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ACTES I DECRETS (JPG)

Acta de l’Ajuntament Ple
Identificació de la sessió:
Núm. 10/19
Caràcter: Ordinària
Data: 24 de setembre de 2019
Horari: de 20.00 a 22.20 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí
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
- Juana Mª Burguera García
- Jose María Amengual Jiménez
- Lidia Antonia Sabater Pérez
- Marcos Aníbal Pinela Sosa
- Miguel Angel Estarás Gelabert
- Humberto López Rodríguez
- Neus Serra Cañellas
Absents:
- Juan Pizarro Sánchez, havent justificat la seva absència
Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (30-07-19)
Economia i Hisenda:
2. Reconeixement de crèdits 06/19

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433050345436421515 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

3.

No disponibilitat de crèdits

Interior:
4. Bases i convocatoria reconeixement inicial grau carrera professional
Drets Socials (Cultura):
5. Conveni entre l’Ajuntament de Marratxí i el Consell Insular de Mallorca pel
desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi.
Propostes per via d’urgència:
Medi Ambient:
6. Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el clima (PAESC)
Mocions:
- Declaració institucional de l’Estat d’Emergència Climàtica
- Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos Marratxí “Para la implantación de
una sede de la escuela oficial de idiomas en Marratxí”
- Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí “Solicitud de uso de castellano en los
documentos oficiales”
Mocions per via d’urgència:
- Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Marratxí “Para implantar el
servicio de bicicletas “MOU-TE BÉ” en Marratxí.
- Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Marratxí “Per regular l’horari
de les terrasses dins l’ordenança municipal reguladora dels horaris d’obertura i
tancament d’establiments”
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre sessions
Economia i Hisenda:
2. Dació de compte al plenari de la Corporació Setembre 2019
Urbanisme:
3. Donar compte Sentència nº 186/10
A continuació pren la paraula el Batle: “Bon vespre a tots. Abans de començar aquest
plenari, lamentar com Ajuntament i com supòs per tots els grups municipals, lamentam la
mort que va haver-hi aquests dies a la Colònia de Sant Jordi, igual que també lamentam
aquests casos que hem tingut durant tot aquest temps. Esperem que sigui una lacra que a
poc a poc vagi davallant amb l’ajuda i esforç de tothom. Si vos pareix bé farem un minut de
silenci i començarem aquest plenari, si no vos pareix malament”
Una vegada acabat el minut de silenci el Batle diu: “Molt bé, ara si podem començar el
plenari”
Desenvolupament de la sessió:
A) PART RESOLUTIVA
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1. Lectura i aprovació acta sessió anterior
Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 30-07-19, que s’aprova i
autoritza per unanimitat.
2. Reconeixement de crèdits 06/19
Vist l’expedient 06/19 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 06//2019 corresponent a les despeses que després
es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura en l’expedient.
RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 06/19
NUM ANY
1 2018

NOM
MARGALIDA GARCIES VIDAL

2 2018

BERNAT NADAL RAMIS
3 2018 JUANA FRANCISCA RIGO SERRA
4 2018 FRANCISCA NADAL PUJADAS

NUM REGISTRE
SUBVENCIO IBI 2018
SUBVENCIO IBI 2018

DATA FRA

TOTAL
124,19
238,61

SUBVENCIO IBI 2018

231,80

SUBVENCIO IBI 2018

278,26

5 2018 CARMEN FAJARDO FAJARDO

SUBVENCIO IBI 2018

6 2018 MAGDALENA FONT DARDER

SUBVENCIO IBI 2018

7 2018 MARIA NADAL RAMIS

SUBVENCIO IBI 2018

8 2018 MIGUEL AMENGUAL SERRA

SUBVENCIO IBI 2018

9 2018 JUANA ANA JAUME ROMAGUERA

SUBVENCIO IBI 2018

10 2018 INVERSORA DE VIVIENDAS
SUBVENCIONADAS S.A REP
JUANA ANA BARCELO NIGORRA
11 2018 BARTOLOME AMENGUAL CRESPI

SUBVENCIO IBI 2018
SUBVENCIO IBI 2018

770,24

12 2018 FRANCISCA MAS BIBILONI

SUBVENCIO IBI 2018

361,09

13 2018 MANUEL EXPOSITO LARA

SUBVENCIO IBI 2018

122,12
244,69
318,91
187,91
252,85
2.320,21

137,42
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14 2018 BALTASAR POCOVI RAMIS

SUBVENCIO IBI 2018

15 2018

SUBVENCIO IBI 2018

PABLO CAÑELLAS CORRO

16 2018

FRANCISCA CARBONELL VINENT
17 2018 AMADOR HERNANDEZ SANCHEZ
19 2018 MARGARITA PALOU RAMIS

SUBVENCIO IBI 2018

20 2018

SUBVENCIO IBI 2018

MIGUEL RAMIS MONSERRAT
22 2018 ANTONIA CREUS SANS REP
BERNAT BALOU CREUS
23 2018
JOSE MOYA VILA
24 2018 DAMIAN CATALA MONSERRAT

132,87

SUBVENCIO IBI 2018
SUBVENCIO IBI 2018

MIGUEL RAMIS MONSERRAT

240,26

SUBVENCIO IBI 2018

18 2018 MIGUEL TOUS BARRERA

21 2018

163,43

186,24
110,89
128,23
141,39

SUBVENCIO IBI 2018

131,21

SUBVENCIO IBI 2018
127,20
SUBVENCIO IBI 2018

293,40

SUBVENCIO IBI 2018

25 2018 ESPERANZA VICH OLIVER

SUBVENCIO IBI 2018

26 2018 PETRA SERRA PEÑA
27 2018 MIGUEL ISERN MOYA

SUBVENCIO IBI 2018

28 2018 MARIA MAGDALENA XAMENA
CLADERA
29 2018 M. CONCEPCION TOMAS VIDAL

SUBVENCIO IBI 2018

30 2018 ANTONIA MARIA SASTRE CAPO

SUBVENCIO IBI 2018

31 2018 LAURA JULIA PALOU

SUBVENCIO IBI 2018

32 2018 FRANCISCA LUISA PALOU RAMON

SUBVENCIO IBI 2018

33 2018 BENITIAMOR S.L REP BERNAT
NADAL ALEMANY
34 2018 JUAN MASSOT JUAN

SUBVENCIO IBI 2018

35 2018 CARLOS FERNANDEZ VERD

SUBVENCIO IBI 2018

36 2018 ROSA DEL CARMEN SERRA SANS

SUBVENCIO IBI 2018

37 2018 Mª AUXILIADOR VILLALONGA
QUADRADO
38 2018
BALEARS ECOMON SLU
39 2018
MANUEL RUS RAMIREZ

SUBVENCIO IBI 2018

356,56
163,79
130,12

SUBVENCIO IBI 2018

142,58
111,43

SUBVENCIO IBI 2018

312,13
103,68
116,54
107,91
764,69

SUBVENCIO IBI 2018

200,3
608,09
128,3
284,79

2019003656

11/10/2018

57,45

2019004404

17/12/2018

179,00

TOTAL

11.010,78

Segon. Acordar la corresponent imputació dels crèdits al pressupost actualment en vigor.
Tercer. Que prossegueixi l’expedient la tramitació reglamentària corresponent, es prengui nota
per la Intervenció municipal i es notifiqui als interessats.
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia i Especial de Comptes, de data 19 de setembre de 2019, abans transcrit, els
senyors assistents acorden per unanimitat; aprovar els acords esmentats.
3. Expedient de declaración de no disponibilitat de crèdits 01/19
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Vist l’expedient de declaració de no disponibilitat de crèdits 1/19 de diferents programes del
Pressupost de la Corporació per a 2019.
Vist que pel departament d’Intervenció s’ha procedit a la retenció dels crèdits corresponents
per garantir l’adopció de l’acord objecte d’aquest expedient.
Aquest Regidor, per raons d’urgència eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda
la següent
PROPOSTA D’ACORD
1r. Aprovar la declaració de no disponibilitat dels crèdits següents:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARI
13500.22604

DENOMINACIÓ
Jurídics, contenciosos

IMPORT
20.000,00

15320.22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.

10.000,00

16100.22101
16500.22100
16500.23020

Aigua
Energía electrica
Dietes del personal no directiu

20.000,00
15.000,00
20.000,00

17200.22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.

15.000,00

92400.20200
92400.22699

Arrendaments d’edificis i altres contruccions
Altres despeses diverses

10.000,00
80.000,00

16220.44900
16300.44900

Altres subvencions a empreses de l’entitat local
Altres subvencions a empreses de l’entitat local

13000.62200

Edificis i altres construccions

15100.60000
15300.60000

Inversions en terrenys
Inversions en terrenys

750.000,00
750.000,00
84.000,00
40.000,00
100.000,00
Total

1.914.000,00

2n. Que es notifiqui aquest acord a les àrees d’Intervenció i Tresoreria.
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle dient: “Bé com vàrem explicar a
les comissions són aquests crèdits que hem de bloquejar per així com ens obliga el Ministeri
per incomplir la regla de despesa”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia i Especial de Comptes, de data 19 de setembre de 2019, 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, del regidor de VOX i del regidor
d’Unides Podem; i amb les abstencions dels quatre regidors del PP i dels tres regidors de
Ciudadanos; aprovar els acords esmentats.
4. Bases i convocatoria reconeixement inicial grau carrera professional
Atès que en data de 29 de maig de 2019 va entrar en vigor l’acord de reconeixement de la
carrera professional als empleats públics de l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 71 de 28
de maig de 2019).
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Atès que a l’apartat VIII de l’esmentat acord s’estableix una convocatòria anual de processos
de reconeixement i valoració dels graus de carrera professional, convocatòria que
correspondrà a l’Ajuntament Ple, havent-se de resoldre en el termini màxim d’un any.
En conseqüència, en virtut de les competències atorgades a l’article 22.2.i de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta Regidoria d’Interior i Recursos
Humans eleva a l’Ajuntament Ples la següent PROPOSTA D’ACORD
Aprovar la convocatòria extraordinària pel reconeixement dels graus inicials (graus I, II, III i
IVdel sistema de carrera professional dels empleats públics al servei de l’Ajuntament de
Marratxí.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PEL RECONEIXEMENT DELS GRAUS INICIALS
DEL SISTEMA DE CARRERA PROFESSIONAL DELS EMPLEATS PÚBLICS AL SERVEI
DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ.
PRIMERA. Normativa aplicable.
 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Text refús
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de les Illes Balears.
 Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció pública de les Illes Balears.
 Acord de reconeixement de la carrera professional als empleats públics al servei de
l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 71 de 28 de maig de 2019).
SEGONA. Requisits per a participar a la convocatòria.
Podran sol·licitar el reconeixement del grau I, II, III i IV en el present procediment els
empleats públics que, a la data de la sol·licitud, acompleixin els següents requisits:
 Tenir la condició de personal funcionari de carrera, laboral fix, funcionari interí o laboral
temporal de l’Ajuntament de Marratxí.
 Trobar-se en situació de servei actiu a l’Ajuntament de Marratxí.
 Formular la corresponent sol·licitud en el termini assenyalat a l’efecte.
 Haver acomplert els anys de serveis prestats i els intervals de temps que per a cada
grau s’han establert, de conformitat amb l’escala prevista a l’apartat VI de l’Acord.
 Acreditar i justificar els mèrits en relació als serveis prestats, superant la corresponent
avaluació dels mateixos.
TERCERA. Presentació de sol·licituds.
Les persones interessades podran presentar una única sol·licitud de reconeixement de grau
de carrera professional en el termini d’un mes natural comptador a partir del dia següent a
publicació de la present convocatòria en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Marratxí
(https://seuelectronica.marratxi.es). La sol·licitud es formularà d’acord amb el model que
figura com a Annex I del present acord.
Atesa que es tracta de la convocatòria extraordinària per a la implantació de la carrera
professional a l’Ajuntament de Marratxí, d’acord amb el previst a l’apartat VI de l’acord,
juntament amb la sol·licitud de grau corresponent els interessats hauran d’aportar:
 Certificació de serveis prestats al·legats pel reconeixement del grau corresponent
(certificació de serveis prestats en format estandarditzat annex 1).
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Els mèrits admissibles i avaluables seran únicament els produïts fins el dia de presentació
de la sol·licitud.
QUARTA. Acreditació dels mèrits.
El reconeixement de serveis prestats fora de l’Ajuntament de Marratxí requerirà tant d’una
invocació detallada per part de l’interessat com de la corresponent acreditació documental
d’acord amb el previst a la base anterior.
CINQUENA. Comissió de valoració.
La comissió de valoració quedarà constituïda en la forma següent:
President:
 Titular: Paula Baltasar Cózar.
 Suplent: Gabriel Enrique Llorens González. Secretari
(amb veu i sense vot):
 Titular: María del Pilar Martínez Sánchez.
 Suplent: María Jesús González Serrano.
Vocals en representació del personal fix de l’Ajuntament, designat pel senyor Batle:
 Titular 1: Maria Enriqueta Ramis Cañellas.
 Titular 2: Maria Magdalena Tugores Montell.
 Titular 3: José Juan Serra.
 Suplent: Francesc Xavier Hauf Colom.
Vocal en representació del personal fix de l’Ajuntament, designat per la Junta de personal.
Així mateix es permetrà l’assistència, sense formar part de l’òrgan de valoració i als únics
efectes de supervisió del procés de valoració, d’un representant de la Junta de personal
designat per aquesta.
La Comissió de valoració no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat
dels seus membres, titulars o suplents indistintament, i les seves decisions s’adoptaran per
majoria. La Comissió de valoració podrà designar assessors quan ho consideri convenient,
sempre amb el límit de que el número d’aquests no podrà ser superior al número de
membres de la mateixa.
SISENA. Avaluació provisional i definitiva de les sol·licituds de reconeixement de grau.
L’avaluació provisional de les sol·licituds de reconeixement de grau es realitzarà aplicant els
criteris establerts a l’Acord de reconeixement de la carrera professional als empleats públics
al servei de l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 71 de 28 de maig de 2019), si bé al tractarse de la convocatòria extraordinària i inicial d’implantació de la carrera professional, es
realitzarà el reconeixement mitjançant l’aplicació exclusiva del temps de serveis prestats.
Una vegada realitzada la valoració de les sol·licituds de reconeixement de grau efectuades,
la Comissió de valoració realitzarà una publicació inicial dels graus reconeguts, establint-se
un termini de tres dies hàbils a comptar des de la data de publicació per a presentar
reclamacions respecte de la mateixa, i una vegada resoltes les al·legacions presentades es
procedirà a publicar la proposta definitiva de reconeixements de grau de carrera
professional.
SETENA. Reconeixement de grau de carrera professional.
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Una vegada finalitzat el procés la Comissió de valoració elevarà a la Regidoria d’Interior i
Recursos Humans, per a la seva posterior aprovació per a l’Ajuntament Ple, proposta de
reconeixement de grau de carrera professional.
VUITENA. Normativa aplicable.
La Comissió de valoració queda autoritzada per a resoldre els dubtes que es puguin
presentar i prendre els acords necessaris i precisos pel bon ordre del procés de valoració,
en tots aquells assumptes que no es recullin a les presents bases, sempre amb estricta
observança de la normativa vigent aplicable en la matèria.
La convocatòria i les seves bases, tots els actes que es derivin del procés de valoració i les
actuacions de la Comissió de valoració podran ser impugnats per les persones interessades
en els terminis i formes establerts per la Llei del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
NOVENA. Protecció de dades de caràcter personal.
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de març, de protecció de dades de
caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal que s’obtinguin de les
sol·licituds de participació dels aspirants seran incorporades i tractades de forma
confidencial en un fitxer propietat d’aquest Ajuntament.
Les dades obtingudes amb la sol·licitud de participació podran ser utilitzades, salvaguardant
la identitat dels aspirants, per elaborar estadístiques internes.
ANNEX I. Model de sol·licitud de reconeixement de carrera professional.
SOL·LICITUD EXTRAORDINÀRIA DE PARTICIPACIÓ
PROFESSIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

