. També s’introdueix la targeta bancària com a mètode de validació en
tota la xarxa, amb descomptes per a grups de fins a cinc persones i la possibilitat de
comprar el bitllet “en linia”.
Com qualsevol nou canvi d’aquestes característiques es necessita un temps d’adaptació
perquè els usuaris coneguin el nou sistema tarifari. També es poden polir aspectes del nou
sistema per seguir millorant el servei i facilitar el seu accés als viatgers.
Un del punt a millorar és que aquest sistema perjudica molts els usuaris esporàdics emprin
el tren, ni el TIB a causa de l’alt preu del bitllet pels usuaris que no disposen de la targeta i
en fan un ús ocasional. Aquest fet és una barrera per a captar nous usuaris del transport
públic. És necessària una millor campanya informativa dels avantatges de la nova targeta
intermodal per poder captar nous usuaris pel transport públic.
Un exemple del punt anterior el tenim en el bus llançadora Pòrtol estació del Figueral. El
preu del bitllet d’un usuari sense targeta o esporàdic per anar de Pòrtol o Sa Cabaneta fins a
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la zona comercial de Sant Marçal li costa 3€ només anada i 3€ de tornada a casa seva. En
canvi, amb la targeta intermodal i el preu del trajecte és de 1,20€ en el perfil general, 0,90
perfil jove i 0,60 perfil pensionista i pots rebre descomptes quan més viatges realitzis.
De moment amb el nou sistema de targeta moneder no pots conèixer en el moment de l’ús
de la mateixa a través dels torns, els cobraments realitzats ni tampoc el romanent existent, o
bé has de fer ús de les màquines, mitjançant la web del TIB, o bé es pot demanar la
informació al personal d’intervenció de Serveis Ferroviaris. Per solucionar aquest
inconvenient pròximament (està en fase d’implementació) s’habilita la informació de saldo
restant a l’hora d’iniciar el viatge.
Un altre inconvenient que s’ha detectat en el servei de bus és la interposició d’unes
penalitzacions per no validar la targeta perquè es faci el cobrament, en cas contrari, quan es
validi a la propera entrada, es carregarà una penalització per no haver validat a l’anterior
viatge la sortida. En l’actualitat els usuaris poden fer una reclamació per recuperar les
penalitzacions que aquestes errades puguin ocasionar, però seria molt efectiu que es
pogués validar tan a l’entrada com a la sortida, així si hi ha algun torn que no valida
correctament l’usuari no es veuria perjudicat.
Tot i aquestes noves mesures, actualment degut a la pandèmia de la Covid i la necessitat de
mantenir les distàncies de seguretat i amb l’aforament dels trens limitats seria necessari un
augment de les freqüències sobretot incrementant trens curts de Palma a Marratxí.
Per tot això el ple de l’Ajuntament de Marratxí acorda:
1. Instar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge que segueixi treballant amb l’objectiu de
millorar el nou sistema tarifari, o si és el cas, explicar-ho millor a la ciutadania per millorar la
insatisfacció d’alguns dels usuaris amb el nou model de tarifes i de sistema de targeta
moneder.
2. Demanar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge que continuï treballant per aconseguir
ampliar les freqüències de tren, i més ara amb la situació sanitària derivada del Covid.
3. Demanar al Govern de les Illes Balears que continuï apostant per un model de transport
públic econòmic per tal de reduir l’ús del vehicle privat, i a treballar per seguir reduint els
preus potenciant el transport públic sostenible.
4. Instar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a instal·lar més màquines per l’ús dels
usuaris als dos costats dels torns, i en el possible, que la seva ubicació sigui adequada
perquè l’usuari estigui protegit de les temperatures, tant a l’hivern com a l’estiu.
5. Demanar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge la possibilitat de sol·licitar la targeta
moneder de forma telemàtica per accelerar el procés i evitar aglomeracions i pèrdues de
temps en cues”
Sotmès l’assumpte a deliberació segueix amb la paraula el Batle: “Com vegeu és una moció
constructiva del nou sistema. Trobem que té molt d’aspectes positius. També trobem que
falla en segons quins aspectes i el que demanem és millorar en aquests aspectes que
puguin fallar”

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13523406232305405655 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

El Sr. Amengual, portaveu del grup polític municipal de Ciudadanos diu: “Moltes gràcies,
senyor Batle. Pareix que no me puc callar, la veritat, he d’intervenir a tot.Respecte a la
moció aquesta
agrada realment. O sigui, ara, a més llegida per vostè, inclús he
reinterpretat qualcuns punts. Sí que és cert que és constructiva, se veu, i que sap treure els
defectes. Jo li voldria afegir un defecte que considero que no s’ha emfatitzat amb ell; i és
que els usuaris, diguem, moderats, o sigui, persones que no fan servir a diari el transport
públic, estan massa penalitzats. O sigui, no he fet els comptes, evidentment, però fins ara
era ja exageradament penalitzat i ara en aquest moment em fa, pel que he vist, em fa la
sensació que continuen penalitzats de manera exagerada. Hem de considerar, com ha dit, la
situació Covid que estem vivint. N’hi ha molta de gent que ara en aquests moments fa feina
a casa seva, pràcticament la meitat de la setmana, dos, tres dies, tal; per tant, no és usuari
assidu com era abans, l’any passat, no? Per tant, jo considero que hauríem de reclamar
també aquesta, diguem, penalització que té l’usuari moderat, es revisés”
El Batle contesta: “Sí. Això és una de les coses en la que faig incís i sobretot en la que faig
incís en el tema que s’ha de millorar la comunicació. Perquè això és així com vostè diu, a
més exagerat, si no es fan la Targeta Intermodal. El que intenten fer és que tothom tingui la
Targeta Intermodal que després et servirà per agafar tren, per agafar TIB, i inclús també
s’està treballant perquè també serveixi per a l’EMT de Palma. Si vostè es fa, jo he fet els
comptes, perquè això era una de les queixes que hi havia. Ara mateix vostè agafa aquí de
Pòrtol a Sant Marçal, que és l’exemple que li puc posar, i abans del nou sistema li costava
1,40 €, ara sense targeta li costa 3 €. Vull dir, la pujada és bona. Però si té la Targeta
Intermodal li costa 1,20 €, o sigui, més barato que abans. I el tema de la Targeta Intermodal
té una cosa bona, l’únic problema és que te l’has de fer, t’has de molestar en fer-te-la. No té
cap cost fer-la i el bo és que no caduca. Tu fiques 4 €, fiques 5 € i no et caduca. Fins ara hi
havia els bonos, el T20 i el T40, que aquests caducàvem. El T20 crec que caducava en el
mes. Si tu no hi havies fet tots els trajectes, en el mes et caducava i els havies perdut. O
sigui, això és una de les coses bones que té la Targeta Intermodal, que jo crec que és una
de les coses que nosaltres demanem, que facin més publicitat d’aquest sistema, perquè la
gent ho conegui i la gent realment es faci la targeta. Nosaltres per millorar també aquest
tema, vaig estar parlant quan preparava aquesta moció amb el director general, amb en
Jaume Mateu, i vaig pactar amb ell, que ara les han de comprar, però que ens oferiran
màquines a l’Ajuntament, aquí a Marratxí ja he quedat que sigui així, per nosaltres també
poder tramitar aquesta Targeta Intermodal. O sigui, que poder donar també la facilitat a què
els marratxiners puguin venir a qualsevol OAC a fer la targeta. Això és un poc el que volíem
explicar. Els ciutadans si es fan la targeta, els preus són més fàcils. El que passa és que
s’ha de fer la targeta, aquesta és la qüestió”
A continuació parla el Sr. Canyelles: “Respecte al que deia el senyor Amengual és ben cert i
és que la targeta així com està configurada premia als usuaris habituals i als usuaris de cada
dia, ho direm així. I en canvi, desfavoreix els usuaris esporàdics o els usuaris que malgrat
tinguin targeta, no hi vagin a diari. Que jo crec que això també és un punt que també s’
haurà de revisar. Perquè és un inconvenient perquè si vols fidelitzar a usuaris l’interessant
és que també tingui el benefici, per exemple jo mateix, ara en aquest moment vaig a Palma
en comptades ocasions i moltes d’elles me n’aniria amb el tren. Segons a quins preus no te
n’aniràs amb el tren. Perquè si sou dues persones dins el cotxe o sou tres, doncs et crides i
te’n vas amb el cotxe. I una bona manera d’incentivar el transport públic és precisament que
no castigui al que no són tan habituals i en aquest sentit crec que és un punt a millorar, igual
com els altres que hem posat a la moció. És evident que tots els nous sistemes tenen punts
a millorar i que es donen moltes casuístiques. Que no tothom empra el transport públic de
manera igual, per tant també s’han de contemplar la immensa majoria de casuístiques que
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hi ha. Però amb el que vostè exposava completament d’acord. És així, el nou sistema està
pensat també per caminar, fer una passa més i que sigui una vertadera Targeta Ciutadana i
serveixi pràcticament per tot el tema del servei públic a dins l’àmbit de Mallorca. Venc a dir,
ja no només el tren, evidentment, el metro, el bus, el bus públic el TIB, però també l’EMT,
etc., etc., que hi sigui tot, que això fa molts d’anys que en parlem, però s’ha d’anar cap a
aquest sistema. I en aquest sistema tenir una Targeta Ciutadana, la qual la puguis emprar
per això, i altres qüestions, temes d’aparcaments, en fi, tota una sèrie de coses que tampoc
tenim una targeta moneder i emplear-la segons els serveis que vam emprar. Una cosa bona
sí que té és que, com bé s’ha dit, que no caduca. Jo quant abans, diguéssim, de fer feina a
Marratxí, feia feina a Palma i emprava el tren, no d’una manera cada dia, cada dia, però sí
molts de dies i moltes vegades em trobava que havia d’emprar sí o sí, si volia emprar els
doblers que tenia a la targeta perquè senzillament em caducaven. Això és una gran
avantatge, que la targeta moneder aquesta, això no el té. És a dir, et quedes amb la targeta i
guardes els doblers molta estona. I això és una cosa positiva. Jo crec que té coses positives,
és vera que té algunes deficiències, hi ha hagut queixes, però crec que això està dins la fase
de millora de qualsevol tipus de servei públic”
El Batle afegeix: “Evidentment l’adaptació al nou sistema doncs sempre du un temps. Anem
a un sistema europeu. Si viatgeu a qualsevol ciutat europea, ens trobem aquest sistema.
Aquest sistema de targeta que serveix per tot, de targeta moneder i pels estrangers que no
es poden fer la targeta, el preu del transport a Europa per exemple a molt de llocs és tancat.
I després una altra cosa, si tens, el que et penalitza no és tenir la Targeta Intermodal, si la
tens sí que et beneficia en els preus, i si la tens i la utilitzes molt te premia, també amb els
preus. Hi ha com un sistema de premis. Però sí, el que et penalitza molt és no tenir la
Targeta Intermodal. O sigui, l’objectiu jo crec més gran és aquest, el que vol la

Conselleria és que tothom es faci la targeta”
A continuació parla la portaveu del Partit Popular: “Moltes gràcies. Miri senyor Batle, a
nosaltres ja ens va bé. Ens va bé aquesta proposta, perquè nosaltres el que volem és que
es revisi tot això. Perquè hem de ser sincers, ha estat un bon desastre. Suposo que la
voluntat era o devia ser bona, però la realitat ha estat una altra. No han triomfat així com
vostès volien i aquesta és la veritat i hem de poder dir les coses i no passa res. I suposo que
vostès mateixos no han estat massa orgullosos, perquè de fet ho demostren avui fent
aquesta moció en el seu propi govern. Un govern que com li dic crec que és conscient
d’aquest fracàs o del no volum d’èxit que pensaven assolir i per això ara fan aquest “parche”
de demanar-li al Govern doncs que..., però ja ens va bé que es revisi. Ja ens va bé perquè
nosaltres trobem que les tarifes són totalment abusives i que inclús, ja no abusives, que ho
són i que penalitzen moltíssim a la gent que no ho emprea sovint, sovint; inclús arribem a
pensar que aquest nou sistema tarifari és, o almanco ho sembla, una pujada de preus
encoberta. Perquè s’han de fer molts de trajectes per obtenir tots aquests descomptes, no
basta només tenir la targeta, que vostè diu que és vera que tenint la targeta és molt
econòmic; però s’han de fer molts de trajectes per arribar a obtenir aquests descomptes.
Una altra qüestió és que penalitza molt als usuaris esporàdics, moltíssim. Estan penalitzats
totalment i això actua com un element dissuasori pels potencials usuaris, que és pel que
sempre s’ha fet feina, per aconseguir que la gent utilitzi més el transport públic. Idò, a la
vegada amb això el que estem fent és reduir les possibilitats d’augmentar el nombre
d’usuaris habituals. Aquells usuaris que ho eren esporàdics que podrien haver arribat a
assolir la categoria de ser usuaris habituals amb aquest sistema, es quedaran frenats.
Perquè no tenen els avantatges que haurien de tenir per poder-los conquistar, per dir-ho de
qualque manera, per arribar a ser usuaris potencials diaris. I una altra cosa li he de dir.
Vostès jo crec que ho veuen que això no ha anat el bé que hauria d’anar, però tampoc no
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han fet gens d’autocrítica. El que han fet és molt d’autobombo en la seva exposició de
motius, però autocrítica poca. Vostè ha dit literalment que ha volgut ser constructiu; jo crec
que sí, que podem ser constructius, però que també hem d’assumir el que tenim, i el que
tenim és que això no ha anat bé. Que tenim, no algunes queixes com ha dit el senyor
Canyelles, tenim al·luvions de queixes, però a xarxes socials, a mitjans de comunicació, a
televisions, tenim moltíssimes de queixes. No passa res. Si la voluntat és bona i ara ho volen
arreglar, benvingut sigui tot això. Vull dir, no hi ha cap problema. Ara donar tota la culpa a la
comunicació, també ho trobem una miqueta estrany. Perquè sí, serà cert que la comunicació
no ha funcionat. De fet, no ha funcionat gens. Hem de reconèixer que la comunicació ha
estat inclús, no que no ha funcionat, ha estat nefasta, perquè han estat incapaços d’explicar
a la ciutadania com funciona el sistema tarifari. De fet ara, vostè a un punt de la moció diu
que s’ha de millorar; clar que s’ha de millorar moltíssim, però ja s’hauria d’haver instaurat
aquest sistema amb un bon sistema de comunicació que els usuaris i tots els ciutadans
l’entenguessin. I vostè també ha dit i li vull fer una referència en els bonos. És cert que els
bonos abans caducaven i ara ja no caducarà la targeta. El que passa ara és que als que
teníem bonos ens ha caducat. Ens han tallat el bono i ara aquells doblers que teníem en el
bono no ens ho reconverteixen a la targeta. Per tant, això també ha fet que molts de
ciutadans, no ho dic només pel meu cas, però molts de ciutadans que tenien el bono hagin
perdut aquests doblers. Abans, també una altra qüestió important, a un municipi com el
nostre, estava integrat el bitllet de tren més bus llançadora. Ara no, tinguessis o no Targeta
Intermodal. Ara no, ara s’ha de pagar per separat, tinguis o no tinguis Targeta Intermodal.
Vull dir que són moltes cosetes, moltes cosetes que s’han de millorar. Només un exemple,
abans un usuari esporàdic per fer un trajecte Marratxí-Palma o Palma-Marratxí, Marratxí em
refereix a l’estació d’es Figueral, pagava 2,40 €, que ja n’hi ha. Avui un usuari esporàdic
sense Targeta Intermodal paga 3,60 €; d’aquesta manera creiem que és inviable potenciar
l’ús del transport públic. Un transport públic que hauria de ser assequible per a tothom, no
només per la gent que ho empra molt. Estem d’acord que la gent que l’empra molt li sigui
més econòmic, per suposat. Però aquells usuaris esporàdics han de pagar aquestes
animalades per compensar? No sé, cree que són unes tarifes abusives i que d’aquesta
manera no s’incentiva el transport públic. I el més trist és que no només ho pensa el Grup
Popular, és que ho pensen molts d’usuaris i molts de ciutadans d’aquestes illes. Per tant, jo
li deia en el començament i li torno a dir, a nosaltres ja ens va bé aquesta moció, tot i que li
vull fer una transacció a veure si li pareixeria bé, però tinc un dubte. Perquè tenim dues, ens
han enviat dues mocions d’aquesta, perquè hi ha hagut una errada suposo i després ens
han enviat la bona. I ara jo no sé si estic davant la primera o la segona”
El Batle contesta: “Jo li explic. Els acords són iguals. L’errada era que la pàgina d’enmig no
sortia en el primer escaneig. O sigui...”
La Sra. García demana: “A l’exposició de motius no és igual, però els punts d’acords si són
iguals, els cincs?”
Respon el Batle: “Sí, sí, sí”
Continua la Sra. García: “Idò, d’acord en treballar amb l’objectiu de millorar el sistema
tarifari, però ens agradaria dir-ho més expressament el tema de les noves tarifes. És a dir,
no sé si ho podem incloure a qualcuna de les propostes de les seves cinc propostes, instar
al Govern a aplicar noves tarifes, tant de tren com de bus, que no siguin discriminatòries, el
que jo li deia, cap als usuaris. Deixar de penalitzar als usuaris que menys utilitzen el
transport públic perquè el transport públic sigui la seva primera opció. Perquè si no mai
arribarem a poder aconseguir més usuaris. Aquesta és una transacció que no literal, però sí
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que d’una manera o d’altra ens agradaria que pogués quedar reflectida a algú dels cincs
punts d’acords que vostès tenen”
El Batle intervé dient: “Referent a tot el que m’ha dit de la moció, bé, jo torno a repetir és
constructiva en molt de casos perquè quan habilites un sistema nou com aquest,
evidentment, ja els sistemes com els torns, ja hi haurà màquines que funcionen i s’han
d’adaptar. I evidentment, hi ha un temps d’adaptació que és al que em refereix, i sobretot
quan fem aquestes crítiques constructives són en aquest sentit. Amb el tema de les tarifes jo
ho torno a repetir i amb el tema de les tarifes és on s’ha fallat comunicativament. Amb el
tema de les tarifes. I li reconec que s’ha fallat. Tampoc han ajudat molt, segons qui, eh?
També vos he de dir. I per què ho dic? Vostè m’ha tornat a repetir el bitllet de Pòrtol en el
tren. Jo abans li deia, li feia el comentari del bus de Pòrtol fins a Sant Marçal, que era que
valia 1,40 € abans i ara val 3 €, però és que si vostè es treu la Targeta Intermodal, només
s’ha de treure la Targeta Intermodal, igual que es treu la targeta del cine, per anar als
gimnasos, igual que es treu la targeta del cine per tenir descomptes en el cine, es treu la
Targeta Intermodal i el bitllet val 1,20 €, 0,20 € menys per anar a Pòrtol i a Sant Marçal. I
després s’equivoca també en una cosa. Amb la Targeta Intermodal pots utilitzar, pots fer
transbords sense cost. Amb la Targeta Intermodal pagues a Pòrtol i després puges en el
tren sense a tornar a pagar. Amb la Targeta Intermodal, sense targeta has de tornar a pagar.