AL

SISTEMA

DE

CARRERA

Llinatges i nom:
DNI:
Tel. Mòbil:
Adreça electrònica personal:
Adreça:
Codi postal i municipi:
SUBGRUP O CATEGORIA PROFESSIONAL: A1 A2 B C1 C2 AP
GRAU AL QUE S’OPTA: GRAU I GRAU II GRAU III GRAU IV
DEMAN:
Ser admès al procediment extraordinari pel reconeixement dels graus inicials del sistema de carrera
professional dels empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí.
I als efectes es presenta la següent documentació:
Nomenament de personal funcionari de carrera (únicament en el supòsit de funcionaris de carrera que no
tinguin aquesta condició a l’Ajuntament de Marratxí.
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Certificacions de serveis prestats (únicament els empleats públics que tinguin la condició de funcionaris
de carrera o personal laboral fix en relació als serveis prestats a Administracions públiques distintes a
l’Ajuntament de Marratxí).
Certificacions que s’aporten (certificació de serveis prestats en format estandarditzat annex 1):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Autoritzo a que la certificació de serveis prestats a l’Ajuntament de Marratxí s’adjunti d’ofici a la present
sol·licitud per a la seva valoració.
En el supòsit de que de la documentació aportada no es pugui reconèixer el nivell sol·licitat, sol·licito el
reconeixement provisional del nivell més favorable que em correspongui en aplicació de les bases de la
convocatòria.
L’empleat públic signant declara, baix la seva responsabilitat, que són certes totes les dades d’aquesta
sol·licitud, que compleix tots els requisits que exigeix la convocatòria i es compromet a provar-les
documentalment.
Marratxí, a

d de 2019. Sgt:
Procediment AMM.22.02.03.21

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Així com també es va dir a les
comissions, com sabeu, vàrem aprovar amb els sindicats l’aprovació d’aquesta carrera
professional. Ara comencen els tràmits i la seva convocatòria i a final d’any, si tot va com ha
d’anar començaran a cobrar aquesta carrera professional.”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Interior, de data 19 de setembre de 2019, abans transcrit, els senyors assistents acorden
per majoria, amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS,
de la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos i
del regidor de VOX; i amb l’abstenció del regidor d’Unides Podem; aprovar els acords
esmentats.
5. Conveni entre l’Ajuntament de Marratxí i el Consell Insular de Mallorca pel
desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi
Atès que en la societat de la informació i del coneixement en la qual estam immersos, les
administracions públiques tenen l’obligació de facilitar la igualtat d’oportunitats a tota la
ciutadania i possibilitar l’accés a tot tipus d’informació posant-la a disposició de tothom i
creant tots els mitjans necessaris perquè aquesta informació es converteixi amb
coneixement.
Atès que la biblioteca pública d’àmbit municipal és actualment el centre local d’informació de
la comunitat que assegura l’accés igualitari a la informació i al coneixement.
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Atès que la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears és
el marc en el qual s’han de desenvolupar els sistemes insulars de biblioteques que
conformen el sistema bibliotecari de les Illes Balears.
Atès que l’esmentada llei estableix l’obligatorietat municipal de mantenir una biblioteca
pública a tots els municipis de les Balears de més de dos mil habitants o un punt de
biblioteca als municipis de menys de dos mil habitants i dona competències als consells
insulars per donar suport a aquests serveis bibliotecaris.
Atès que l’Acord del Consell de Govern de 21 de gener de 2011 (BOIB núm. 17, de 3 de
febrer) aprovà els paràmetres bàsics de biblioteca pública entesos com les bases per
aconseguir un sistema bibliotecari coherent i eficient. Aquests paràmetres fixen les pautes
bàsiques de planificació de les biblioteques públiques.
Atès que el Consell Executiu del Consell de Mallorca aprovà el Mapa Insular de la Lectura
Pública en la sessió del 9 de febrer de 2011 (BOIB núm. 38, de 15 de març), instrument de
planificació que defineix els tipus de centres bibliogràfics necessaris a cada població i les
seves funcions.
Atès que la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques de Mallorca el 31 de gener de 2017 va
emetre dictamen favorable sobre els “Paràmetres bàsics dels punts de biblioteca fixos de
Mallorca”.
Atès que el Ple del Consell de Mallorca del dia 8 de novembre de 2018 aprovà el Reglament
del sistema insular de biblioteques públiques de Mallorca que desplega la Llei 19/2006, de
23 de novembre, i regula el conveni com a figura que estableix el suport que rebrà cada
tipologia de biblioteca.
Atès que el dia 2 de gener de 2019 s’ha rebut a les oficines municipals notificació de l’acord
pel Consell Executiu del Consell de Mallorca del 5 de desembre de 2018, sobre l’aprovació
dels paràmetres bàsics dels punts de biblioteques fixos i el model de Conveni i annexes
entre el Consell Insular de Mallorca i els diferents ajustaments de l’illa per al
desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics dels municipis.
Atès que en data 3 de gener de 2019 s’ha rebut circular signada per part del Vicepresident
primer i Conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, en el qual s’hi
exposa, entre d’altres, que se’ns tramet esborrany de conveni perquè es valori i s’elevi a
aprovació del Ple per poder-lo signar.
Atès que l’Ajuntament compta amb dues biblioteques municipals, la principal està ubicada
en el Pont d’Inca, i l’altra en el nucli de Pòrtol, en les quals, s’exerceixen funcions de centre
local d’informació de la comunitat que assegura l’accés igualitari a la informació i al
coneixement, mitjançant serveis bibliotecaris de: lectura, préstec, internet i activitats culturals
(contacontes, bebeteka, jocs, tallers, etc.).
Atès que, l’Ajuntament de Marratxí té la necessitat i oportunitat amb aquest conveni de
desenvolupar millores pels usuaris de les instal·lacions bibliotecaris existents, optimitzant el
servei actual, amb les funcions d’assistència i de cooperació que el Consell Insular de
Mallorca ofereix als serveis bibliotecaris municipals.
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Atès que en data 22 de març de 2019 el TAG assessor jurídic de l’Ajuntament ha emès
informe jurídic relatiu a la proposta de conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament
de Marratxí i el Consell de Mallorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis
bibliotecaris públics del municipi, informe que resta incorporat a l’expedient.
Atès que en data 25 de març de 2019 s’ha comunicat la tramitació del present expedient a
l’Àrea d’Intervenció sense que s’hagi manifestat impediment al respecte.
Atès que en data 17 d’abril de 2019 el Regidor de l’Àrea de Cultura ha signat memòria
justificativa del conveni de referència, proposant la tramitació del conveni per al
desenvolupament i ordenació del servei bibliotecari en el municipi de Marratxí, memòria que
resta incorporada a l’expedient.
Atès que en data 3 de setembre de 2019 el TAG de Recursos Humans ha emès informe al
respecte, informe incorporat igualment a l’expedient.
Atès que a la circular ja esmentada de data 3 de gener de 2019 s’hi assenyala que s’ha
d’elevar a aprovació del Ple el conveni esmentat per poder-lo signar entre ambdues parts.
Atès que la Comissió Informativa de Cultura en la seva reunió de dia 19 de setembre de
2019 ha acordat elevar l’aprovació del conveni de referència al Ple de l’Ajuntament.
Aquest Regidor eleva al Ple de l’Ajuntament la següent
PROPOSTA D'ACORD
1.- Aprovar l’esborrany del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Marratxí i el Consell
Insular de Mallorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del
municipi, el text del qual és el que consta com a document adjunt a la present proposta amb
el nom ‘ESBORRANY CONVENI’.
2.- Comunicar aquest acord al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de
Mallorca, així com a les àrees d’Intervenció, Recursos Humans i Cultura de l’Ajuntament de
Marratxí.
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al Regidor de Cultura, senyor
Josep Ramis Salamanca: “Moltes gràcies, senyor Batle. Bon vespre a tothom. Per explicar
una mica aquest conveni i també posar un poc en context, dir que a Mallorca existeixen dos
sistemes bibliotecaris diferenciats, un és el que atany al Municipi de Palma que el gestiona
l’Ajuntament de Palma, i després el que hi ha a la part forana que el gestiona el centre
coordinador de biblioteques que depèn de la direcció insular de cultura del Consell de
Mallorca. Tots els municipis de la part forana estem inscrits en aquest centre coordinador.
És un conveni que feia 25 anys que no es renovava i a la passada legislatura es va
començar a renovar, i al llarg d’aquest 2019 els diferents municipis ens hem anat afegint. És
un conveni que proveeix del fons bibliogràfic de cada una de les biblioteques, facilita el
préstec interbibliotecari, i també proveeix del sistema informàtic que permet que qualsevol
persona se’n pot anar a qualsevol biblioteca de Mallorca i el puguin atendre perquè tot el
sistema és unificat. Simplement això, duim aquest conveni en el Ple i també m’agradaria que
constés en acta, que en el document d’esborrany del conveni que vos hem enviat via e-mail,
hi ha una errada que lògicament serà corregida el dia que la anem a signar, que posa
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Francesc Miralles i ha de posar Isabel Busquests, és a dir, és un simple error però que
lògicament volia que constés en acta. Gràcies”
Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Drets Socials, de data 19 de setembre de 2019, abans transcrit, els senyors assistents
acorden per unanimitat; aprovar els acords esmentats.