Amb la Targeta Intermodal agafes..., inclús podries fer una altra cosa, te’n vas de Pòrtol al
tren i agafes el tren fins a Palma i després agafes el metro fins a la Universitat i pagaràs un
bitllet amb la Targeta Intermodal, un, abans eren tres, ara és un i l’únic que s’ha de fer és
treure-se la Targeta Intermodal, i els preus i les tarifes són més barats. I per això es fa, per
això s’ha pujat el preu a la gent que només ho agafa un dia. Però la gent que ho agafa un
dia pot tenir la targeta perquè no caduca. I la té a la butxaca, la carrega quan vol amb el
mòbil, quan vulgui o amb la màquina, com ell vulgui perquè té connexió amb el mòbil, i et
dóna fins a tres transbords gratuïts. Quan hi hagi l’EMT un marratxiner podrà agafar el bus a
Pòrtol, agafar el tren en es Figueral fins a Palma, i agafar l’EMT i el sortirà només un bitllet.
O sigui que les tarifes, ho torno a repetir, que és en el que ens equivoquem
comunicativament, és en les tarifes perquè només, perquè surti econòmic a tothom, només
s’han de treure la Targeta Intermodal. Sol s’han de treure la Targeta Intermodal, és la
manera de funcionar. I a jo em pareix que és una bona manera de fidelitzar a la gent, i és
una bona manera també de dur un control cap aquest sistema d’unir, d’unificar tot en una
targeta. Perquè al final el que es vol fer en un futur és que la Targeta Ciutadana de Palma
sigui la mateixa i també serveixi per això. O sigui que amb el de les tarifes, em sap greu,
però és que no estic d’acord, perquè l’únic que s’ha de fer per aconseguir els preus més
barats que fins ara és treure la Targeta Intermodal. És l’únic. No es paguen dos viatges i tot
això, l’únic és treure la Targeta Intermodal. Crec que de veres que no és tan difícil, treure la
targeta i a més, du la molèstia d’anar fins a Palma a la màquina fer-te-la. Això és una
molèstia. Bé, nosaltres posarem el servei, espero que d’aquí a poc ho puguem tenir, perquè
tothom se la pugui fer a Marratxí. Ara la gent de Marratxí, amb el conveni que tenim amb
Palma, es fa la Targeta Ciutadana per agafar el metro amb un millor preu. Si no tens la
Targeta Ciutadana de Palma, també et surt molt més car. I els marratxiners venen i es fan la
targeta. És el mateix procediment, el mateix, i els preus són més barats. I ho he mirat per
preparar-me aquesta moció ho he mirat. I evidentment, el tema constructiu és aquest. Faig,
insto en el tema de la comunicació pel tema tarifari, perquè a la gent se li ha d’explicar. I tot
l’altre, és vera, són errades de la implementació. Com per ventura no faríem aquesta moció i
per ventura d’aquí a mig any tot això ho tindrien arreglat. És possible. Però bé, la fem i els
expliquem les queixes que ens han arribat de segons quins usuaris perquè ho puguin
arreglar. Sí, la transacció, em sap greu, però no li puc acceptar perquè crec que no té raó
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amb el sistema de tarifes. Perquè només perquè et surti més econòmic, només s’ha de fer la
Targeta Intermodal”
Seguidament torna intervenir la senyora Mª Magdalena García: “Senyor Batle, ens sap greu
que no ens accepti la transacció, però no estic d’acord en que l’únic que s’ha de fer és la
Targeta Intermodal, perquè si tinc la Targeta Intermodal i soc un usuari de baixa freqüència
no tindré els mateixos preus que tenen la resta d’usuaris. Per tant, ...”
El Batle li diu: “No, però ja els tindrà més barats que ara. Ja els tindrà més barats que ara. I
si viatja molt, encara els tindrà més barats. Però és que en cap cas te apuja el preu, ja els té
més barats que els actuals. M’entens? És que no, no podem demanar. Vull dir, ja és més
barat. No és per recular. Vull dir, si ara és 1,40 € de Pòrtol a Sant Marçal amb la targeta és
1,20 €, ja és més barat amb la Targeta Intermodal. M’entens? Si fos el mateix preu o si fos
més car, li acceptaria, però és que ja és més barat”
Continua amb la paraula la portaveu del PP: “Si totes les solucions passa per la Targeta
Intermodal, hagués estat un “puntazo” per emprar una paraula col·loquial, que abans de
començar tot el nou sistema tarifari s’hagués fet una supercampanya de conscienciació a la
població de què es traguessin la Targeta Intermodal, perquè sense aquesta targeta els
preus serien el que són ara, infumables. I hauria estat una bona idea, inclús ara li proposo, si
li vol fer arribar a la Conselleria, estaria fantàstic fer una campanya perquè tothom que vulgui
ser usuari del transport públic, concretament de metro i tren, es faci la Targeta Intermodal,
perquè això els ajudarà molt”
Contesta el Batle: “Això també és el que pretenc. A l’argumentari ho posava que ha faltat
això. I aquí en el punt número u posa “explicar-ho millor a la ciutadania”. I amb això estic
totalment d’acord que ha fallat. La política de comunicació d’això ha fallat. I és vera que s’ha
fet, el senyor se va pujar en el bus, va haver de pagar 3 € quan abans pagava 1,40 €, i és
vera que això s’ha fet una bolla de neu. S’ha fet una bolla de neu i ara està així. I amb el
temps suposo que la gent s’acostumarà i es donarà compte de que el sistema tarifari amb la
targeta millora. Però és així. Amb això li dono tota la raó que comunicativament la queixa és
aquesta, que no s’ha comunicat bé. Evidentment, si la gent, com vostè diu, ho hagués sabut
abans el dia que es va presentar ja ho sabria. Tota la raó li dono amb això. I és una de les
coses que posa la moció, que posem a la moció”
A continuació parla la portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso: “Más o menos ya han tocado
todos los puntos que tenía yo señalados aquí. Lo que quisiera que me dejase un poco más
claro es, si el billete del bus lanzadera está conectado con el tren”
Respon el Batle: “Sí”
Segueix parlant la Sra. Nchaso: “Y luego la otra parte que veo que ha podido cojear a la
nueva adaptabilidad de este nuevo sistema es la falta de información por parte del usuario.
Y luego las tarifas, ¿quién pone las tarifas?, ¿quién establece el cuántico de la tarifa?
Porque tenemos uno de los medios de comunicación públicos más caros de España”
Tornar intervenir el Batle: “No ho he comparat. Tornem al mateix, no ho he comparat amb
els altres transports públics d’Espanya. La veritat, no ho sé. Els preus els posa la
Conselleria”
La Sra. Nchaso diu: “Lo que le he preguntado si el bus lanzadera…”
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Li contesta el Batle: “Sí, sí. Li he contestat que sí, que en la Targeta Intermodal està
connectat”
Segueix la Sra. Nchaso: “Vale. Supongo que harán un poquito más de publicidad para que
se reconozca y se entienda un poquito mejor que ese cambio del transporte público. Que
supongo que como todo se irá perfeccionando ¿sí?”
El Batle contesta: “Sí, esper que sí. Esper que sigui així”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels tres regidors de Ciudadanos i del regidor
d’Unides Podem; i amb les abstencions dels quatre regidors del PP, de la regidora de VOX, i
del regidor del Grup Mixt aprovar la moció abans transcrita.
A continuació parla el Batle: “Abans de... és que ho he demanat, perquè senyora García, el
tema de que es perden els doblers del bono, com ho ha dit, jo no ho sabia i ho he demanat,
perquè és vera que era una cosa bastant injusta. I em comuniquen, que no, que dia 1 de
març...”
Li contesta la Sra. García: “Sí, sí, ho sé. Jo també ho he consultat. S’ha d’esperar fins dia 1
de març perquè facin aquesta devolució. No es perd, de moment està en “stand by”.”
El Batle diu: “Correcte”
I la Sra. García intervé: “Gràcies”
14. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular en relació al parc
fotovoltaic a Son Bonet
Seguidament parla el regidor del Partit Popular, senyor Jaume Llompart Caldés: “Moltes
gràcies, senyor Batle. Ja hem votat la urgència. Jo vull deixar clar que l’esperit d’aquesta
moció és intentar, com bé hem fet abans amb altres mocions, arribar a un acord i treure un
missatge clar, cap al nostre poble, cap als nostres veïnats, i demostrar quina és la postura
de l’Ajuntament, no cercam cap tipus de confrontacions. Sabem quins són certs pensaments
damunt d’aquest tema, però òbviament, aquest és l’espai que tenim els polítics per fer-ho i
per això pesem que és la millor manera per fer-ho. Ja que hem comentat abans que la
proposta, o que la moció ha arribat avui i torno a repetir, demanem disculpes, procediré a
llegir tota la moció”
I a continuació procedeix a la lectura de la Moció presentada pel Partit Popular, en data 26
de gener de 2021 en relació al parc fotovoltaic a Son Bonet, que diu textualment:
“Des del Partit Popular defensem que és necessari posar en marxa mesures que permetin
lluitar contra el canvi climàtic i afrontar la transició energètica. Aquest, és un dels reptes
actuals més importants que ha d’afrontar la nostra societat i que exigirà una transformació
profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la
ciutadania.
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Hem d’apostar per les energies renovables, i entre totes elles, a la nostra illa, la que té més
possibilitat d’aprofitament és sens dubte, l’energia solar una font d’energia que produeix
energia d’origen renovable, obtinguda directament a partit de la radiació solar.
Quasi qualsevol lloc de Mallorca i de Marratxí és apte per instal·lar un parc fotovoltaic, per
això, hem d’intentar minimitzar impactes mediambientals i fer les instal·lacions al llocs més
adients possibles.