6. Declaració d’urgència de l’assumpte: Aprovació del Pla d’acció per l’energia
sostenible i el clima (PAESC)
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: “Aprovació del Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC)”
7. Aprovació del Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC)
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 28 de març de 2017 acorda
l’adhesió al Pacte de Batles i Batlesses, el qual entre els seus compromisos preveu la
presentació d’un Pla municipal d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC).
Atès que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió de dia 11 de juliol de 2018,
va aprovar la convocatòria de subvencions 2018-2019 per dur a terme a actuacions relatives
al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca, entre d’altres la redacció del PAESC dels
municipis de les Illes Balears.
Atès que, amb data 1 de novembre de 2018 (BOIB núm. 137), s’aprova la concessió de
subvenció a l’Ajuntament de Marratxí per a la redacció del document referit.
Atès que, amb data 17 de setembre de 2019, la consultora LAVOLA ANTHESIS,
encarregada de la redacció del PAESC de Marratxí, entrega el dit document a l’Ajuntament.
Atès que, d’acord amb l’apartat de descripció i compromisos dels beneficiaris de les
actuacions subvencionades pel Consell de Mallorca en la convocatòria referida, es realitzarà
la proposta a l’òrgan de govern municipal per a l’aprovació del PAESC municipal.
Atès que, d’acord amb el Consell de Mallorca, aquesta aprovació per part de l’òrgan de
govern municipal s’ha de dur a terme abans del 30 de setembre de 2019 per poder ser
beneficiari de la subvenció, motiu pel qual es realitza la proposta per la via d’urgència.
Aquesta Regidoria, en ús de les seves facultats, eleva a Ple la següent proposta d’acord:
1. Aprovar el Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC).
2. Comunicar-ho al Consell de Mallorca, per al seu vistiplau.
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al primer Tinent de Batle, senyor
Joan F. Canyelles Garau: “Bones tardes a totes i a tots. Bé, el primer de tot volem explicar
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les comissions informatives. Aquest pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima, ve
derivat del Pacte de Batles que l’Ajuntament de Marratxí es va adherir el dia 28 de març de
2017, un servidor va firmar aquest Pacte de Batles a nom de l’Ajuntament de Marratxí i el
vàrem aprovar a plenari aquest dia. Amb aquesta sessió, Marratxí va assumir els
compromisos concrets del pacte integrat per la mitigació i l’adaptació per la lluita contra el
canvi climàtic. I aquest PAESC, és aquest pla d’acció per l’energia sostenible i el clima, és
un recull de diguéssim d’anàlisi completa de tots els termes municipals i també un pla
d’acció i una sèrie de compromisos per a precisament aquesta emergència climàtica i
aquesta, diguéssim, lluita contra el canvi climàtic fer-ho més proper, ja que a Europa el que
defineix el que és més efectiu, és l’administració que està més propera en el ciutadà,
l’administració més local, en aquest cas l’Ajuntament, és el qui té més coneixedor de la
realitat que l’envolta i és el que pot lluitar més contra el canvi climàtic que és una constatació
des de fa bastant estona. Dir, apart d’aquesta introducció, que aquesta feina de la redacció
del PAESC ha estat una feina conjunta de l’Àrea de Medi Ambient i l’Àrea d’Urbanisme i que
és imprescindible per qualsevol subvenció, per qualsevol convocatòria de subvenció que fa
el Consell de Mallorca o que fa el Govern també, i que vengui d’Europa, és obligatori tenir
aprovat aquest pla d’acció per l’energia sostenible i el clima abans de dia 30 de setembre,
per això és que ho hem duit d’urgència en aquest plenari. En aquest document extens
devers de 200 pàgines es fa una anàlisi completa i es recullen dades des de 2005 fins el
2017. Però s’ha de constatar, que les dades de 2005, hi ha algunes dades de 2005, com per
exemple consum elèctric, tant privat com públic, no és molt exacte perquè, per exemple
Endesa, no tenia informatitzat i no el tenia sectoritzat com ho té sectoritzat ara. La banda
més fiable, ho diem exactament en aquest document, que a partir de 2010 són les dades
molt més fiables per fer una anàlisi completa. Perquè ens facem una idea aquesta recollida
de dades i l’anàlisi posterior recull aspectes climàtics, consum d’aigua, consum d’energia,
tant pública com privada, emissions de CO2, planificació urbanística, que en aquest tema de
planificació urbanística noltros també posa expressament aquest document d’anàlisi ja tenim
desclassificat el màxim que podem desclassificar, que ho vàrem fer a la legislatura passada,
un apartat de protecció civil i emergències, gestió de residus, control de plagues, transport
públic i privat, mobilitat sostenible, amb els kilòmetres que hi ha de cada carril de bicicletes i
per peatons, enllumenat públic que també inclou tot el tema de conversió a LED, energia
elèctrica en els edificis i instal·lacions municipals, és quan en fan una anàlisi que treu alguns
edificis municipals i després també tota la indústria que tenim. I després en el pla d’acció per
aquestes accions per a la mitigació, per la a mitigació del canvi climàtic n’hi ha 39, però bé
per fer un resum escuet diria que uns dels principals és la compra d’energia verda certificada
per equipaments municipals, l’aïllament per exemple de finestres i portes en els edificis
públics, campanyes específiques per fomentar l’ús racional de la energia de les energies
renovables en el sector terciari i també diferents bonificacions fiscals com la llicència d’obres
per la millora de deficiències energètiques dels habitatges, la implantació d’energies
renovables en els habitatges particulars, implantació d’instal·lacions de solars fotovoltaiques
als edificis i equipaments municipals per autoconsum, que d’aquests ja en tenim alguns, en
tenim 3 col·legis concretament, que són de manteniment i gestió municipal, el que és
l’edifici, que ja hi tenim les plaques per autoconsum, incorporació de criteris sobre vehicles
eficients en els plecs de condicions, la flota municipal el tema de substitució dels vehicles
municipals per elèctrics, quan evidentment es pugui, elaborar un pla de mobilitat del
municipi, renovació eficient del parc mòbil municipal i un parell de punts més la bonificació
fiscal per vehicles amb baixes emissions, cotxos elèctrics, híbrids, etc., Després també el
tema de creació d’aparcament d’enllaç als afores, noltros també ja ho tenim en tots els
sistemes d’aparcaments que tenim envoltant a les estacions del tren. Després també
campanyes específiques per incrementar la recollida selectiva, la qual l’Àrea de Medi
Ambient ja hi està fent feina, implantació de la recollida de la fracció orgànica del municipi,
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del sistema de recollida de porta a porta i després, incrementar també la recollida que també
l’Àrea de Medi Ambient ja va posar en marxa el tema del remolc pel reciclatge de fraccions
minoritàries i molt específiques. Destacaríem aquests, he dit que n’hi ha 39 però no vos les
he dites totes. Crec que és un pla d’acció que és la primera passa formal i per escrit dels
compromisos que té aquest equip de govern i que és evident, com vàrem demostrar la
legislatura passada, que volem caminar de cap aquest camí, el tema del canvi climàtic és
patent i la lluita ha de ser costant”
La senyora García, portaveu del PP comenta: “Sí gràcies, senyor Batle. Vull anunciar que el
nostre vot serà favorable, perquè entenem, estem totalment d’acord amb l’esperit tant del
Pla com després de la declaració institucional però ens hagués agradat que la documentació
hagués anat a la comissió informativa, l’haguéssim pogut tenir la setmana passada, dimarts,
48 hores abans de la comissió informativa i l’haguéssim pogut estudiar amb més detall. És
cert que sí, que dissabte me la vàrem fer arribar, gràcies, però el temps ha estat una mica
just però així i tot, com que sabem a més que és imprescindible per poder optar a una sèrie
de subvencions, no volem, vull dir, volem votar a favor com no podia ser d’una altra manera,
però volia deixar constància que ens hagués agradat que se’ns hagués donat amb més
temps la documentació per poder-ho estudiar amb més calma. Gràcies.”
A continuació agafa la paraula el regidor d’Unides Podem, senyor López: “Bona tarda.
També m’hagués agradat poder tenir la documentació abans, no l’he pogut llegir amb detall,
concretament. M’interessa la part d’avaluació, si hi ha una part d’avaluació dels resultats
dels objectius que s’hagin plantejat en el pla, si n’hi ha, si n’hi ha objectius que es puguin
quantificar i després veure si hi haurà un informe al cap de l’any sobre l’assoliment d’aquests
objectius. Concretament, per exemple, si hi ha dades sobre el consum elèctric en els
domicilis, si això és competència municipal o aconseguir que disminueixi el consum elèctric
en els domicilis, mitjançant per exemple les campanyes aquestes d’informació sobre el canvi
climàtic i sobre l’ús de plaques solars, d’energies renovables en els domicilis. Crec que són
importants aquestes dades perquè hi ha unes ajudes i s’ha d’informar sobre de què hi ha
unes ajudes que podem disminuir a la meitat el cost de posar plaques solars en els domicilis
actualment, és un canvi que hem tingut fa recentment i que és important informar d’això.
Tenim a l’Ajuntament a l’Àrea de Competència de Desenvolupament Local, no és municipal,
és del SOIB, però sí que hi ha agents de desenvolupament local que fan feina dins
l’Ajuntament que podrien incidir en aquest tema perquè és un tema econòmic que pot
millorar l’economia dels domicilis i inclús pot millorar el desenvolupament empresarial del
municipi. Per això, la pregunta concreta, resumida és: si n’hi haurà un resultat al cap de l’any
de l’assoliment d’aquests objectius i concretament, per exemple en el consum domiciliari
energètic. Gràcies”
El Tinent de Batle Sr. Joan Francesc Canyelles contesta: “Bé, no m’ha quedat molt clara la
pregunta que feia però de totes maneres dir-li, el primer de tot, hi ha un pla d’acció per tant
també hi ha una avaluació d’aquest pla d’acció, una. Dues, hem de dir que el Govern de les
Illes Balears ha tret diferents convocatòries pel tema de l’autoconsum i que són públiques i
que són, diguéssim, tant per indústries, com per habitatges, com per edificis públics. Per
això, és que tenim aquestes 3 escoles que les tenim en autoconsum i és a través d’aquestes
línies. Després evidentment el consum d’energia elèctrica dels habitatges està quantificada,
perquè això és global, no ho tenim individualitzades perquè són dades de cada habitatge,
però és una qüestió de voluntat, evidentment, per això aquí no podem posar l’obligatorietat,
el que posam és que anirem fent ajudes fiscals per tant de què se vagi fent més
autoconsum, i després també com a segon punt fer les campanyes pertinents perquè la gent
s’hi vagi adaptant, perquè també vostè diu que això és una qüestió econòmica, és evident
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que és econòmica però també és a llarg termini, per tant hi ha famílies que poden fer
aquesta inversió de futur, hi ha altres famílies que van molt justes i que evidentment no
poden fer aquestes coses, és una cosa privada que evidentment l’Ajuntament no hi té
potestat per poder-hi actuà, però evidentment tot pla d’acció després té un seguiment i una
avaluació dels objectius que l’aconsegueixen”
El regidor portaveu de Ciudadanos, Sr. Amengual diu: “Bones tardes a tots. Des de
Ciutadans direm que noltros ens adherim a aquest Pla, que podeu comptar amb nosaltres
evidentment, com un més. El que sí, també deim, és el mateix que els nostres companys,
que en dos dies hi ha molt poc de temps per examinar tanta documentació que és densa i
tanta fulla, en definitiva, i esperam que la pròxima vegada arribi més d’hora. Després només
fer una pregunta, una vegada analitzada el que hem pogut analitzar d’aquest document, és
si hi haurà un pla educatiu en els centres escolars i a les famílies, el senyor Canyelles he
vist que ha dit qualque cosa de campanya d’adaptació, no sé si es referia a això, però estem
interessats a saber si s’acostarà a la població, tant als infants com a les famílies perquè
s’involucrin dins aquest Pla”
Contesta la regidora de Medi Ambient Sra. Cristina Alonso: “Bones tardes. Per respondre a
la seva pregunta, dir-li que des de l’Àrea de Medi Ambient ja duim els 4 anys anteriors fent
educació a les escoles a principi de curs o a final, oferim una programació per l’any següent i
l’escoles que volen, perquè clar en tenim que també les programacions els han de dur a
terme i a vegades van justos de temps, ens demanem els temes que els hi exposam.
Normalment, oferim reciclatge, canvi climàtic, estalvi d’aigua i concretament a Costa i
Llobera vàrem fer un monogràfic de processionària, perquè és un tema que allà ho acusen
més. I després amb relació a les campanyes a nivell de tota la ciutadania, amb el canvi de
contracte de neteja viària i de recollida de fems, com que hi haurà un canvi en el tipus de
com anirem noltros a tirar les coses, també haurà d’haver-hi una part educativa bastant
important abans de la implantació del sistema. I tot això ve un poc incorporat també amb el
PAESC, a part que és una cosa que anem fent, però sí que es reforçarà justament per
donar-li valor i que la gent també estigui informada del que hem de fer i de com anar per
aquest camí.”
Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per unanimitat; aprovar els acords esmentats.
8. Declaració institucional de l’Estat d’Emergència Climàtica
A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora de Medi Ambient, senyora
Cristina Alonso Pujadas, de la Declaració Institucional de l’Estat d’Emergència Climàtica,
que diu textualment:
“Atès que, d’acord amb l’informe del Panell Internacional sobre el Canvi Climàtic (IPCC),
s’han de reduir en un 45% les emissions de CO2 per a l’any 2030 i arribar a un escenari de
zero emissions l’any 2050, per evitar que la temperatura global pugi més d’1,5ºC en
comparació amb els nivells preindustrials, amb les consegüents conseqüències negatives
per a la biodiversitat, el clima i la societat en el seu conjunt, entre d’altres l’acidificació
d’oceans fins a la desertització dramàtica de la superfície terrestre, augments del nivell del
mar, canvis en cicles estacionals i de pluges, l’extinció massiva d’espècies i el desplaçament
de comunitats humanes senceres.
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Atès que l’Ajuntament accepta com a fets vertaders l’existència de la crisi climàtica i la
gravetat de la situació, admetent les evidències científiques existents, i també liderant el
necessari procés de reducció de les emissions que es proposa com l’única manera
d’assegurar un futur per al municipi.
Atès que l’Ajuntament entén alhora que pot tenir un paper clau en la formació, l’educació i la
informació a la ciutadania sobre el necessari fre a les emissions de gasos d’efecte
hivernacle (GEH) i l’adaptació a les conseqüències de l’increment de la temperatura global.
Atès que l’Ajuntament es troba actualment en procés d’aprovació d’un pla d’acció per
l’energia sostenible i el clima (PAESC), document que inclourà una diagnosi de l’estat actual
del municipi respecte a les emissions de GEH i l’execució de mesures concretes de
mitigació i adaptació al canvi climàtic, a curt, mitjà i llarg termini, com a full de ruta d’aquest
procés.
L’Ajuntamet de Marratxí es comproment a asumir els compromisos polítics reals i vinculants,
molt més ambiciosos que els actuals, i l’assignació dels recursos necessaris per fer front a
aquesta crisi”
Sotmès l’assumpte a deliberació segueix parlant la regidora Cristina Alonso: “Volia destacar
que des de l’inici d’aquesta legislatura és voluntat nostra dur a terme aquesta declaració, la
duim preparant des de fa un temps però no volíem que quedàs només en una declaració
d’intensions sinó que volíem que hi hagués qualque cosa que l’acompanyàs i la fes més
potent i més forta. Per això hem considerat dur-la en aquest plenari d’avui per vincular-la
directament amb el PAESC que s’acaba d’aprovar. Es tracta, d’un estudi en profunditat com
ja heu pogut escoltar abans sobre la situació del municipi en aquesta matèria i totes les
mesures de mitigació i d’adaptació a la nostra realitat per poder assolir aquest recte de no
pujar aquest grau i mig. La comunitat científica adverteix que no hi som a temps, és a dir, és
probable que pugem en els dos graus i això ja seria un col·lapse global, és a dir, serien
pèrdues a nivell d’espècies animals, infermetats de persones humanes, inclús, a la mar ja
estem acusant tota la quantitat de plàstic que hi ha, etc. Per tenir més informació d’aquesta
declaració i aportacions, ens vàrem reunir amb membres de l’aliança energètica que és una
plataforma de vàries associacions de caire ecologista i ens vàrem fer arribar algunes
aportacions. Com vos deia, en el PAESC, el pla d’accions, es contemplen múltiples mesures
que tenen a veure amb els diferents àmbits municipals, tant d’urbanisme, de medi ambient,
mobilitat, transports, residus, etc. No sols avarca les accions concretes sinó la línia a seguir
d’aquí en endavant per assolir aquests objectius. El pla quantifica i valora els percentatges
molts aproximats de la manca d’emissions de gases i l’efecte hivernacle i també de l’estalvi
energètic entre altres coses. I simplement, vos volia donar les gràcies per haver-lo aprovat
per una unanimitat perquè a més estem en una setmana important en la qual l’està
mobilitzant tot el país i tot el món amb la setmana del canvi climàtic. I que si l’Ajuntament vol
ser un exemple pels ciutadans per ventura aconseguirem que a poc a poc cada un posi el
seu granet d’arena i aconseguim entre tots arribar a no destruir el nostre món. Gràcies”
La Sra. Garcia, portaveu del PP diu: “Sí gràcies, senyor Batle. Com he comentat en el punt
anterior, el nostre vot serà favorable, ja que compartim, com no podia ser d’altra manera
aquest compromís amb l’emergència climàtica, però no compartim una altra vegada les
formes amb què aquesta declaració arriba en aquest plenari. Sé que la varen dur a comissió
informativa però nosaltres entenem les declaracions institucionals com allò que sorgeix d’un
consens d’entre tots els grups polítics, és vera que estem d’acord, però no és fruit d’un
consens, si no vostès han duit una declaració institucional i nosaltres simplement decidim si
Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433050345436421515 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