Assabentats del projecte d’instal·lació d’un parc fotovoltaic al camp de Son Bonet, una zona
on nosaltres sempre hem defensat que hi hauria d’haver una zona verda, amb arbres i
jardins.
L’aeròdrom de Son Bonet és un aeroport d’Aena, situat entre les localitats de Pont d’Inca,
Cas Capità i Pla de na Tesa, al municipi de Marratxí.
Atès que són nuclis de població que ja pateixen les conseqüències de contaminació acústica
i d’impacte visual d’aquest aeroport, i que una de les poques avantatges que tenen es poder
passejar per aquestes zones on ara es pretén instal·lar el parc fotovoltaic, unes zones que
els veïnats somien i s’imaginen amb arbres i jardins.
El Partit Popular es conscient de la importància de l’obtenció d’energia a traves de fonts
renovables però sempre apostant per un baix impacte ambiental de les instal·lacions que
generen aquesta energia, i trobem que amb aquest cas els responsables d’Aena
s’equivoquen amb les seves pretensions.
Atès que l’impacte que produirà aquest parc a Son Bonet és més que considerable i que
rescindirà l’ús d’aquests espais a tots els residents, creiem que aquesta no és la zona més
adequada per instal·lar un parc fotovoltaic al nostre municipi, que es podrien cercar altres
més adients i que no vagin en contra dels interessos d’una part dels ciutadans de Marratxí.
Per tot això, El Grup Municipal Popular proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament de Marratxí es declara contrari a la implantació d’un parc fotovoltaic al
Camp Son Bonet.
Segon.- L’Ajuntament de Marratxí insta a AENA a renunciar a la instal·lació d’aquest parc al
Camp Son Bonet.
Tercer.- L’Ajuntament de Marratxí insta a AENA a cercar alternatives on la instal·lació d’un
parc fotovoltaic no suposi un perjudici per als veïnats de Marratxí”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle, senyor M. Cabot: “Gràcies,
senyor Llompart. Aquest crec que és un tema a falta d’escoltar l’opinió d’altres partits, però
que l’Equip de Govern la comparteix cent per cent amb vosaltres. De fet, així ja ho vàrem
demostrar també a la reunió quan va sortir aquesta notícia per premsa a IB3 en febrer de
2020. Es va realitzar una reunió, dia 3 de març de 2020, que varen organitzar els veïnats,
que aquest Ajuntament hi va anar, vàrem anar diferents representats. Allà ja vàrem mostrar
la nostra reticència en aquest projecte. Que és el mateix que vosaltres avui posau en aquest
projecte. I crec que és una cosa que compartim tots. Que és que no afecti, que molt bé per
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aquest projecte mediambiental, molt bé per aquest parc però que això no sigui a canvi que
afecti la vida dels ciutadans, ni les contraprestacions que teníem els ciutadans de Marratxí a
canvi de tenir un aeròdrom amb els seus problemes que conduen a la ciutadania. Com vostè
ha dit al principi que ho feia amb vocació de poder aportar com a Ajuntament, per donar més
força i això, jo inclús li proposo, si els altres partits també estan d’acord, a inclús en poder
convertir aquesta moció vostra en una declaració institucional d’aquest Ajuntament. Si
vostès estan d’acord i si tots els altres partits també es troben d’acord amb aquesta
puntualització. Si voleu faig pas de paraula a tothom, perquè tothom pugui dir la seva i
després decidim, si vostès esteu d’acord o no, en portar-ho com a declaració institucional o
dur-ho a votació”
Seguidament parla el regidor de l’equip de govern, Sr. Joan F. Canyelles: “Respecte a
aquest tema, evidentment, amb la moció que es presenta, nosaltres com ja hem dit
públicament, estem d’acord. En el primer projecte que hi havia que anava lligat amb
l’ampliació de Son Sant Joan i en la reunió que ha esmentat el senyor Batle, ja vàrem
expressar la nostra oposició a què s’ocupés aquesta parcel·la concretament, que perd la
ciutadania de Marratxí. I crec que ho vàrem demostrar també presentant al·legacions a
aquell projecte i instant a AENA que cercàs altres espais per posar les plaques solars i per
poder fer el parc fotovoltaic que vol fer. Ens ha sorprès que a aquest projecte que han
presentat ara i que està a la Conselleria de Transició Energètica i que està pendent de sortir
en el BOIB pel termini d’al·legacions, ens sorprèn que una part sí que ens varen fer cas, que
són les al·legacions que vàrem presentar com a Grup Municipal, però no han retirat,
diguéssim, les plaques de la parcel·la, per dir-ho de qualque manera, que està en conflicte,
que és la parcel·la que emplea la ciutadania de Marratxí. En aquest sentit, nosaltres volíem
deixar clar la nostra postura. O sigui, que si vos fixat aquests dies ha sortit, en els mitjans,
sobretot a IB3, que primer de tot dir que es tracta de l’única zona d’oxigen entre l’aeròdrom i
el Pla de Na Tesa. Que s’utilitza des de fa més de vint anys i que serveix com a espai verd
perquè la ciutadania la pugui emprar del Pont d’Inca, del Pont d’Inca Nou, de Pla de Na
Tesa majoritàriament, evidentment, i de Cas Capità. I que suposaria, això suposaria un
perjudici important per a tots els veïnats de tota la zona que, evidentment, es veurien molt
afectats per la implantació d’aquest parc. També hem de dir primer de tot que estem
compromesos amb el medi ambient i amb totes les iniciatives que floreixin amb les energies
renovables. Ho vull destacar i ho vull deixar clar, perquè a vegades hi ha gent que confon les
coses, o les vol confondre, però evidentment, com molt bé deia el senyor Llompart, no a
qualsevol preu. Venc a dir que, hi ha llocs a on té molt menor impacte i hi ha llocs a on té
molt d’impacte. Aquí té un impacte importantíssim, un impacte social damunt de la població,
majoritàriament del Pla de Na Tesa, però també del Pont d’Inca, perquè també hi ha molta
gent del Pont d’Inca que s’acosta fins aquest indret tant per passejar com per fer esport o
treure les mascotes o fer qualsevol tipus d’activitat. En aquest sentit, amb aquest tema
concretament, des de Mes per Marratxí ho hem dut al Senat a través del senador Vicens
Vidal, hem registrat una sèrie de preguntes i hem realitzat també a demanar la
compareixença d’en Mauricio Lucena que és el responsable d’AENA perquè ens doni les
seves explicacions i perquè li poguéssim fer arribar de primera mà la preocupació que hi ha
a la zona respecte a aquesta ocupació d’aquesta parcel·la concretament. I també una
bateria de preguntes dirigides al Ministeri de Foment. Respecte a la moció que vostès han
presentat, només hi ha un petit matís que ho entendrà perfectament, i que és molt bo de
subsanar. Que li proposem que canviï el tema del camp de Son Bonet per parcel·la,
parcel·la zona 1 que és la que ells posen, com que en posen diferents que no hi hagi
confusió que, el camp és molt ample, en canvi aquella parcel·la és molt concreta, que és la
parcel·la que ells denominen com a zona 1 del projecte del parc fotovoltaic. I així no queda,
per dir-ho de qualque manera, ho especifiquem i queda molt més clar i molt més evident,
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que en el que estem en desacord és que s’ocupi aquella parcel·la que l’emplea la ciutadania
de Marratxí i no tot l’espai fotovoltaic”
Seguidament parla el portaveu d’Unides Podem, Sr. López: “Des de Podem Marratxí també
estem a favor d’aquesta moció i d’aquest interès per la necessitat de la ciutadania abans de,
bé, encara que també estem d’acord amb la potenciació com no ha de ser d’una altra
manera, amb la potenciació de les energies renovables. Concretament també estic d’acord
amb aquesta matisació que s’hauria de fer referència en el camp número 1. I jo m’he fixat
també, concretament en el que és l’estudi d’impacte ambiental, on es refereix a les diferents
zones i es fa una argumentació de per què considera aquest projecte que aquesta zona és
l’única on s’hauria de posar el parc fotovoltaic. El que fan és nomenar totes les altres zones i
dir que no són adients per posar el parc fotovoltaic. Nomena “la zona de área de intalaciones
y servidumbres, área de instalaciones deportivas”, diferents zones dient cada una que no
són adients per posar el parc fotovoltaic. I llavors, el que jo faria és dir que no volem que es
faci en aquesta zona 1, i que s’haurien de reconsiderar totes les altres zones, que en aquest
informe d’impacte mediambiental les han rebutjades, però amb arguments que són, a jo em
pareixen, que són molt poc de pes, sinó que s’hi haurien de reconsiderar totes aquestes
diferents zones que en l’informe d’impacte mediambiental s’han rebutjat. Llavors, jo el que
posaria és que no es faci, concretament en el camp número 1 i que es reconsiderin les
diferents altres zones que s’han rebutjat en l’informe d’impacte mediambiental”
La Sra. Nchaso comenta: “Nosotros estamos a favor y sobre todo con los puntos que nos
han presentado los compañeros del PP, pero quisiera yo añadir una cosita. Pedir a AENA,
solicitar a AENA la cesión de esta zona, no sé como la han nombrado, zona 1, no lo sé; de
esta zona para que en el día de mañana, Marratxí pueda destinar una zona medioambiental
para la ciudadanía”
A continuació parla el regidor del PP, Sr. Llompart: “Moltes gràcies, senyor Batle. La veritat
és que estem contents que tots hagin manifestat que hi estan a favor. No entenc, o sigui,
aquest canvi que ens proposa. No entenc una cosa que m’ha dit el senyor Canyelles que
havia dit “a qualsevol preu”; no ho entenc, no he dit “a qualsevol preu”. I després, a veure,
els que sabem de que parlem, que estem allà i passeja’m i trepitja’m sabem que la zona 1
és el camp. No tenim cap tipus de necessitat de canviar, de posar zona 1 o zona 2, o saber
quina és la zona, per ventura, no ho han vist gairebé, però el camp de Son Bonet, els que
som d’allà sabem perfectament que és la zona 1. Ho canviarem i posarem zona 1, però el
camp és el camp, per nosaltres els que vivim i el sentim. Només volia dir això, que estem
bastant contents que hagin acceptat, o que vegin la nostra preocupació i així crec que serà
un missatge bastant bo i tranquil·litzador per tots els que ens dediquem a la política, veure
que tenim un missatge unificat i que podem donar com a mínim un raig d’esperança i de llum
i de coses positives als nostres veïnats que realment no estan a favor”
Li respon el Batle: “Crec que seria tan fàcil com posar entre parèntesis zona 1, devora camp
de Son Bonet i ja està. Camp de Son Bonet entre parèntesis zona 1 i ja està.”