la volem aprovar o no la volem aprovar. I pensam, que això no és així. A més a més, ara que
acabam de saber que vostès ja fa molts de mesos que pensen presentar aquesta declaració
institucional. Hagués estat ideal, una vegada més li dic, que haguessin convocat o
haguessin telefonat als portaveus per poder entre tots enriquir, entre tots, aquesta declaració
institucional. Així i tot, el nostre vot serà favorable.”
Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per unanimitat aprovar la
declaració institucional abans transcrita.
A continuació el Batle, senyor Miquel Cabot agafa la paraula: “Molt bé, així com ha dit la
senyora Alonso, gràcies també a tots els grups municipals per remar tots en la mateixa
direcció amb aquest problema global que ens afecta a tots.”
9. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos Marratxí “Para la implantación
de una sede de la escuela oficial de idiomas en Marratxí”
Seguidament agafa la paraula la regidora de Ciudadanos, senyora Sabater dient: “Bones
tardes a tothom. Nosaltres des de Ciutadans pensam que els idiomes són molt importants
sobretot en aquest món, de cada vegada més globalitzat i exigent. El coneixement d’idiomes
és clau, a més l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma ja està bastant col·lapsada, pensam, ja
que acull gent de 15 municipis, o sigui que ja té a bastament de gent que va allà a estudiar
els idiomes. Apart aquí ja tenim una població total considerable i necessitam una regularitat,
ja sé que des de l’Àrea d’Educació es fan cursos amb el SOIB, però necessitam una
regularitat perquè la nostra població pugui tenir una continuïtat en els cursos i pugui estudiar
i arribat fins i tot, els nostres fills puguin fer Batxiller i acabar Batxiller amb un C1 que és dins
el Marc Europeu. Per això nosaltre hem duit aquesta iniciativa, aquí en el ple, per instar a la
Conselleria d’Educació i fer necessària aquesta crida que fem des de Ciutadans fer
necessària aquesta seu aquí a Marratxí, de l’Escola Oficial. Gràcies.”
El Batle demana: “Vol llegir la moció o passam directament als acords?.”
A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora de Ciudadanos, senyora Lidia
A. Sabater, de la Moció presentada per Ciudadanos Marratxí, en data 06 de setembre de
2019: “Moción para la implantación de una sede de la escuela oficial de idiomas en
Marratxí”, que diu textualment:
“En un mundo laboral cada vez más exigente y globalizado, el conocimiento de los idiomas
es clave. Además, sabiendo que el turismo es el motor económico de nuestra comunidad
autónoma y, que a ello se añade que cada vez en nuestro municipio recibe más extranjeros,
incluso en aumento de residentes; es primordial el dominio de lenguas extranjeras. De
hecho, según los últimos datos del ministerio de Educación y Formación profesional, son
11.631 personas las matriculadas en nuestras Escuela Oficiales de Illes Balears, ya sea en
programas presenciales o programas impartidos online.
Así mismo, la población en Marratxí ha aumentado considerablemente y hay que dar
respuesta a las necesidades personales, profesionales y educativas de nuestra población.
Los ciudadanos, sobre todo los estudiantes, necesitan disponer de los medios para mejorar
su rendimiento competencial, alcanzar el nivel C1 de inglés antes de acabar el bachillerato.
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Por otro lado, con dicha sede, se ayudaría a ampliar la oferta de cursos del Plan de Fomento
y Mejora de la Competencia Lingüística y Didáctica de las lenguas extranjeras de nuestra
Comunidad Autónoma y de los cuales son beneficiarios los docentes. Por lo que se
aumentaría la oferta de plaza para los profesionales de la enseñanza de nuestro municipio
que quisieran mejorar sus competencias lingüísticas en lenguas extranjeras.
En definitiva, la enseñanza de idiomas ha sido y es objeto de un empuje importante para la
mejora del sector productivo y de competitividad en el mercado de trabajo. Es de imperiosa
necesidad reforzar el aprendizaje de lenguas, que antepone el desarrollo de la competencia
comunicativa y de las destrezas básicas –hablar, escribir, escuchar, leer y conversar- de
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para la Lenguas (en adelante
MCERL). Este homologa, a través de unos indicadores, la competencia lingüística de la
ciudadanía europea mediante unos niveles de referencia debidament acreditados, definidos
como A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Es decir, tal y como se regula en las Escuelas Oficiales de
Idiomas de nuestro país.
La demanda de este tipo de enseñanzas ha experimentado, en los últimos años, un
aumento muy considerable, que hace que la Escuela Oficial de Idiomas de Palma, creada
por Real Decreto 1837/1986, de 22 de agosto (BOE núm. 217, de 10-09-86) la Escuela
Oficial de Idiomas de Manacor, creada por Decreto 50/2002, de 5 de abril (BOIB núm. 44, de
11-04-2002) y la Escuela Oficial de Idiomas de Inca, creada por Decreto 49/2002, de 5 de
abril (BOIB núm. 44, de 11-04-2002), sean insuficientes para dar una respuesta adecuada a
las necesidades de este tipo de formación en la isla de Mallorca, concretamente en nuestro
municipio.
Por tanto, merece todo el apoyo institucional de este Pleno municipal la reivindicación que a
través de esta moción presenta Ciudadanos Marratxí.
Acuerdos
1. Que el Ayuntamiento inste a la Consejería de Educación para que realiza los trámites
necesarios para la creación de una sede de Escuela Oficial de Idiomas en nuestro
municipio.
2. Que el Ayuntamiento comience la búsqueda de instalaciones y de los medios necesarios
para la puesta en marcha de la Escuela Oficial de idiomas de Marratxí”
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula a la regidora d’Educació, senyora
Aina Amengual: “Hola. Bon vespre a tothom. Bé, dir que en principi no veiem problema en
aprovar aquesta moció, però sí que ens agradaria fer una sèrie d’observacions. En principi,
l’alumnat de Marratxí que està interessat a formar-se en idiomes té diverses opcions, entre
d’elles el fet de poder assistir a un ensenyament reglat com és que ofereixen les Escoles
Oficials d’Idiomes. En aquest cas, els alumnes de Marratxí poden triar entre anar a Palma,
l’Escola Oficial de Palma i anar també a Inca. A Palma trobam la seu central que està en el
carrer Aragó i després tenen diferents aules habilitades a diferents instituts, com pugui ser
l’Institut Arxiduc Lluis Salvador, IES Les Estacions i IES Joan Maria Thomàs i l’IES Guillem
Sagrera. I després a Inca està l’IES Berenguer d’Anoia. Després, dins d’aquesta formació hi
ha diferents modalitats d’inscripció a les Escoles Oficials. Un alumne es pot matricular
ordinàriament, que segons les dades que hem pogut extreure de les dades oficials de
l’Escola Oficial d’Idiomes, el curs 2015-2016 eren 8.297 alumnes i en el curs 2016-2017 eren
6.494 alumnes, per la qual cosa veiem que hi ha una minva bastant important amb la
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matrícula ordinària. En referència als alumnes que opten per presentar-se a la formació
lliure, diguem que únicament van a exàmens en el curs 2015-2016 eren 1.602 alumnes, i en
el curs 2016-2017 eren 1.478 alumnes. Després hi ha una altra modalitat que únicament és
en el cas d’anglès, que és una formació a distància que es diu “That’s english” on les dades
del curs 2015-2016 eren 649 alumnes, i en el curs 2016-2017 eren 605 alumnes. I després
hi torna a haver una altra modalitat que n’heu fet referència parcialment a la vostra moció,
que és el conveni EOIES que està dirigit als alumnes a partir de quart d’ESO, de 1r i de 2n
de Batxillerat perquè siguin tutoritzats i avaluats segons els nivells impartits a l’Escola Oficial
i així a la vegada que estan estudiant en els instituts ja directament treuen el certificat oficial
de l’Escola Oficial d’Idiomes. Després també tenen l’opció de què vulguin un ensenyament
no reglat, que aquí a Marratxí des de l’Àrea d’Educació fem Escola d’Adults on s’imparteixen
classes d’idiomes en anglès, català i alemany, entre altres coses. Aquesta modalitat permet
que els alumnes es puguin presentar a la modalitat lliure de l’EOI tant d’Inca com de Palma.
Aquí nosaltres, a Marratxí tenim la possibilitat que es puguin fer inscripcions en dos períodes
a l’any. Les inscripcions que es fan en el mes de setembre, que ara fa poc que han
començat, fan la formació de setembre a desembre i es poden presentar a les proves lliures
de l’Escola Oficial en el mes de gener. I després, les inscripcions de gener, fan la formació
de gener fins el juny i es poden presentar a les proves lliures de l’Escola Oficial en el mes de
juny. I després una altra possibilitat seria que es dirigeixin a l’Àrea d’Ocupació i Formació on
des de fa ja un grapat de mesos ens dedicam a formar a la gent que està ocupada perquè
són formacions que vénen subvencionades per part del SOIB i van dirigides únicament a la
gent que ja està ocupada i en aquest cas s’han impartit A1, A2 i en aquest moment s’està
fent el B1, que va començar el passat dia 5 de setembre i el B2 començarà en el mes de
desembre. Totes aquestes formacions tenen el certificat oficial del Bristish Council o la
titulació que s’anomena Aptis. Bé, com he dit abans no veiem problema en aprovar aquesta
moció però sabem que no serà una prioritat per a la Conselleria, perquè ja he fet referència
a les dades que són oficials de l’Escola Oficial i veiem que l’alumnat va minvant en tots els
casos. I una altra observació també, és que clar, un alumne menor de 16 anys no es pot
inscriure a l’Escola Oficial, és a partir dels 16, pel tant més joves no seria possible que
poguessin optar a la formació de l’Escola Oficial d’Idiomes i després també demanaríem que
el darrer punt que vosaltres proposeu com acord, que diu “que l’Ajuntament comenci a cerca
unes instal·lacions” en aquest cas hauria de ser igualment com en el primer punt que fos la
Conselleria, perquè la Conselleria com ja he exposat anteriorment, sempre situa les Escoles
Oficials a uns edificis que són de titularitat de la Conselleria, en aquest cas no són escoles
de primària sinó que són instituts. Sí que també faria una altra observació que és que
l’Institut de Marratxí ja el tenim bastant col·lapsat amb la formació d’Escola d’Adults i la
nostra proposta de cara a la Conselleria seria que fos l’Institut de Sant Marçal. Però en
principi ja digo, nosaltres també estem totalment d’acord amb fomentar l’educació d’idiomes
en tots els idiomes, sense cap distinció, i en principi la proposta seria més bé per l’Institut de
Sant Marçal. I si veieu a bé en fer aquest canvi per nosaltres cap problema”
La regidora de Ciudadanos, senyora Sabater diu: “Moltes gràcies. No veiem cap problema
en fer aquest canvi, trobam que és coherent i bé, només puntualitzar, que aquests cursos
que es fan a través de l’Ajuntament, clar depèn per ventura, d’una associació cada any que
es va fent amb el SOIB, no és regular o és una cosa permanent? És una cosa permanent
que es va fent”
Contesta la regidora d’Educació: “Si me permets t’aclariré que són, és a dir, l’Àrea
d’Educació se n’encarrega de l’Escola d’Adults i l’Àrea de Formació i Ocupació és l’àrea que
té l’ensenyament depenent del SOIB, les ofertes que faci. Però a Educació ja tenim, diguem
el certificat que ens va fer la Conselleria com mentres no fem duplicitat de competències i
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que podem desenvolupar l’Escola d’Adults fora problemes. Com ja he explicat, sempre per
sistema, es fan aquestes dues vegades a l’any i de fet ara no sé si cabrem a l’Institut de
Marratxí perquè hi ha moltíssima demanda, estan arribant moltíssimes de sol·licituds a
l’Àrea d’Educació, però en principi donarem resposta a totes elles”
Continua parlant la Sra. Sabater: “Bé també aclarir que ho hem proposat perquè l’EOI de
Palma trobam que està molt saturada i tal vegada aliviaria i animaria més als marratxiners a
participar d’aquest benefici dels ciutadans. Moltes gràcies.”
Seguidament el Batle, senyor Cabot li comenta: “Per mantenir l’ordre heu d’esperar que us
doni la paraula. Si no anam..., no passa res, Lidia, però és més que res per Qualque
inscripció més?, perdoneu, qualque intervenció més?”
El regidor d’Unides Podem, Sr. López agafa la paraula: “No, en un principi me demanava el
mateix, que clar, si aquesta nova escola oficial d’idiomes depèn del ministeri o de la
Conselleria, no seria només pels ciutadans de Marratxí sinó que seria obert, igual que
l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma que és oberta a tots els municipis, o sigui seria una cosa
oberta, clar hem de tenir en compte que estem molt a prop de la ciutat de Palma i clar molta
gent de Palma vendria en aquest institut però després, per això hem demanava pel tema la
seva localització dins el nostre municipi. Però si la proposta és que se fes a l’Institut de Sant
Marçal, pues sí que està una mica més lluny de Palma i que tendria una mica més de sentit
en aquest cas fer-ho en aquest lloc, perquè si se fa a sa Cabana estaríem més a prop de
l’actual escola oficial que per exemple Porto Pí que està molt més lluny, necessitaria també
una escola Porto Pí, per exemple. Llavors el nostre vot també serà favorable. Gràcies”
Seguidament la Sra. Garcia, portaveu del Partit Popular diu: “Sí, gràcies Sr. Batle. Només
intervenir per comentar als companys de Ciutadans que el nostre vot serà favorable.
Gràcies.”
El Batle intervé: “Per acabar fer el resum de què és aquesta moció, com ho ha dit la Sra.
Amengual i ho ha dit molt ben dit, nosaltres a favor i si la Conselleria veu bé en posar una
Escola Oficial d’Idiomes aquí perfecte. És vera que creiem que sent un poc realistes és un
poc complicat, però com ha dit la Sra. Sabater són 15 municipis que venen a Palma i
segurament, n’hi ha qualque municipi que estigui situat estratègicament millor com deia el
Sr. López per repartir un poc millor dins el territori però això tampoc farà que no puguem
optar i que no vulguem instar a la Conselleria així com proposeu. Podem passar a votació”
La Secretària comenta: “Si podeu dir exactament el text de com queda la part dels acords.”
I el Batle respon: “El punt 2, si als companys de Ciutadans els va bé, diria que: “Aquest
Ajuntament insta a què en el cas de que se dugui o s’accepti dur una delegació de l’Escola
Oficial d’Idiomes a Marratxí, que se pugui instal·lar o instaurar a les instal·lacions de l’Institut
de Sant Marçal. Si? Molt bé, passam a votació”
Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per unanimitat aprovar la moció
en la forma següent:
1. L’Ajuntament de Marratxí insta a la Conselleria d’Educació perquè realitzi els tràmits
necessaris per a la creació d’una seu de l’Escola Oficial d’Idiomes en el nostre municipi.
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2. Aquest Ajuntament insta a què en el cas de que se dugui o s’accepti dur una delegació de
l’Escola Oficial d’Idiomes a Marratxí, que se pugui instal·lar o instaurar a les instal·lacions de
l’Institut de Sant Marçal.
10. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí “Solicitud de uso de castellano
en los documentos oficiales”
A continuació es dona compte i lectura per part del portaveu del grup municipal Vox
Marratxí, senyor Miguel A. Estarás Gelabert, de la Moció presentada per Vox Marratxí, en
data 05 de setembre de 2019: “Solicitud de uso de castellano en los documentos oficiales,
que diu textualment:
“Nuestra Constitución garantiza en su artículo 3 el derecho de todos al uso de la lengua
castellana como idioma oficial del Estado.
En la misma línea, el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares establece en su artículo 4
la cooficialidad del castellano junto al catalán, y determina que las Instituciones de las Islas
Baleares garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas.
Consagrando nuestras principales normas de organización democrática, como son nuestra
Constitución y el Estatuto de Autonomía, el derecho de todos los ciudadanos al uso de la
lengua en todos los ámbitos y el deber de las instituciones de preservarlo y respetarlo,
resulta absolutamente discriminatorio, abusivo y contrario a Derecho que las
administraciones obliguen y privilegien el uso de una lengua oficial sobre la otra, en
detrimento de los derechos lingüísticos de sus habitantes.
Es obligación de este Ayuntamiento, impedir la discriminación de la lengua castellana. Así
como su uso normal en las Instituciones”
Propuesta de acuerdo
El grupo municipal Vox Marratxí insta al Equipo de Gobierno a redactar los documentos
oficiales que soliciten los grupos municipales del Consistorio en la lengua oficial que así lo
decidan. Y lo comuniquen al órgano competente.
Que los documentos publicitarios de las acciones del Ayuntamiento se redacten en las
lenguas oficiales, catalán y castellano.
Que se solicite al ciudadano la lengua oficial en que quiere ser notificado”
Sotmès l’assumpte a deliberació el senyor Estarás comenta: “De totes maneres, jo volia dir
que acatam el del punt 3 de la llengua catalana però jo com a mallorquí, parlo mallorquí i em
consider mallorquí i sóc mallorquí”
Seguidament el Batle, senyor Cabot comenta: “Molt bé. Li comunico que aquest Equip de
Govern votarà en contra d’aquesta moció i sobretot votarà en contra perquè vostè ofereix
coses i propostes que ja estam realitzant perquè és el que ens obliga la llei, vull dir, aquí no
hi ha res de nou. La llei 3/1986, de normalització lingüística, l’article 8 té 3 punts. El primer
és “Los ciudadanos tienen derecho a usar la lengua catalana, oralmente o por escrito, en
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sus relaciones con la Administración Pública en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma.” El punt dos, que és el que ens interessa en aquest cas “Las copias o
certificaciones expedidas por las Entidades públicas de la Comunidad Autónoma han de
expedirse en catalán excepto en el caso que el interesado o la persona o Entidad que las
requieran solicite su versión castellana”. I el tercer punt és “En las Islas Baleares las
actuaciones administrativas son válidas y producen plenos efectos cualquiera sea la lengua
oficial usada” Això significa que el primer punt que vostè ens presenta, vostès tenen drets
com a persones físiques quan venguin a presentar, demanar qualsevol comunicació en
castellà, vostès tenen dret i noltros ho fem. Aquí qualsevol ciutadà que ve i demana que se li
contesti en castellà o que se l’atengui en castellà, se l’atén i se li contesta en castellà. El
punt dos que diu que “els documents publicitaris de las acciones del Ayuntamiento se
redacten en las lenguas oficiales catalán y castellano”, també donam aquesta sortida, vull
dir, tothom que vulgui saber la informació de l’Ajuntament, publicitat, inclús la revista
municipal que supòs que també vos referiu amb això, a la pàgina web nostra està tota la
informació en castellà, vull dir, la pàgina web està en distints idiomes, català/castellà, i en
castellà es pot consultar tota la informació de l’Ajuntament. El que trobam que no farem, és
publicar la revista en dos idiomes perquè això trobam que és malgastar doblers públics quan
ara avui en dia tenim els mitjans digitals per realitzar aquestes accions. I després el tercer
punt “que se solicite al ciudadano la lengua oficial en que quiere ser notificado”. Bé també ho
fem, la llei diu que qualsevol ciutadà, com li he explicat abans, que demani ser atès en
castellà ho podrà ser i així és en aquest Ajuntament. Però jo a part d’això, que ara vos he
parlat de la llei, vos he dit que estem a uns punts que ja complim i per això votarem en
contra, vull fer una petita reflexió. La meva reflexió és que d’aquí no sortirà i menys de la
meva part cap tipus de confrontació per la llengua, perquè jo crec que aquí no estem per
confrontar-nos de cap manera per la llengua. De fet vostè i jo parlam en català, després
podeu llegir en castellà, li puc contestar en castellà i no hi haurà cap problema perquè ens
entenem perfectament, i jo crec que és el que ha de ser una societat madura en aquest
tema. I com bé sabrà, jo mateix que som Miquel Cabot Rodríguez, i sempre ho he dit amb
molt d’orgull tinc una família mallorquina d’aquesta que quan li parlen en castellà canvia la
llengua tot d’una, pensam que n’hi ha molts d’aquest; tinc una família castellana que molts
han après a parlar castellà i molts sabem català i no el parlen perquè no volen. Tenc la meva
“abuela”, que a més li dic “abuela”, que no li dóna la gana parlar en català i viu a Mallorca
ben tranquil·la i l’enten perfectament. Tenc a la meva padrina que va al metge i no enten el
castellà, que és tot el contrari, necessita que li parlin en català o dialecte mallorquí, com
vostè diu que parla. I en aquest sentit ho hem viscut així tota la vida sense cap tipus de
problema, no? I la meva reflexió és aquesta, vull dir, anam a deixar d’utilitzar la llengua, i jo
entenc que això és una moció que heu presentat per a tots els Ajuntaments, però anam a
deixar d’utilitzar la llengua com a confrontació. Vamos a dejar de confrontar por la lengua y
vamos a dejar que las lenguas nos enriquezcan. Y lo digo ahora en castellano porque nos
entendemos, y tu y yo som catalano parlans amb això no tenim cap problema, per això digo
que no vull al menys en aquest saló intentarem que la llengua no sigui confrontació de cap
tipus. I després també una altra reflexió, vostès que, tant el vostre company com vostè, sou
catalano parlans enteneu el català, teniu tot el dret del món a demanar totes les
comunicacions que volgueu en castellà i així se vos donaran. Però també m’agradaria que
tenguessiu en compte que no és el mateix que vengui un ciutadà i demani un document, que
al final se li fa un document aposta per ell, que sigui tot un grup polític el que demani tota la
documentació que trobi, totes les comunicacions que rebeu que són moltes en castellà. Més
que res ho dic perquè al final l’únic que aconseguirem és saturar el departament perquè
tindre persones que només faran feina per traduir i al final això també és malgastar doblers
públics, és una manera de tenir un gasto que no és necessari. Si jo faig aquesta reflexió i
deman que si no és necessari perquè enteneu el català perfectament encara en què teniu el
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dret i se vos passarà en castellà si el demaneu, que penseu també un poc en el bon
funcionament d’aquest Ajuntament. I això és la reflexió que volia fer”
El Sr. Amengual com a portaveu de Ciudadanos agafa la paraula: “Nosaltres encara que
se'ns titlli de què volem crear polèmica amb la llengua, tot el contrari, nosaltres sabem que
les llegues el que fan és enriquir a les persones i a les societats. No volem que les llengües
sigui un excloent de l’altre, o sigui, totes dues han d’anar en paral·lel. Tothom ha de tenir la
possibilitat d’expressar-se i de rebre la informació en les dues llengües. A partir d’aquí
nosaltres ja, l’única declaració que vàrem fer fa un temps va ser que volíem que la revista
aquesta Marratxí fos en castellà també, i es va fer al menys en pdf, per ventura se podria fer
alternada un mes castellà, un mes català. És una idea ara a l’aire, perquè hi hagi igualtat,
perquè el que volem és igualtat de llengües. I respecte a una notícia que ha comparegut a
premsa aquesta setmana que no ens ha agradat, o sigui, ens han ficat a una borsa que no
és la nostra. I amb el temps, la gent crec que s’adonarà compte d’això i volem fer una
declaració que la meva companya...”
Seguidament la regidora Lidia A. Sabater diu: “Bé, el primer de tot, donar les gràcies perquè
estem a la mateixa línia, nosaltres pensam que les llengües enriqueixen i és aquesta notícia
que ha sortit per part de les declaracions del grup municipal Més. Nosaltres no volem atacar
els centres educatius, aquesta no va ser la nostra ideologia. Aquesta sol·licitud que va
presentar Vox de visitar els centres educatius, nosaltres no la compartim. Nosaltres pensam
que els docents, el màxim respecte cap a ells, i que són professionals. No són els polítics
que han d’entrar a les aules, sinó que ja si pertoca altra inspecció educativa. Nosaltres no
estem dins aquesta línia. Moltes gràcies.”
Torna parlar el senyor Amengual: “Només fer una petita manifestació, que volem que se
respectin les nostres modalitats. Això sí que és molt important per nosaltres. Gràcies.”
La portaveu del PP, senyora Mª Magdalena Garcia agafa la paraula: “Sí, gràcies, senyor
Batle. Nosaltres com no podia ser d’una altra manera tampoc volem fer polèmica d’aquesta
moció, ni molt manco. Si bé, comentar una sèrie de coses. Primer que estam molt d’acord
amb les declaracions que vostè ha fet i els nostres companys de Ciutadans, per un costat. I
per l’altre costat en quan als tres punts de la moció, nosaltres també volíem apuntar que el
primer punt, és un punt d’obligat compliment per la llei, per tant ja no a lugar a someter-lo a
votació. En el cas del tercer punt, sol·licitar als ciutadans la llengua oficial en la qual vol ser
notificat, sabem com sabem que un ciutadà pot demanar la documentació en una llengua
com en l’altra, ens pareix molt agocerat, que l’Ajuntament d’ofici hagi de demanar als 35.000
habitants d’aquest Ajuntament si volen rebre la informació en un idioma o en l’altre, patint el
risc que ens responguin per ventura el 2 o 3% dels ciutadans, és des del nostre punt de vista
una pèrdua de temps, d’energia, de doblers i d’esforç per part d’aquesta institució. Per tant,
el que jo li volia demanar al senyor Estaràs, si li pareix bé, canviar la redacció, que no sigui
l’Ajuntament el que el sol·liciti al ciutadà sinó que sigui el ciutadà el que ho hi hagi de
sol·licitar a l’Ajuntament. I res més. Moltes gràcies.”
El Batle demana: “Senyor Estaràs, està d’acord en canviar aquest punt, com diu la Sra.
Garcia?”
I el senyor Estaràs contesta: “Bé, per ventura es podria interpretar millor com la senyora
Garcia ho diu”.
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La senyora García segueix parlant: “Que no tinc un llinatge mallorquí però també estic molt
orgullosa com el senyor Batle”
El portaveu de Vox, senyor Estaràs parla: “Escolta, jo tampoc vaig demanar néixer a
Valldemossa, o sigui, això és la vida però bé, jo no estic d’acord amb el que ha dit el senyor
Batle que, podríem entrar en un debat molt llarg, que si el mallorquí és un, com ha dit, un
dialecte del català. Però això podíem estar dues hores, un any, dos anys i no ens pondríem
mai d’acord. Correcte. També estic d’acord en que no ha de ser un enfrontament però sí que
és vera que jo em veia en l’obligació moral perquè em sent mallorquí i espanyol de defensar
la nostra cultura mallorquina, que és molt més antiga que la catalana. Però això també ens