Torna parlar el senyor Jaume Llompart: “Senyor Cabot, vostè que està allà, com estem molt
de nosaltres sabem que el camp és la zona 1 de tota la vida.”
I el Batle diu: “Ho dic per aclarir més, ja està”
Acte seguit tornar intervenir el senyor J. F. Canyelles: “No, respecte a això. Jo he dit a
qualsevol preu, em referia a la nostra valoració, no em referia a vostès. Deia que nosaltres
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com a Grup Municipal estem a favor de totes les iniciatives que siguin a favor de les
energies renovables, però no a qualsevol preu; i aquest marquen un preu mediambiental
molt important pels ciutadans. No ens referíem per vostès, ho deia per nosaltres mateixos.
Respecte al camp, jo ho deia, no perquè no sapiguem que la gent de per allà li diu el camp,
però senzillament és perquè entenc que ho comunicarem a AENA i AENA no sap si li diem
el camp o li diem una altra cosa. AENA ho té classificat com zona 1 en el projecte. Per tant,
crec que està bé dir-los, escolta és exactament en aquest que no, perquè la ciutadania
l’emplea i punt. Venc a dir, i no. És una qüestió d’això. No és una qüestió de res més. Més
que res perquè AENA no ens vingui amb historietes diferents”
El Sr. Llompart comenta: “Gràcies, senyor Canyelles pels aclariments. Ja acceptem aquesta
proposta que el senyor Batle ens deia. Jo per acabar, una vegada més, torno a repetir que
estic molt content i orgullós de que això vagi endavant i tot tinguem el mateix sentiment i
torno a recalcar el mateix que vaig fer gairebé un any en aquesta sala, anava a dir, en el
plenari, i públicament en la reunió com bé he fet a altres vegades de manifestar-li tot el meu
suport al Batle, personalment i políticament; perquè lluitem perquè el camp de Son Bonet
sigui el que és, com a mínim fins ara, que el poble d’es Pla de Na Tesa, sobretot, i Pont
d’Inca, Cas capità i tothom que hi vulgui passejar ho pugui fer. I aquí que quedi constància
en acta que ens tindrà i em tindrà personalment, per qualsevol lluita de salvar el que tenim
ara mateix en el camp, a la zona 1 de Son Bonet. Moltes gràcies”
El Batle intervé dient: “Moltes gràcies, senyor Llompart per les seves paraules. Evidentment
per la gent nascuda, com tu i jo, en el Pla de na Tesa, sabem del significat d’aquest solar,
per dir-ho de qualque manera, d’aquest camp. I evidentment, des de l’Ajuntament, també
content de que avui estiguem tots d’acord. Perquè si estem tots junts i si actuem de manera
conjunta crec, que tindrem més força que si ho fem de forma separada. I això la manera
d’acreditar-ho és aquí a través de l’Ajuntament, i així ho farem també amb les al·legacions
que presentem ara quan es publiqui en el BOIB i s’obrin els trenta dies de termini per
presentar aquestes al·legacions. Ja les hem començat a preparar i esperem que siguin
al·legacions que puguin funcionar amb AENA. També a part del que puguem presentar per
escrit, també les negociacions que puguem aconseguir, dic que puguem aconseguir perquè
és molt difícil parlar amb AENA, perquè és gent que està a un despatx a Madrid i és
complicat poder parlar amb ells, però no, vos puc dir que per part meva, no hi haurà manca
d’esforç en aconseguir el que crec que es mereixen els marratxiners, en especial, la gent
que viu en aquesta zona, que és poder mantenir aquest solar com a contraprestació als
aspectes negatius que dóna viure devora un aeroport. I si ja ens anem antigament a parlar
amb el sentiment social que té també aquest solar, que té també Son Bonet, així com es va
expropiar en el seu dia, etc, etc. Tots els que hem viscut allà, els que hem nascut allà, els
que hem passejat allà, els que hem fet volar l’estel en aquest camp, tot coneixem el que
significa pel Pla de Na Tesa, que no només és un pulmó, fa d’esponja urbana del que és
Pont d’Inca i Pla de Na Tesa, el que podria ser inclús el Pla de Na Tesa amb el que és la
part de Palma, sinó que també és, s’ha convertit en un centre cívic on la gent passeja, on la
gent parla on la gent interactua i això a un poble és molt important. I per això lluitarem, pels
interessos, com no podria ser d’una altra manera, pels interessos de tots els marratxiners. I
vos torno a repetir que per part meva, i sé cert que part de tot el meu equip no faltarà esforç
ni energies destinades a aquesta acció. Abans vos feia la proposta si tots esteu d’acord i si
vostès també que presenteu la moció de fer-ho com a declaració constitucional, com per ferho també, per presentar-ho de manera més conjunta i amb més força, és una decisió que
heu de prendre vosaltres, si la voleu prendre o no. Perquè crec que, Ciutadans crec que no
ha dit res al respecte, no sé si també estaríeu d’acord en votar a favor. M’imagino que sí”
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Respon el Sr. Amengual: “Sí, sí. Nosaltres des d’un principi estàvem a favor. I de fet, quasi
totes les intervencions han anat recollint el nostre ideari respecte del que és aquesta
declaració institucional que és una alegria que a més prosperi d’aquesta forma.”
El Batle comenta: “Gràcies, José Maria, senyor Amengual. Idò, només és això, ho votem
com a moció o com declaració institucional? Senyor Llompart, vostè té la paraula”
Li respon el Sr. Llompart: “No, senyor Batle. Li traslladem tot el nostre text perquè vostè el
pugui declarar com a declaració institucional i vagi endavant amb el suport de tot el
consistori.”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar la moció abans transcrita transformar-se així com
a Declaració institucional i en la forma següent:
Primer.- L’Ajuntament de Marratxí es declara contrari a la implantació d’un parc fotovoltaic al
Camp Son Bonet (zona 1)
Segon.- L’Ajuntament de Marratxí insta a AENA a renunciar a la instal·lació d’aquest parc al
Camp Son Bonet (zona 1)
Tercer.- L’Ajuntament de Marratxí insta a AENA a cercar alternatives on la instal·lació d’un
parc fotovoltaic no suposi un perjudici per als veïnats de Marratxí”
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
(desembre 2020 – gener 2021).
Els senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia abans
esmentats.

2. Dació de compte al plenari de la Corporació gener 2021
Atès que, al llarg del 4rt trimestre de 2020 s’han tramitat entre d’altres els següents:
·
AJUDES PUNTUALS SERVEIS SOCIALS 4 TRIMESTRE 2020
·
INFORMES OBJECCIÓ 4 TRIMESTRE 2020
·
SUBVENCIÓ XIPS 4 TRIMESTRE 2020
Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer. Donar compte dels tràmits abans esmentats.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la proposta abans transcrita
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3. Donar compte de la Sentència núm. 323/2020
Vista la Sentència núm. 323/2020, del Jutjat Contenciós-administratiu núm. 3 de Palma, per
la que es desestima el recurs contenciós-administratiu PA 206/2020, interposat pel sr.
Nikola Lujo Seichert, contra la resolució de l’Ajuntament de Marratxí de data 6 de març de
2020, desestimant el recurs de reposició interposat contra la sol·licitud de l’autoliquidació i
devolució d’ingressos de l’IIVTNU, en relació a la transmissió de la finca del carrer Sequia
núm. 4- bxs, per ajustar-se a l’ordenament jurídic.
Aquesta Regidoria, elevar a la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ
Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 323/2020, del Jutjat Contenciósadministratiu núm. 3 de Palma, per la que es desestima el recurs contenciós-administratiu
PA 206/2020, interposat pel sr. Nikola Lujo Seichert, contra la resolució de l’Ajuntament de
Marratxí de data 6 de març de 2020 desestimant el recurs de reposició interposat contra la
sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació i devolució d’ingressos de l’IIVTNU, en relació a
la transmissió de la finca del carrer Sequia núm. 4- bxs., per ajustar-se a l’ordenament
jurídic.
Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans esmentada.
4. Donar compte de la Sentència núm. 22/2021
Vista la Sentència núm. 22/2021, del Jutjat Contenciós-administratiu núm. 1 de Palma, per
la que es desestima el recurs contenciós-administratiu PA 268/2019, interposat pel Sr.
Antonio Cortés Cortés, contra la resolució de l’Ajuntament de Marratxí de data 29 de març
de 2019 per la que es declara responsable de la infracció de Medi Ambient referent a
l’abandonament d’un ca de la seva propietat a la Fundació Natura Parc, per ajustar-se a
l’ordenament jurídic.