duria mil anys d’estudis i de confrontacions i jo estic d’acord que ho hem de deixar. Però ha
de quedar bé clar des del primer ple i perdoneu que estic nerviós perquè és el meu segon
ple, i esper que siguin molts. Dit això, és vera, tal vegada m’he equivocat en la redacció, que
seria una pèrdua de temps, és vera que es podria modificar i que cada un ho demanés, és
correcte, i vos deman disculpes. Però crec que el fons d’aquesta moció està molt clar, el que
jo vull proposar, que es defensi més el mallorquí, cosa que és impossible que s’escrigui i
almenys la gent que ens atura pel carrer i ens diu: “Es que no entiendo cuando nos llegan
las cosas en catalán”. Bé, és un poquet el que vos deman, que si podem tenir aquesta
poqueta de, de què la gent s’involucri més, però si m’he explicat bé, moltes gràcies.”
Segueix parlant el Batle: “Molt bé. No estigui nerviós. Això ens passa a tots quan
començam”
I el senyor Estaràs, regidor de Vox: “D’aquí a dos anys supòs que m’haurà passat”
A continuació parla la portaveu del PP: “Sí senyor Estaràs, moltes gràcies. Jo li agraeix si fa
aquest canvi de redacció en el punt 3. I li volia dir que no pel fet de presentar aquesta moció,
com vostè acaba de dir, se sent més mallorquí ni més espanyol que al manco cap dels
quatre regidors del Partit Popular. Gràcies”
El senyor Batle comenta: “Ara per al·lusions, li pas la paraula al senyor Canyelles”
El Tinent de Batle Sr. Joan Francesc Canyelles agafa la paraula: “Respecte al comentari que
s’ha fet. Efectivament el grup municipal Més per Marratxí aquesta setmana va fer un
comunicat expressant el nostre recolzament a tot el món educatiu i evidentment,
condemnant d’una manera inequívoca que els diferents partits polítics, diguéssim, vulguin
utilitzar l’educació i la llengua per poder diguéssim fer partidisme i segon, com bé ha dit
vostè, hi ha la inspecció educativa per entrar a les escoles. És una vertadera aberració voler
entrar, diguéssim dins un àmbit que no ens pertoca, el primer de tot, qüestionar el sistema
educatiu, qüestionar els projectes lingüístics dels diferents centres que són autònoms i que
ademés estan aprovats per la Conselleria. I respecte al seu grup municipal, Sra. Sabater, li
diré que precisament vàrem incloure Ciutadans perquè la portaveu adjunta del grup
parlamentari de Ciutadans, Patricia Guasp, va sol·licitar al Govern el projecte lingüístic dels
centres escolars d’educació primària, infantil i secundària de les Illes Balears perquè diu que
són els curs i la falta d’experiència. Per tant, evidentment també inclou Ciutadans, apart de
Vox, que és una vertadera animalada el que deien, als centres educatius hi poden entrar
l’horabaixa perfectament i si volen quedar a qualque classe de l’horabaixa, també hi poden
quedar, però mentre tanmateix no entraran de dins cap classe, això és evident perquè no
s’hi pot entrar. I segona, també és qüestionar tot el sistema educatiu i la feina prioritària que
fan els mestres i professor per educar als nostres fills, per tenir una societat més justa i molt
més equilibrada. Realment, ens varen sentir ferits perquè precisament pensam que és uns
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dels pilars fonamentals que hi ha en el nostre entorn. I si volem anar a una societat molt més
desenvolupada, és l’educació. I ja es va intentar a una altra època, remenar tot aquest tema
i qüestionar la feina dels docents i ja se va veure la resposta ciutadana majoritària de tots els
partits polítics que, o dels diferents partits polítics, o tendències polítiques dels diferents
ciutadans que precisament varen condemnar aquesta manera d’actuar. I una d’elles és
aquesta que ha sortit aquestes setmanes que el grup parlamentari de Vox, demana entrar a
les escoles com a institucions públiques i després vostès com a partit polític de Ciutadans
també se sumen a tot aquest moviment, diguéssim, de qüestionar el sistema educatiu. Que
tenim un sistema educatiu que funciona perfectament, integrador, respectuós i que no té cap
tipus de dificultat ni una, sinó que senzillament es vol fer política a través d’ella. Pel tant,
nosaltres en aquest sentit recolzam el sistema educatiu, recolzam els docents i per nosaltres
és inqüestionable”
Seguidament parla la regidora de Ciudadanos, Sra. Sabater: “Moltes gràcies. Me fa gràcia
que digui que noltros fem un ús partidista de la llengua quan vostès també el fan, però bé. El
tema és que la nostra diputada en el Parlament va demanar una cosa que és obligatòria en
els centres educatius. Simplement, estava demanant quina situació era aquesta que hi havia
als centres educatius. Perquè quan vas a matricular-te, vas a matricular els teu fills a les
escoles, necessites saber quin és el projecte lingüístic de cada centre i no tenim constància
de tots els centres. Na Patricia Guasp simplement va demanar que aquesta cosa, que els
inspectors fossin a les escoles a demanar que publiquessin els projectes lingüístics de cada
escola. Per altra banda, el que nosaltres demanam des de Ciutadans Balears és simplement
derogar el Decret de mínims que va posar en el seu temps el PP i modificar la llei de
normalització lingüística. Simplement és això”
Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per majoria amb el vots a favor
del regidor de VOX; amb els vots en contra 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, rebutjar la moció abans transcrita.
11. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal
Ciudadanos Marratxí para implantar el servicio de bicicletas “Mou-te bé” en
Marratxí”
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: “Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos Marratxí para implantar el
servicio de bicicletas “Mou-te bé” en Marratxí”
12. Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos Marratxí para implantar el
servicio de bicicletas “Mou-te bé” en Marratxí”
A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora de Ciudadanos, senyora Lidia
A. Sabater, de la Moció presentada per Ciudadanos Marratxí, en data 19 de setembre de
2019: “Moción para implantar el servicio de bicicletas “Mou-te bé” en Marratxí”, que diu
textualment:
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“Dado que tenemos un carril bici que conecta casi todo nuestro municipio y que la intención
del proyecto es conectar este carril bici con el municipio de Palma, creemos que es
necesario apostar y fomentar el uso de bicicletas.
Ello beneficiaría enormemente a los ciudadanos de Marratxí puesto que podrían utilizar este
servicio para ir a las estaciones de transporte público o simplemente desplazarse por el
interior del municipio sin necesidad de circular con el coche. Esta propuesta permitiría
reducir las emisiones de humo y ruido, igualmente descendería la circulación de los coches
por nuestras calles evitando posibles atascos.
De acuerdo con el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), se han de reducir en un 45% las emisiones de CO2 para el año 2030 y
llegar a un escenario de cero emisiones en 2050.
Es por ello por lo que vemos necesario instar a la Consellería de Movilidad y vivienda para
que a través del Consorci de Transports de Mallorca implanten el “Mou-te bé Marratxí” que
actualmente solo se encuentra en Palma.
Esta propuesta favorece el incremento del transporte y movilidad sostenible, lo que ayudaría
a paliar las presiones ambientales y mejorar la calidad del aire de nuestro municipio.
Por tanto, esta propuesta, que favorece la calidad de vida de los ciudadanos, merece todo el
apoyo institucional de este Pleno municipal que a través de esta moción presenta
Ciudadanos Marratxí.
Acuerdos
1. Que el Ayuntamiento inste a la Consejería de Movilidad y Vivienda para que pongan en
marcha el servicio de Bicicletas “Mou-te bé Marratxí” del Concorsi de Transports de Mallorca
en el Plan Insular de Servicios de Transporte.
2. Que el Ayuntamiento empiece a buscar posibles párquines para los puntos de
estacionamiento de las bicicletas de este servicio”
Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula al primer Tinent de Batle, senyor
Joan F. Canyelles Garau: “Moltes gràcies. Bé, el primer de tot dir, li vull donar les gràcies,
diguéssim sinceres, per reconèixer que evidentment a la passada legislatura aquest mateix
Equip de Govern va fer un esforç molt important per, com vostè diu, fer un carril de bicicletes
que va des de Pòrtol fins al Pont d’Inca. Ens falta un petit tram a dins el Pont d’Inca però bé,
està l’eix vertebrador com a mínim està fet i la intenció que tenim en aquesta legislatura és
precisament prolongar aquesta xarxa de carril de bicicletes i de peatons, a molts més llocs
del nostre municipi. Fa referència especialment a un projecte de connectar aquest carril amb
el municipi de Palma, que ja a la passada legislatura vàrem tenir diferents reunions amb
Palma. Unes de les dificultats importants que tenim pel tema de connexió del carril de
bicicletes és que arribam fins al Pont d’Inca però a l’altra banda de, diguéssim del torrent, a
dins Palma, ells no poden arribar a Aragó. Per tant el carril de bicicletes, el nostre, la nostra
intenció és que arribi fins al torrent, però a partir d’aquí haurem de cercar una altra solució
perquè ells no poden arribar al carrer Aragó perquè el darrer tram és molt estret i
senzillament no tenen viabilitat per poder passar el carril de bicicletes i el tenen descartat.
No ara, si no des de fa moltíssim temps. Però la nostra intenció, que ja hem parlat amb
Palma una altra vegada és per mirar de connectar els dos municipis, perquè ens pareix
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indispensable que els dos municipis no es donin l’esquena fins al que s’havien donat fins a
la passada legislatura que realment tothom només mirava de dins del seu municipi, sinó que
feixem una visió global dels dos municipis. I entrant en profunditat en la moció, dir-li que
evidentment quan vàrem fer el carril principal, venc a dir l’eix vertebrador que he parlat
abans, vàrem mirar diferents opcions per evidentment implantar un servei de bicicletes.
Primera de totes, vàrem contactar amb una empresa que ja, diguéssim que fa publicitat a les
bicicletes perquè realment les paga i la resposta va ser que no tenia repercussió, Marratxí
no tenia suficient repercussió pel que costaven les bicicletes. Heu vist Londres, heu vist
Madrid, heu vist Santander, Barcelona que tenen diferents marques, diguéssim, que
patrocinen les bicicletes, no tot el cost, però patrocinen les bicicletes com a mínim per,
diguéssim, perquè te baixa molt més el cost. Després dir que també vàrem fer una
estimativa de què costaria posar una xarxa com té Palma, com té l’Ajuntament de Palma,
perquè vostè es refereix en el “Mou-te bé” del Govern que és una altra modalitat que ara
comentarem. Però la que té Palma és evident que la nostra, la nostra distribució geogràfica i
el nostre desnivell el que provocaria primer el costo elevat, és molt elevat i segona que el
que provoca és que de la zona alta te desplaces a la zona baixa però llavors no puges amb
la bicicleta, m’explico?. Clar i que passa, que necessites un servei que torni a pujar les
bicicletes aquí dalt. Això ja passa a Barcelona, no passa, només a altres bandes, sinó que
tothom va de capa a la mar perquè és més baix i tot t’ajuda quan te’n vas a fer feina i baixar
però llavors a l’hora de pujar tinc gana i cerques una alternativa per poder pujar, no?. Això
que passa, que necessites moltíssima infraestructura per mirar de posar en marxa aquesta
opció. Ara, l’opció que vostès plantegen és una opció diferent, eh, que no té gaire facilitat
per poder-se posar en marxa i m’explicaré. El “Mou-te bé” el que té és que tot està
centralitzat a l’Estació Intermodal, i el que té és que tu pots arribar el matí i te’n vas amb la
bicicleta, per exemple a fer feina, que jo l’he empleat, te’n vas a fer feina i quan surts de fer
feina, tornes i la deixes. I la targeta intermodal el que té és que té la garantia de que si tu
tens qualque cosa amb la bicicleta, no en faràs un mal ús perquè senzillament ells tenen les
teves dades, això és una. Aquí és molt més complicat perquè aquí no tenim cap estació del
tren que hi hagi ningú, no?. Són estacions que s’autogestionen totes soles. Per tant no tens
un punt on diguis hi ha qualcú que ho controla, qualcú que ho vigila. Aquí pots tornar la
bicicleta fins que el servei es tanca, el mateix dia. Si no la tornes el mateix dia tens una
sanció bastant important. Per tant a Marratxí hi trobam aquesta dificultat, que amb totes les
estacions no tenim cap ni una que hi hagi un treballador que es pugui fer càrrec. Després
clar, mirant la possibilitat de poder-ho fer ens trobam que hauries de retornar al tren la
mateixa bicicleta, m’explic. Tu arribes, noltros com a marratxiners, no posaré el cas de com
si fossin que venguéssim a fer feina aquí, sinó noltros com a marratxiners també hauríem
d’arribar a un acord amb la Conselleria perquè no es retornés el mateix dia, com a mínim
l’has de poder retornar el dia següent perquè sinó no et serveix. Tu vens a fer feina amb la
bicicleta, te’n vas a ca teva i quan te’n tornes a fer feina, te’n tornes l’endemà no te’n tornes
el mateix dia amb la bicicleta i no la pots deixar a l’estació, m’explic?. És el contrari del que
passa a Palma. És evident que noltros hi votarem a favor perquè és una de les opcions que
ens havíem mirat per poder, diguéssim, desenvolupar aquesta mobilitat sostenible que tant
hi treballam per dur-la a terme, però sí que és vera que hem de constatar que no està
absenta de dificultats perquè bé, ha de ser una altra història que evidentment amb la
Conselleria, si ells estiguessin d’acord ens hauríem de posar d’acord. I això és un poc, i el
segon punt que vostès diuen, evidentment no fa falta posar, aquí posen “...el Ayuntamiento
empiece a buscar posibles párquines...” no importa, ja els tenim. Venc a dir, tenim els
pàrquinks de les estacions, que són pàrquinks perfectament útils i a totes les estacions
tenim lloc més que suficient, el problema és la gestió i el personal mateix que has de tenir a
les diferents estacions”
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La Sra. Sabater a continuació agafa la paraula: “Bé, moltes gràcies per l’explicació. Som
conscients d’aquesta problemàtica, aquestes característiques que tenim aquí a Marratxí i
clar seria adaptar-la al nostre municipi. I el tema dels pàrquings era perquè normalment
aquesta, bé o el tenen almanco a Palma, és un pàrquing cobert i no és exterior. Era per
aquest motiu que vàrem posar, tal vegada hauríem d’especificar això, però era aquesta
puntualització només. Gràcies”
I el Batle diu: “Bé, és evident que si es crea una cosa d’aquestes, s’haurà d’adaptar al
servei. Qualque intervenció més? Idò passam a votació.”
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.
13. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal del
Partit Popular de Marratxí per regular l’horari de les terrasses dins l’ordenança
municipal reguladora dels horaris d’obertura i tancament d’establiments
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: “Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Marratxí per regular
l’horari de les terrasses dins l’ordenança municipal reguladora dels horaris d’obertura i
tancament d’establiments”
14. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Marratxí per regular
l’horari de les terrasses dins l’ordenança municipal reguladora dels horaris
d’obertura i tancament d’establiments
A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu del Partit Popular, senyora Mª
Magdalena García Gual, de la Moció presentada pel PP, en data 19 de setembre de 2019,
”Per regular l’horari de les terrasses dins l’ordenança municipal reguladora dels horaris
d’obertura i tancament d’establiments”, que diu textualment:
“El 27 de novembre de 2018 l’Ajuntament de Marratxí va aprovar per unanimitat una moció
presentada pel PP, per crear una comissió per tal d’estudiar la regulació i ampliació si cal
dels horaris de les terrasses, segons la titularitat i la ubicació.
Des d’aquell moment no s’ha avançat absolutament res en el tema.
Entenem que és important tenir les ordenances actualitzades, i sobretot no tenir duplicitats,
ni ordenances que es contradiguin unes amb les altres, sinó que cal unificar a una mateixa
ordenança totes les normes.
I això és precisament el que té l’Ajuntament de Marratxí actualment. Per una banda, tenim
en vigor des de l’any 2006 una ordenança municipal d’obertura i tancament d’establiments
públics que estableix entre altres l’horari de tancament d’un bar.
Malgrat aquesta ordenança, diversos propietaris de bars que compten amb terrassa
particular d’ús privatiu i no públic, han rebut la visita d’Agents de la Policia Local (com va
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passar ja fa un any) i els hi ha informat que l’horari de tancament és a les 23.30 h, però en
lloc d’exhibir l’ordenança abans esmentada, ho fan exhibint l’Ordenança d’Aprofitament de
circulació a vies i espais d’ús comunal, que es refereix a vies públiques.
Per tal de regular el més aviat possible aquesta duplicitat, proposem al plenari de
l’Ajuntament de Marratxí l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
Primer: L’Ajuntament de Marratxí es compromet amb caràcter d’urgència a crear una
comissió per determinar els horaris de les terrasses amb les corresponents distincions
segons la titularitat i la ubicació, sempre deixant clar que no es pugui molestar els descans
dels veïnats i incloure-la dins l’ordenança municipal reguladora dels horaris d’obertura i
tancament d’establiments.
Segon: Es convidarà a forma part de la dita comissió a representants de tots els partits
polítics amb representació municipal”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la senyora Mª Magdalena García Gual:
“Aquesta és l’exposició de motius i la proposta d’acord que fem i volia puntualitzar una sèrie
de qüestions, si estic amb l’ús de la paraula?, gràcies. A l’exposició de motius nosaltres hem
comentat que se va presentar una moció l’any 2018 del mateix tema, demanant per crear
una comissió per estudiar la regulació. Això no és del tot correcte i els que eren Regidors a
les hores se’n recordaran. El Partit Popular va demanar en aquell moment el mateix que
demana ara que es regulessin els horaris. El que passa és que arrel d’una proposta de
l’equip de govern vàrem accedir a incloure que un dels punts d’acord fos crear una comissió,
per això he dit que vàrem presentar aquella moció. Realment nosaltres no la presentàvem
perquè se creàs una comissió a tal efecte però vàrem venir a veure i vàrem aprovar ademés
per unanimitat que se creés aquella comissió. Comissió que no s’ha creat, que no s’ha
constituït, que sí que és vera que una vegada després d’un plenari es va dir de reunir-se
però com que no hi estaven tots els Regidors que tenen part, diguéssim les seves àrees en
aquest tema, no es va poder regular. Per tant nosaltres en aquest moment ja no estàvem
molt convençuts que la solució fos crear una comissió perquè teníem certes dubtes, i avui
ens hem acabat de convèncer, un any després que no va servir de res que creéssim una
comissió perquè no se va fer absolutament res al respecte, i per això tornam a dur aquesta
proposta i esperam comptar amb el seu suport. Gràcies.”
El Batle respon: “Té raó en tot menys en una cosa, que li he de puntualitzar, que és que sí
que se va realitzar la primera comissió i estaven tots els partits polítics i va ser la comissió
on vàrem decidir quins membres hi hauria a la comissió i també vàrem decidir en aquella
comissió, que faríem un estudi de mapa de renous per poder començar a fer feina. En tot
l’altre li dono la raó, hi votarem a favor com no pot ser d’una altra manera ademés jo era el
que liderava aquesta comissió, accept la meva part de responsabilitat i és vera que varen
venir eleccions i va venir estiu i donar-li la raó que no ens hem tornat a reunir. El meu
compromís era intentar aquesta setmana, a final d’aquesta setmana, tornar-los a convocar
per de bon de veres, ara que comença la legislatura i tenim temps per endavant per fer
aquesta comissió i que sigui útil i arreglam el problema de les terrasses que és vera que
tenim un problema. I és així, el reconeixem i intentam fer feina per arreglar-lo. O sigui, com
vos dic votarem a favor. Si no hi ha cap altra intervenció?. Sr. Amengual.”
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El portaveu de Ciudadanos comenta: “Justament coincideix amb una sèrie de preguntes que
nosaltres havíem presentat per aquest Ple, ja que estem en línia les fem i ja ho deixarem
passar en el seu moment. Nosaltres comentaven que reunits amb diferents restauradors
havíem pogut constatar que tenien un sentiment d’oblit perquè estem parlant de final de
l’any passat que els hi fa fer aquesta promesa de crear aquesta comissió. També hi ha
hagut eleccions, totes les excuses podem posar però el temps passa i la gent que es guanya
la vida amb això se li fa molt llarg, sobretot si arriben multes. El cas és que, nosaltres vàrem
entendre que l’Ajuntament s’havia compromès a crear aquesta comissió per estudiar
l’ampliació dels horaris de terrasses i bé, la data, la mateixa que ha dit, el 27 de novembre
de l’any passat. Les nostres preguntes eren si s’ha complit el compromís de crear la
comissió. Vostè mateix ha respost que sí, val. S’ha reunit?. Aquesta pregunta és important,
no sabem si s’ha reunit o no. En cas afirmatiu, qui o quins han estat components de la
mateixa? Perquè per nosaltres és molt important que estiguin totes les parts, els afectats i
els que estan regulant això. A quines conclusions s’han arribat?. I en cas negatiu, quan se
preveu crear aquesta comissió?. Aquestes eren les nostres qüestions.”
Torna parlar el Batle: “El mateix que he dit abans. Se va convocar, hi va haver un
representant de cada partit polític, que es pensa continuar fent igual, i en aquella reunió es
va decidir quines línies duríem i quins eren els representants d’aquesta comissió. Se va
decidir que seria un representant de cada partit polític i que ficaríem els tècnics competents
a la matèria. I alhora vàrem decidir que demanaríem a una empresa externa un mapa de
renous per saber exactament quines són les zones, perquè evidentment no totes les
terrasses, i això crec que ho tenim tot clar, no totes les terrasses podran tenir una ampliació
d’horari. Això ho tenim tot clar, no?. Vull dir que hem de començar a fer feina a partir d’aquí.
I també dir, que la Policia ha actuat sempre que qualque veïnat ha cridat queixant-se.
Perquè el que va fer la Policia Local d’anar a veure les terrasses era de caràcter informatiu i
com he dit, sancionador hi ha hagut sancions per terrasses obertes en renou a les dues del
vespre. Vull dir, crec que a les dues del vespre ja són uns horaris que ja es passa un poc de
mare. Vull dir, això ha estat la labor que ha dut a terme la Policia”
Seguidament el Tinent de Batle Sr. Joan Francesc Canyelles agafa la paraula: “Respecte a
aquest punt i com a Regidor d’Urbanisme i d’Activitats, un parell de puntualitzacions que me
pareixen i me semblem molt importants. Primer de tot dir, vostès demanen que se reguli, ja li
contest directament, està perfectament regulat. El que passa és que està en tres
ordenances diferents. I m’explicaré, per què són aquestes tres ordenances. Primer, tres
ordenances diferents perquè una és l’Ordenança d’aprofitament i circulació a vies i espais
comunals que regula únicament les terrasses. Per això la Policia quan hi va, que aquí pareix
que se fa una crítica, pareix no, se fa una crítica a la moció, perquè la Policia se presenta
allà amb l’ordenança que ho regula, que és aquesta. No és l’Ordenança d’obertura i
tancament d’activitats, perquè l’Ordenança d’obertura i tancaments d’activitats, només
regula dedins els locals. En aquest cas, si parlam de bars i cafeteries que poden estar fins a
les dues i mitja del vespre oberts a dedins dels locals. Ho vull deixar clar això perquè tothom
va com molt confús, inclús els propis restauradors. Els propis restauradors, moltes vegades
tenen la idea que han de tancar a l’hora que ho regula l’ordenança, són les terrasses i està
fet així i ho varen fer vostès i aprovada en el temps que governava el PP, les tres
ordenances que citaré ara. Senzillament, està fet així per evitar molèsties als veïnats. I hi ha
l’ordenança d’obertura i tancament que regular per exemple els cafès, bars i cafeteries fins a
les dues i mitja del vespre, horari de tancament. I després hi ha l’Ordenança reguladora d’ús
i aprofitament d’espais comunals, d’espais públics. Que en aquest cas són les terrasses i
diu: “...els horaris d’utilització de les terrasses seran els següents: de l’1 de març al 30
d’octubre de les 8.00h a les 23.30h ampliant-se en mitja hora fins a les 12.00h del vespre, el
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divendres, dissabtes i vespres de festiu. Els mesos de gener, febrer, novembre i desembre
l’horari finalitzarà a les 23.00 h...”. Això diu exactament els horaris que han de tenir les
terrasses i acaba: “...en qualsevol cas, queda prohibit provocar molèsties als veïnats, sent
responsables del compliment de les ordenances municipals els mateixos responsables dels
locals...”. Això ho digo per quedar clar. I després hi ha una altra, que és on n’hi ha les
sancions, que és la de Medi Ambient, que és per renou i per molestar als veïnats, etc, etc.
Per això és que estan aquestes tres. Evidentment que és la intenció, ja ho era quan vàrem
començar amb la comissió, que era, malgrat fos repetitiu, unificar l’ordenança quan parlam
de tancament de posar les terrasses a dins de l’ordenança que és d’obertura i tancament
d’activitats, perquè no quedàs confús. Però queda clar que nosaltres no ho hem tocat,
perquè això ja estava aprovat. I que passa, que hi ha restauradors que el que fan, si parlo
dels restauradors podria parlar d’altres, però que fan, collir unes de les ordenances i no collir
l’altra i això és un problema. Malgrat sigui repetitiu, la nostra intenció és posar-ho tot dins la
mateixa ordenança. I després parlant de la moció, expressament la moció, hi ha una qüestió
que no és correcta. I abans el Batle ho deia i estem d’acord, que serà dificultós però la
ubicació és important perquè no és el mateix, tots ho sabem, no direm noms, però no és el
mateix que tinguis un pis a dalt o veïnats a dalt i a tots els costats i un altre local que per
diferents circumstàncies està tot sol a un determinat lloc. No és el mateix, malgrat que
tothom hem de ser equitatius i tothom ha de ser el més igualitari possible. Però vostès posen
una cosa a la moció que crec que no és correcte i ademés és discriminatori. I m’explicaré,