Aquesta Regidoria, eleva a la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de
Comptes la següent:
PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ
Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 22/2021, del Jutjat Contenciósadministratiu núm. 1 de Palma, per la que es desestima el recurs contenciós-administratiu
PA 268/2019, interposat pel Sr. Antonio Cortés Cortés, contra la resolució de l’Ajuntament
de Marratxí de data 29 de març de 2019 per la que es declara responsable de la infracció
de Medi Ambient referent a l’abandonament d’un ca de la seva propietat a la Fundació
Natura Parc, per ajustar-se a l’ordenament jurídic.
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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 la regidora del Partit Popular, senyora
Carmen Ripoll Torres: “Hola, bon vespre a tots. Des del Partit Popular volíem fer una
pregunta. Fa un parell de dies se va posar en contacte amb nosaltres un veïnat per dir-nos
que s’havia donar compte de que a la Pepsi del carrer de Sant Llatzet hi havia hagut un
intent d’ocupació. Llavors nosaltres volíem demanar si s’ha fet alguna cosa al respecte o si
se farà en un futur perquè no torni ocórrer”
Respon el Batle: “Si el senyor López no me duu la contrària no tenim constància de cap
intent d’intrusisme dins la Pepsi. És vera que la fàbrica ara mateix està ben tancada, no és
fàcil entrar-hi dedins. Tampoc no reuneix moltes característiques per poder viure dedins però
ja li digo, si el senyor López no diu el contrari jo desconec que hi hagi hagut cap intent, la
veritat”
Continua parlant la senyora Ripoll “Va ser un veïnat que ens va cridar, concretament a jo i
m’ho va dir”
El Batle demana: “Ho va veure ell personalment o li havíem dit?”
Contesta la senyora Ripoll: “No puc concretar, no puc concretar però li vaig dir que ho
demanaria en el plenari i que informaria”
El Batle diu: “Si sap més dades i ens les vol donar, nosaltres encantats, si crida a Policia o
vostè mateixa vol cridar al regidor i li comenta. Si té alguna cosa que no sapiguem millor que
millor”
Contesta la sra. Carmen Ripoll: “Molt bé, gràcies”
El regidor de Seguretat Ciutadana demana la paraula: “Señor Alcalde, si me lo permite.
Afirmar lo que usted ha dicho. No tenemos constancia en Policía, no tenemos constancia de
dicho acto. De todas maneras mañana intentaré aportarle algún dato si lo tenemos
registrado pero ya le digo en principio no tenemos constancia”
Segueix amb la paraula la senyora García, portaveu del PP: “Moltes gràcies senyor Batle.
Tenc vàries preguntes i precs. En el camí Cabana fa una sèrie de dies, inclús ja deu fer dues
setmanes, que no vegem el marcador de velocitat, el radar pedagògic que si l’anomena. I
voldríem saber si és que l’han canviat d’ubicació perquè no sé si tenc entès, quan els varen
posar que varen dir que anirien rotant o si és que hi ha hagut qualque problema i l’han hagut
de llevar. Desprès, una pregunta del tema de la convocatòria de les ajudes als autònoms,
aquella que ja aprovarem l’any passat, de fet ja ha acabat el termini de presentació i tot.
Saber quan es resoldran o si ja estan resoltes, quan notificaran als afectats, a les persones
que ho han tramitat si sel’ls hi ha concedit o no. No quan la pagaran sinó si s’han resolt i si
s’han notificat o quan se té previst fer-ho. Desprès un prec, a Sa Cabaneta, és una voravia
que està espenyada i ademés fa molts de mesos, un veïnat va donar avís a la Brigada
municipal directament. I des de les hores, d’això parlam del mes d’octubre està sense
arreglar. Suposam que és un descuit i no passa absolutament res però ja que tenim
l’oportunitat de dir-ho aquí personalment en el plenari, concretar-ho. És el carrer Marquès de
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13523406232305405655 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

la Sénia a Sa Cabaneta a l’altura del número 7 concretament si no vaig errada. I continuant
amb el nucli de Sa Cabaneta i com un prec també. Els hi volíem comentar, no tenc cap foto
per compartir perquè crec que serè capaç d’explicar-ho amb claredat. En el camí de Ca
N’Olessa pujant de Sant Marçal cap a Sa Cabaneta a l’altura de les primeres cases, de les
primeres vivendes que hi ha a la part de l’esquerra. És a dir, molt abans de l’escoleta i abans
de Can Binimelis, a les primeres vivendes que hi ha. Hi ha una voravia que no està
enrajolada. És una voravia que hi ha herba, és d’un solar particular, no és de l’Ajuntament
però sí que podria ser un prec, una proposta que aquesta voravia un temps no hi havia
habitatges i no passava res, però ara ja n’hi ha molts, es pogués allargar i asfaltar. O sigui,
fer-la ben feta; un trosset només, un parell de metros, perquè arribàs fins al pas de vianants
que connecta amb la parada de l’autobús. No sé si m’estic explicant molt bé. A veure si se
pot mirar d’arreglar-ho, la veritat és que ja hi circula molta gent, tothom ha de circular per la
voravia de la dreta, tota la pujada de Sant Marçal però a partir d’aquí ja podrien travessar i
circular per aquella altra. No sé si és un prec o quasi quasi una proposta però me venia bé
dir-ho avui. I desprès volia fer una altra pregunta, el tema és concretament de Serveis
Socials, del servei d’ajuda a domicili, del SAD que evidentment se passa un rebut a mesos
vista clar, de les feines que s’han fet, de les hores i demés. Hem tingut qualque, més que
una queixa que ens ho han comentat, concretament dos veïnats del municipi, que una
vegada que la persona que s’estava atenent ja no hi és, és a dir, ha mort, encara s’estàn
tramitant una serie de rebuts. Entenem que és així perquè se fan a mesos vista però ja són
com a molts de mesos vista i és una mica desagradable una vegada que la persona ja no hi
és, anar rebent rebuts. Simplement és que suposam que hi ha un retard en el cobrament, o
en el moment de fer les factures i en el cobrament. Si és possible posar-se al dia per evitar
aquest tipus de situacions una miqueta violentes. Simplement això, moltes gràcies”
A continuació agafa la paraula el senyor Sebastià Frau: “Bon vespre a tots, gràcies senyor
Batle. Hem rebut una sèrie de cridades mostrant la inquietud dels veïnats del Pont d’Inca
respecte a l’edifici de Son Bonet, aquí on volta l’autobús; que està en un estat
d’abandonament total, pintades i fins i tot, creuen que hi ha hagut qualque amago d’ocuparlo. Sabem que no és competència de l’Ajuntament, que això és competència exclusivament
d’Aena però si poguessin fer un incís, un avís o qualque cosa a Aena perquè adecentes un
poc aquesta zona, que la veritat és que dona un impacte molt dolent a la gent que va amb
l’autobús. Per una altra banda, crec recordar, si no vaig malament, que en el ple d’octubre
vaig demanar pel recinte firal de Sant Marçal, l’edifici del recinte firal. I el senyor Canyelles
me va contestar que estaven pendents de que el Govern Balear, perquè l’empresa havia
renunciat, de que el Govern Balear fes una modificació del projecte, actualitzant els preus
per tornar treure el concurs. És així senyor Canyelles? Perquè crec que és així. I fent la
mateixa pregunta al Govern Balear, resulta que el Conseller de Turisme ,el senyor
Negueruela ens diu: “Les obres del recinte firal de Marratxí estaven aturades, fet que
l’empresa adjudicatària del contracte atorgat per l’Ajuntament de Marratxí va renunciar al
mateix per raons pressupostàries. Una vegada ha estat resolt aquest contracte ja està en
condicions de revisar pressupostàriament les necessitats que presenta aquest projecte. A la
vista de la nova situació motivada per l’esmentada renúncia i que en aquest moment s’està a
l’espera de rebre el projecte, que ha de remetre l’Ajuntament, per tal de poder fer aquesta
revisió pressupostària. Fet aquest tràmit s’ha de procedir a la nova adjudicació, procés que
s’ha de fer des de l’Ajuntament” És a dir, que no és el Govern que ha de fer l’adjudicació ni
és el Govern que ha de fer la modificació de preus sinó que és l’Ajuntament. Jo crec que
convindria que se possassin d’acord amb la Conselleria”
Li respon el Batle: “Ja li contest si vol, com que m’ha demanat això. Ja hem donat al mateix
director d’obra, ja li hem donat la feina perquè ho redacti amb els nous preus. Li hem donat
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13523406232305405655 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

nosaltres. El que li ha dit la Conselleria té raó, nosaltres ja li hem donat i estam a l’espera
que ens ho entregui i nosaltres ja ho podrem enviar a Conselleria. Així es”
El senyor Frau demana: “I desprès l’Ajuntament farà l’adjudicació, el concurs i l’adjudicació?”
Contesta el Batle: “No. El concurs en teoria és la Conselleria”
Segueix parlant el senyor S. Frau, regidor del Partit Popular: “Aquí, el Conseller no ens diu
això. El Conseller ens diu que és l’Ajuntament que ha de fer el concurs”
El Batle contesta: “El concurs d’execució ja el va fer Conselleria i li torna tocar fer-ho a ella”
Torna intervenir el Sr. Frau: “Idò en aquest cas, ells ens han enganat, no ens ho han dit així”
El senyor Batle comenta: “Si un cas senyor Frau li deman que me passi aquesta contesta.
Me servirà per aclarir-ho amb ells. Ells ja varen fer l’execució..., l’execució del concurs ja la
varen licitar ells. I ara en teoria l’han de tornar licitar ells. Nosaltres ens hem tingut que fer
càrrec de l’autorització dels preus. Això és vera que ja hem donat el projecte a fer, la
redacció a fer”
El senyor Frau diu: “En aquest cas, com que hi haurà un augment de preu, evidentment, si
reiniciem la revisió de preus hi haurà un augment de preus. Jo crec recordar que jo en el seu
moment vaig tramitar aquesta subvenció, i la subvenció de Conselleria és de 500.000 euros i
la resta ho havia de pagar l’Ajuntament. Per tant la diferència de preus, dels 500.000 euros,
la repercussió que tindrà la revisió de preus recaurà damunt l’Ajuntament. O sigui, hem de
tenir en compte a dur-ho en els pressuposts també, perquè si no, no ho podrem fer”
El Batle parla seguidament: “Aquesta és una de les coses que tenim pensades, sí. El que
passa és que encara està per veure, encara està per veure el cost i encara està per veure
també, com que ells en teoria, que és una de les consultes que hem fet, perquè encara no
tenim resposta. Quan varen executar la primera vegada, la baixa la lleven de la subvenció,
no la lleven de l’aportació de l’Ajuntament. I ara el que demanarem és que aquesta baixa
que havien llevat la tornin a posar fins a 500.000 euros, perquè no ens vegem tant
perjudicats. Estem amb aquestes consultes amb ells. Això ho tenim així, exactament. Em
farà favor si ens envia la consulta i així li podrem....”
Acte seguit agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor Jaume Llompart: “Moltes
gràcies senyor Batle Tenia dos precs i dues preguntes. Un prec, ja l’hem fet en vàries
ocasions. A la carretera vella d’Inca ens trobem que hi ha més de dos kilòmetres de
carretera, de passeig sense una sola paperera, allà on poder tirar qualsevol cosa. Des de la
rodona de Carma fins al poliesportiu des Figueral-Can Farineta, en tot aquest tram, són
gairebé dos kilòmetres dos-cents, no hi ha ni una sola paperera ni un sol banc per poder
descansar ni per poder tirar els fems. L’altre prec ve a ser una queixa que ens han fet arrivar
els veïnats, que han utilitzat el canal de la Línea Verda de l’Ajuntament perquè just arribant
en el carrer Josep Lluís Pons i Gallarza, no s’han tallat els setos que estan just aferrats a
l’acera i no permeten caminar i utilitzar el que és la voravia en sí. Després li volia fer una
pregunta senyor Batle, en el Pla de Na Tesa, resulta que des de que hi ha la pandèmia que
ens està afectant a tots, des de fa més de deu mesos, gairebé aquests deus mesos no hi ha
hagut metge a la Unitat Bàsica i ara ve només dos dies en la setmana. Tots sabem de la
necessitat d’aquesta Unitat Bàsica de Salut, de l’aprofitosa i lo bona que és pels veïnats de
la zona que es veuen obligats a desplaçar-se al PAC de Martí Serra amb les molèsties que
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pot ocasionar, inclús avui en dia amb el tema de la pandèmia, com he dit abans. I la darrera
pregunta és en referència que també ens ha fet arribar una veïnada del municipi, el projecte
de Càritas amb la gent que està en exclusió i té necessitats, i està en risc, que es duia a
terme amb l’Ajuntament, aquelles persones que estaven contractades o bé servien per
l’Ajuntament s’ha vist aturat i ens agradaria saber un poc perquè, i quins canvis o que ha
ocasionat que ja no es faci pus. Moltes gràcies”
El Batle li demana: “Me pots repetir la pregunta de Càritas que no t’he entés bé, senyor
Llompart?’
El Sr. Llompart li respon: “Hi ha una veïnada del municipi, bé, uns veïnats que ens han fet
arribar que hi havia un projecte, allà on els veïnats del..., hi havia gent, millor dit en exclusió,
perdoni, Càritas no; disculpi, li digo Càritas i és Deixalles, perdó, perdó, perdó. Ja m’entén,
veritat? No sé per què he apuntat Càritas, però és Deixalles. Disculpi. Ara m’entén? Ara ho
ha entès?”
Respon el Batle: “Ja està, ja està. És que quan deia Càritas no me quadrava”
Torna parlar el senyor Jaume Llompart: “ A jo tampoc. Disculpi, ja he apuntat tantes coses
que m’he equivocat. Disculpi”
El Batle comenta: “Si passam a contestació de les preguntes del Partit Popular. El tema del
metge del Pla de Na Tesa era un prec o una pregunta, senyor Llompart? No m’ha quedat
clar”
El Sr. Llompart respon: “Doncs, aprofitaré i li faré una pregunta. Gràcies. Si vostè troba que
dos dies basten? I li faré un prec, que com a mínim augmentin la freqüència del metge. Que
vull dir que la gent no té cap tipus de queixa del metge que hi ha, la veritat. No hi ha cap
tipus de queixa del personal sanitari, sinó que és vera que considerem que, ara ja no ric, que
és que són molt pocs dies els que el metge ve al PAC, al PAC no, perdó, a la Unitat Bàsica
per prestar servei als nostres veïnats. Gràcies”
El senyor Batle diu: “Li demanava perquè li anava a dir que compartim el prec. I aquest
mateix prec que vostè m’ha fet, nosaltres també li hem fet al Centre de Salut i ens diuen que
un dels problemes és el Covid, evidentment i l’organització que tenen interna i l’altre és que
l’ambulatori del Pla de Na Tesa, ens diuen que no té prou, em surt aïllament i no és
aïllament, ventilació per poder ficar gent en espera, això és el que ens diuen. Nosaltres li
hem demanat més gent i també el que ens diuen és que intenten també fer molts de viatges
a domicili, sobre tot a la gent gran del Pla de Na Tesa. Això és la resposta que tenc i ens
diuen que hem de tenir un poc més de paciència. El mateix prec que vostè m’ha fet a jo, jo li
he fet a ells i li tramet la seva resposta”
A continuació agafa la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, senyor Pedro López: “Con
su permiso, señor Alcalde. Pues sí, señora Magdalena, comentarle que por motivos de
gestión hemos decidido cambiar el radar pedagógico para controlar la zona de Son
Ramonell, más específicamente la calle Anselm Turmeda. Usted sabe que estos radares
pedagógicos aparte de salir la imagen que se puede modificar cuando excede la velocidad
que tiene programada, pues aparte da una serie de informaciones que son muy
interesantes, por ejemplo vehículos medios, velocidades medias, todos estos datos; por esto
mismo hemos decidido cambiar este radar temporalmente i controlar la zona de son
Ramonell”
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Torna agafar la paraula el Batle: “Ajudes de comerç. Dir-vos que ahir mateix vaig signar el
decret d’adjudicació i el rebran. No tenc clar que els hi notifiquem, crec que directament ho
cobren. I crec que tardaran ara mateix crec que tardaran, la setmana que ve crec que hi
hauran cobrat l’ajuda. Apuntem els precs de la voravia de Sa Cabaneta i el del camí de
n’Olesa que ens han fet arribar”
A continuació el Batle dona la paraula a la regidora de Serveis Socials, senyora Amengual
Marí: “Hola, bon vespre. En referència a n’aquestes errades de facturació dir que nosaltres
ja havíem detectat problemes similars; de fet, únicament tenim una sola administrativa que
s’encarrega de la justificació de totes les subvencions que rep l’Ajuntament cap als Serveis
Socials i a més a més també fa la facturació de tots els serveis que duem en marxa; tema
teleassistència menjar a domicili; bé, tot el que es refereix també al servei d’ajuda a domicili.
Per tant ja hem demanat a veure si se’ns pot dotar de més personal perquè únicament dugui
el tema de facturació i evitar aquestes errades perquè trobam que el volum de feina és
massa gros per una sola persona haver de fer tota aquesta tasca. Evidentment mirarem de
solventar el més abans possible aquesta problemàtica però de fet és perquè no tenim més
personal. I en referència al projecte de Deixalles, crec recordar que ja a plenaris anteriors, el
que passa és que fa molta d’estona, en vàrem parlar; del fet que deixàvem congelat aquest
projecte per culpa de la Covid i de tota la problemàtica que suposava però en cap moment
deixàvem desateses a les persones que hi havia. És a dir, en comptes de fer-li arribar una
ajuda per assistència en aquest taller, s’ha substituït per altres tipus d’ajuda per no deixarlos desatesos per culpa de la Covid. I també tenc record de que se va comentar també que
volíem donar una passa més davant el fet de que la gent de Marratxí necessita més que mai
tenir una inserció laboral així com toca, i vàrem parlar també que fos un projecte més
ambiciós. De fet, pressupostàriament volem augmentar el pressupost cap aquest tipus de
taller i tot d’una que puguem treure una altra vegada aquesta subvenció igual com vàrem fer
anys passats, per tal que qualque entitat social hi vulgui optar i tornar a posar en marxa
aquest tipus de taller per gent en exclusió social però repeteixo, no s’han deixat desateses
les persones que formaven part d’aquest taller. És vera que no està en marxa però la
compensació econòmica s’ha seguit donant. Gràcies”
El Batle diu: “Agafem el prec també de la terminal de Son Bonet, farem arribar les queixes”
Seguidament parla la regidora de Medi Ambient, senyora Cristina Alonso: “Hola. Sí és vera,
que fa dos plenaris que varem parlar d’això, em pareix. Ens hi vàrem posar i el primer
inconvenient que vàrem tenir és que no ens quedaven papereres, les vàrem comanar. Com
vostès saben comanar papereres és fer una proposta de despesa, esperar un temps que
arribi l’autorització, desprès fer el encàrrec i res. En fi, que va passar el temps aquest fins
que varen arribar les papereres. I després l’altre inconvenient segon que hi ha hagut és que
damunt festes, clar tothom s’està agafant les vacances que li queden per agafar, propis, etc,
i la Brigada simplement no ha tingut temps de poder-les col·locar, estan ubicades ja. Són
cinc papereres en aquest tram de dos kilòmetres. I els bancs n’hi ha un parell que tenim cert
on les posarem, però hi ha un tram que no podem posar perquè impossibilitarien el pas. I
com que volem que sigui un lloc accessible, doncs posar-los a les zones verdes a on hem
sembrat arbres que de pas a l’estiu tindran un poquet més d’ombra i tot això. I res en principi
per ventura amb un poquet de sort la setmana que ve ho podrem tenir fet. Després els
setos, això correspon a l’empresa municipal, passaré la queixa i si dins les feines habituals
ho poden avançar, que ho avancin. Gràcies”

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13523406232305405655 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor
José Mª Amengual: “Moltes gràcies senyor Batle. Volia comentar un parell de coses a veure
si me podien donar resposta. Notícia d’aquesta setmana al Diari de Mallorca, se comenta
que s’havia renovat un acord entre la FELIB i Endesa, i això ens suposaria un estalvi al rebut
de la factura elèctrica. El que passa és que depenent de l’Ajuntament no quedava clar quina
era la quantitat, però que podia arribar a ser un 30%. Més que res el que volia era confirmar
la notícia i si és correcte, si s’ha calculat aquest percentatge quina quantia ens pot suposar. I
si es té previst fer qualcuna inversió extra amb aquest estalvi que tindrem, aquest hipotètic
estalvi. Desprès, per la Regidora de Medi Ambient. M’han comentat i jo ho he comprovat,
que darrerament els contenidors quan passa el camió sempre queden oberts. No sé si és
perquè hi ha una normativa al respecte, alguna cosa ha canviat, no sé, però passa el camió,
queden oberts i queden oberts tot el dia. I que passa amb això? Que venen els moixos,
venen les gavines, inclús, i comencen a buidar el contenidor pel seu compte. Era més que
res si hi havia qualcuna explicació al respecte. I desprès respecte a l’aplicació de
l’Ajuntament. Aquesta nova que substitueix tot el que teníem anteriorment. A jo el que
m’està passant com a usuari és que m’arriba per duplicat, m’arriba per Línia verda i pel que
és l’aplicació en sí. Les mateixes notícies m’arriben per duplicat. No sé si s’ha tancat o no
s’ha tancat l’aplicació específica de la Línia verda o és que és així amb la nova aplicació. I
per part meva ja està tot”
Respon el Batle: “El tema d’Endesa i na Neus t’ho pot explicar millor. El que han fet és des
de la FELIB de central de contractació. Igual que la FEMP, la FELIB ho ha fet amb aquest
contracte d’Endesa. Quan varen treu els primers preus del contracte a nosaltres, a
l’Ajuntament, no ens sortia més barat. Això quan varen treure el concurs. Ara que han licitat
hi ha hagut les baixes econòmiques de les ofertes de les empreses, que això va sortir quan
vostè diu, fa poc quan va veure la notícia, i nosaltres ara hem d’estudiar, estem estudiant si
ens val la pena, si ens surt més econòmic adherir-nos a aquest contracte de la FELIB. Això
funciona així. Però “estamos en ello”. Les tapes dels contenidors li passaré a na Cris perquè
ho contesti. L’aplicació de l’Ajuntament, nosaltres, és vera que ara es duplica perquè com
que nosaltres ho fem centralitzat la gent que encara té l’App de Línia Verda li segueix sortint.
No hem volgut tocar molt perquè ens interessa que aquella gent que no s’ha baixat
l’aplicació de Marratxí, encara pugui rebre amb l’aplicació de Línia Verda. Aquelles persones
que ho han fet bé, com tu, que ja t’has davallat la nova, doncs li surt duplicat. Allò també me
passa. El normal seria que ja, per ventura, ja et poguessis esborrar l’aplicació de Línia Verda
i no et sortiria duplicat. Però sí que ho hem detectat, no ho hem tocat per això que et dic.
Perquè hi ha gent que no ha vist, que encara no ha actualitzat la nova aplicació, doncs
almenys que li surtin les notícies”
Seguidament parla la regidora de Medi Ambient: “No, al contrari no hi ha cap directriu que
digui que s’han de deixar oberts, sinó tot el contrari que s’han de deixar tancats. No sé si és
perquè hi pugui qualque operari nou a l’empresa i bé..., no sé. Ho traslladaré també i
insistirem en que els deixin tancats”
El sr. Amengual, portaveu de Ciudadanos comenta: “Fa setmanes d’això. Venc a dir,
setmanes per no dir un mes i pico. I tots, absolutament, tots queden oberts. I clar la gent
s’ho troba obert i no tanca, i no tanca i passa el que he dit abans. O sigui que...”
Segueix parlant la Sra. Alonso: “Em sap greu dir que tots no hi queden perquè jo també vaig
pel poble i no els veig tots oberts. Per ventura dins el terme seu en queden un parell però,
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vull dir, no és el que toca, s’han de deixar tancats expressament a més. De totes formes
passaré la incidència a l’empresa”
I el Sr. Amengual diu: “Pot passar per la Vinya i per Es Figueral”
Li respon la Sra. Alonso: “Per ventura allà com que... Volen fer més via per ventura. No ho
sé, però traslladaré la incidència. Gràcies”
Continua el Sr. Amengual: “I comentar-li al senyor Batle això de l’aplicació que si se’n
recorda que ja els hi vaig recomanar que facin com un comiat de les antigues aplicacions
perquè la gent s’adoni de que això deixarà de funcionar en no res, i ens estalviem tenir
tantes xarxes socials en marxa”
Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola
Nchaso: “Llevábamos como primera pregunta, señor Alcalde, la de la ocupación de la
antigua fábrica de la Pepsi. A nosotros nos llegó a través de un vecino que vive cerca. La
denuncia la hizo el guarda de la obra que está al lado, los que se personaron fueron una
dotación de la Guardia Civil, supongo que ellos no habrán hecho el traslado de las gestiones
hechas. Esto era lo que le quería puntualizar en relación con la pregunta de la compañera.
Después tengo un ruego que se refiere a la zona que está, es un parque de reciente
construcción, situado entre las calles Juli Ramis i Mare Rigo, Comare, de Sa Cabana. Allí se
reúnen muchos chavales haciendo botellón, rompiendo papeleras, molestando a los
vecinos; y claro, estos actos vandálicos, la verdad, como que están atentando contra el
mobiliario urbano y contra los vecinos. Rogaríamos que por favor pasase con más asiduidad
la Policía. Y por último, aquí al lado de mi casa, se ve que en la calle Salvà i Pizà de aquí,
del Pont d’Inca, yendo hacia la dirección de la Conselleria, hubo un accidente. Ya se ha
restaurado la farola, se ha arreglado el trozo de acera, pero lo que es la valla que delimita
los lindes del terreno está caída; y como vimos que se metían personas dentro con el perro
o con lo que fuera, se pueden hacer daño. Entonces rogaríamos que pasasen por allí a ver
si pueden hacer un arreglo de urgencia o tienen que instar al propietario que no sabemos
quién es. Muchas gracias”
Contesta el Batle: “Entiendo que, bé, apuntem els precs que ens ha dit i sobre aquesta
darrera pregunta, no ho he vist però quasi segur que és particular pel que em diu, però bé
ho podem mirar, però segurament també el particular si ha donat part en el segur,
segurament estarà esperant els peritos i coses d’aquestes. Però bé, ens personem per
veure com està”
El regidor de Seguretat Ciutadana, Sr. López agafa la paraula dient: “Es que no puedo dejar
pasar una afirmación que ha hecho la señora Lola Nchaso, que denota falta de
conocimientos como se mueve la Policía y como trabaja la Policía. En ningún caso dejan sin
apuntar, todos y cada uno de los actos realizados durante la jornada se toman nota y
después hay un bloc de incidencias. Yo en respuesta a la posible ocupación de Pepsi, le he
dicho que no tenemos constancia. En ningún caso, le he dicho que no han entrado o han
podido entrar, que tampoco tengo constancia, pero hay que saber separar lo que es un acto
de posible robo o una golfería de un niño, a una ocupación. Muchísimas gracias. Solamente
quería poner en valor el trabajo que realiza la Policía y justificar, perdón, e intentar dejar
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claro que todos y cada uno de los procedimientos que se realizan durante el día puede
usted revisarlos porque hay constancia de cada uno de ellos
Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu del Grup Mixt, senyor M. A.
Estarás: “Jo volia fer dues, dos precs. Un és, crec que el semàfor de vianants, el que estava
devora d’aquell famós semàfor que va estar a carrer Cabana, romput fa un parell de mesos,
qualcú o qualque vehicle li ha pegat un cop i els peatons miren cap a l’altre costat ara. Això
és un. I l’altre prec o pregunta era, quan va començar el Covid, crec que va ser damunt abril
o maig, vàrem fer ja una qüestió sobre el tema del Festival Parc. El Festival Parc torna a
estar tancat i salvo que jo estigui equivocat tornem a comentar el tema que els carrers són
propietat de l’Ajuntament, correcte?”
Respon el Batle: “Sí, així és”
I continua parlant el Sr. Estarás: “I varen quedar si no mal record de que mirarien que el
Govern Balear pogués mantenir els locals oberts i crec que no hem fet res en aquest cas.
Tenim molta gent aturada en aquest respecte ara mateix”
El Batle li contesta: “Sí, perquè és un centre comercial de més de no sé de quants de metros
i ara mateix les restriccions diuen que aquests centres han d’estar tancats”
El Sr. Estarás demana: “No cap la possibilitat que, esperem, no cap la possibilitat, no?”
Respon el Batle: “No, perquè és un centre comercial. No.”
El Sr. Estarás diu: “Simplement fer un altre pic aquesta puntualització. Moltes gràcies”
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, 18 de febrer del 2021
El Batle,

Paula Baltasar Cózar

Miquel Cabot Rodríguez
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