diu: “...l’Ajuntament de Marratxí es compromet amb caràcter d’urgència a crear una comissió
per determinar els horaris de les terrasses amb les corresponents distincions segons la
titularitat, o sigui, el titular que de cap de les maneres, de cap de les maneres, i la
ubicació...”. La ubicació hi podem estar relativament d’acord, hem de ser equitatius, però
podem estar relativament d’acord. Podem estudiar, a veure, les diferents ubicacions però
com a titular, la titularitat no hi podem estar d’acord, perquè si és un titular o un altre,
nosaltres com Ajuntament no podem ser discriminatoris. Crec que és una errada, errada que
quan veure això, sincerament, vaig trobar que no era, no era lògic, perdia tota la lògica si
volem ser equitatius i volem donar un bon servei públic. No hem de ser discriminatoris, per
tant això donava peu a confusió. Senzillament era per aclarir-ho, està ben regulat, el que
passa és que sí que és vera que en determinats casos es pot mirar. Però s’ha de mirar les
dues bandes, s’ha de mirar a nivell de l’activitat dels diferents comerços, però també s’ha de
mirar per salvaguardar els veïnats i la tranquil·litat dels veïnats. Que d’això tenim moltes
queixes i també tenim moltes denúncies, que també les podem posar a la taula a la
comissió. Senzillament he fet aquests aclariments”
A continuació intervé la senyora Mª Magdalena García Gual: “Sí, moltes gràcies, senyor
Batle. Anem per parts, tinc moltes coses a dir. En primer lloc, tenia entès que aquella
comissió no s’havia produït precisament perquè faltaven Regidors de les Àrees afectades,
però bueno, és igual com que jo no hi era, creure que és així i punt. Jo no he dit en cap
moment i vull que quedi clar que la Policia, que tingui constància que hagi posat sancions,
no ho he dit. Sí que he dit que hi ha moltes queixes perquè s’han presentat i han avisat, que
si tornava a passar, hi hauria sancions. Jo no tinc constància de cap sanció. I tampoc
l’esperit d’aquesta moció, no és canviar els horaris ni regular els horaris, sinó que ens
puguem entendre tots amb una mateixa ordenança, perquè precisament en aquest plenari
som 21 Regidors i veig que hi ha interpretacions diferents. Perquè la lliçó que ens ha volgut
donar el senyor Canyelles, que li agraeix, jo ja la sabia. De fet, jo li duc aquí un croquis. Jo
sé que hi ha tres ordenances, però crec que no ho interpretam de la mateixa manera. Les
terrasses són terrasses, a una ordenança i a l’altra. Hi ha dos tipus de terrasses. I és cert
que és una cosa que va aprovar el Partit Popular, i n’estam molt orgullosos, concretament el
dia 12 de febrer de l’any 2012. Es va fer una modificació arrel del sorgiment d’aquestes
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terrasses de fusta, arrel de la prohibició de fumar dins els espais, dins els establiments. Es
varen començar a instal·lar unes terrasses de fusta, que com vostès sabran ocupen espai
de la via pública i ocupen el que vénen a ser llocs d’aparcament, pues dos normalment o
tres segons la grandària que tinguin aquestes terrasses. Són aquestes terrasses les que es
regulen mitjançant l’Ordenança municipal d’aprofitament de circulació a vies i espais d’ús
comunal. Perquè la carretera i el carrer és comú a tothom. I és en això al que feia referència
aquella puntualització que es va fer el febrer de 2012. Les terrasses que no són, que no
emplean espai comunitari o espai comunal, és a dir, un senyor que té o una persona que té
un establiment que té una terrassa seva pròpia que quan la tanca ni hi passa ningú perquè
no ocupa ni la voravia ni la carretera, no l’afecta aquesta ordenança. L’afecta l’Ordenança
municipal d’horaris i obertures i tancaments d’establiments públics. Però veig que no ho
interpretam de la mateixa manera. Per tant, crec que més que mai és necessari fer aquesta
comissió perquè la Policia Local tampoc ho interpreta d’aquesta manera. Han acudit a molts
d’establiments que no tenen terrassa d’aquesta de fusta, és a dir que tenen terrassa
particular seva, que en tancar és seva i pertany a la seva propietat amb l’Ordenança de dia
12 de febrer de 2012 firmada pel senyor Tomeu Oliver, que era Batle del Partit Popular, que
feia referència a aquestes terrasses de fusta que hi ha al carrer. Per tant, aquí sí que hi ha
una errada i no fa res si el senyor Canyelles i jo no interpretam les ordenances de la mateixa
manera però sí que és preocupant que no ho facin els agents de la Policia Local. Perquè el
que no podem fer és posar, jo crec que m’he explicat bastant bé, no podem posar una multa
a una persona que condueix un cotxe per no dur casc, perquè les multes de casc són per les
persones que condueixen motocicletes o motos grosses. És això el que jo volia dir, que crec
que aquí hi ha una falta d’interpretació. Ja ho pensàvam fa un any i ho continuam pensant
ara. I una darrera puntualització del tema senyor Canyelles, de la titularitat, en cap cas
estam parlant noltros de titularitat de propietat no, estam parlant de si la titularitat de la
terrassa és pública o si la titularitat de la terrassa és particular. Evidentment, no entrarem a
la particularitat de cada un, ni molt manco. I això volia deixar-ho clar. I volia deixar clar que
agraïm la predisposició i el vot favorable de l’equip de govern. Moltes gràcies”
El portaveu d’Unides Podem, el Sr. López comenta: “Bé, comentar que nosaltres també
votarem a favor perquè ens vàrem comprometre ja l’anterior vegada a crear aquesta
comissió. Jo no vaig participar en aquesta comissió perquè estava a l’Equip de Govern i no
estava representat, i m’interessa la línia d’actuació que ha comentat el senyor Batle, de què
se basaria la feina en crear un mapa de renous. Aquest tema no el comprenc molt, perquè
no estem parlant en cap moment, molt sobre renous, parlam sobretot, sobre l’activitat, sobre
l’ús de l’espai, sobre si pot molestar o no al veïnat però mapa de renous, a què es refereix?.
A què miram on hi ha renou però en general o més concretament les terrasses, o sigui, és el
que no entenc. Demanaria que puguem decidir a la pròxima comissió quina serà la línia
d’actuació concreta”
El Batle respon: “Fa mitja hora que parlam sobre aquest tema senyor López. Hem parlat de
l’Ordenança de Medi Ambient que xerra precisament de renous, que és l’Ordenança
sancionadora sobre aquestes terrasses que hem estat parlant. Un mapa de renous,
evidentment, el que fa és que et fa una fotografia del municipi, on estan els comerços del
municipi. Una fotografia on possiblement els comerços creen més renous als veïnats i més
molèsties als veïnats. I evidentment, nosaltres volem demanar un informe a un tècnic
competent per fer un mapa de renous, per saber exactament on estan els veïnats més
damnificats pels possibles renous que puguin haver a les terrasses. Vull dir, me puc
passejar jo terrassa per terrassa, per saber si hi ha renous o no, però jo crec que el més
serio és que sigui un professional qui faci aquest mapa. Vull dir, simplement és una
fotografia per saber per on hem de tirar però ja llevat de què acumulem i xerrem d’unificar
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com hem fet fins ara ordenances. Si nó també, si també hem d’estudiar els horaris
d’aquestes terrasses, hi haurem de saber quines zones són les zones on molesten més i on
molesten menys. Simplement és això, és un estudi tècnic. Té la paraula el senyor
Amengual.”
Agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor Amengual: “Sí, només dir que bé,
l’important és posar en marxa això. No m’ha quedat molt clar com està en aquest moment.
M’agradaria saber si s’ha comanat aquest estudi o no, simplement això. I després, la veritat
és que el que ha dit la senyora Garcia té certa raó, o sigui, se pot interpretar aquesta norma,
ordenança. Per tant també s’hi hauria des de l’Ajuntament estudiar correctament que és el
que està dient. I després una altra cosa apart, per trobar tota aquesta informació has de fer
malabars, venc a dir, una cosa està aquí i una altra cosa està allà, a la pàgina web, venc a
dir. No és fàcil trobar aquesta informació i sobretot per a persones que no estan avesades.
Jo crec que s’ha de millorar això, i s’han de crear vincles per completar tota la informació. Un
clar que troba la informació del que són els locals, però després el que són terrasses està
amagat quatre o cinc pàgines més enrere i consulti la pàgina web, només li digo això i el seu
compromís de què aquesta setmana es posa en marxa ho agafam. Gràcies.”
Seguidament el Batle diu: “Perfecte. De veres, la nova pàgina web, l’antiga era un poc
complicada, però la nova de veres que és molt clara. Té un cercador també, que es posa
“ordenança municipal-ordenança municipal” i li surten. El que és difícil i amb això li donc la
raó és el que xerram ara de la interpretació. És cercar l’ordenança que t’afecta. Això a
vegades passa, amb el títol no te queda molt clar. Amb això estic d’acord. Però trobar les
ordenances avui en dia amb la nova pàgina web, de veres que no ho és, amb el cercador és
relativament fàcil. Ja per tancar li pas la paraula al senyor Canyelles.”
El Primer Tinent de Batle, Sr. Joan Francesc Canyelles expresa: “Bé començaré al revés i
començaré pel senyor Amengual. La pàgina web precisament, aquesta virtut la té, al manco
aquesta que tenim ara, que és va a la pàgina web, va a Ajuntament, va a Normativa
municipal, pitja Normativa municipal, a partir de Normativa municipal li surten totes les
ordenances, cada un que cerqui la que l’afecti, només faltaria, per treure la informació vas
pàgina per pàgina i mires la que t’afecta. I és evident que la cosa difícil, com molt bé deia el
senyor Cabot, és la interpretació però aquí ja pas a la senyora Garcia que és el tema de la
interpretació. Enlloc diu que l’Ordenança municipal d’aprofitament de circulació a vies i
espais comunals, espais públics, al cap i a la fi, que només està exclusivament a les
terrasses que són de fusta que estan a defora, no ho diu absolutament enlloc. Diu llocs
comunals i això vol dir que va sortir arrel d’aquelles terrasses perquè estan en mig del carrer
i són més molestes perquè el renou, diguéssim el carrer fa com de campana, són més
molestes, etc. Jo em record perfectament. Jo era regidor i va sortir arrel d’això. Però enlloc
se va posar que fossin exclusivament d’aquestes terrasses de fusta, enlloc. Aquells que són
els espais que la majoria de terrasses hem de dir que estan dins espais comunals, dins
espais públics a les quals se’ls cobra l’ocupació dels espais públics. La majoria, la immensa
majoria. Qualcú té una terrassa darrera, com en el Pont d’Inca ara me ve al cap que n’hi ha
una concretament que té una terrassa darrera però a aquesta no l’afecta. La Policia no hi va
a dir-li, escolti vostè...”
La senyora García diu: “Sí, sí, sí.”
I el Sr. Canyelles demana: “En aquesta?.”
Contesta la senyora García: “En aquesta no, a altres. Terrassa pública, particular...”
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Segueix amb la paraula el Sr. Canyelles: “Un segon, un segon...La terrassa particular ha de
ser perquè senzillament, si hi van, és perquè li diu expressament no ha de fer renou, en
teoria. Bé la informació que tenim nosaltres és que la Policia senzillament adverteix.
Adverteix que hi ha aquesta molèstia i que qualcú, diguéssim, ha telefonat a la Policia per
dir-li que molesta que hi ha un determinat moment, no és sempre, és evident, que hi ha un
determinat moment que se molesta. Però sí que és vera, jo crec que això hi hauria de
quedar aclarit, perquè no tothom interpreta igual. La Policia interpreta d’una manera,
nosaltres, a Activitats ho interpretam com està posat aquí per escrit, que és senzillament les
terrasses, ho interpretam així. Però veig que no tothom fa la mateixa interpretació, per tant,
sí que és vera que haurem de posar en comú això i unificar, sobretot unificar els criteris,
deixar-los clars. Sí que el tema de la titularitat no ha quedat ben redactat però ha quedat
aclarit, que se referia a la titularitat de la terrassa, no la titularitat del negoci, perquè
s’interpretava així. De fet, no només l’he llegida jo, l’ha llegida altra gent i tothom la
interpretada així, que era la titularitat del negoci quan en realitat no és així, no. Però bé
nosaltres, com molt bé ha dit el senyor Cabot, ens comprometem a crear la comissió i fer-hi
feina i bé, arribar a un consens perquè crec que ens afecta molt, no?. Tenim un municipi que
tampoc té la mateixa, diguéssim, no té els mateixos espais ni si la mateixa influència una
banda que l’altra i això és així, és una realitat. Hi ha establiments no només que siguin bars,
sinó establiments que són molts tancats que no tenen d’això, hi ha altres que no ho són tant,
que evidentment tenen tant dret com un altre però que és una qüestió de regular i sobretot
preservar la tranquil·litat dels veïnats i que senzillament tenguem bona convivència entre
tots perquè això és el punt”
I el Batle, senyor Cabot exposa: “Molt bé. Per finalitzar una cosa que he dit de la comissió,
he de ficar com a membres els tècnics municipals competents que crec seran els que ens
ajudaran a interpretar això i a fer una bona escriptura per adjuntar a l’Ordenança que quedi
clara. Volia res més Sra. Garcia?.”
Torna parlar la portaveu del PP: “És una puntualització que ara veig la confusió. Ara quan el
Sr. Canyelles ha intervingut és quan veig que no ens havíem entès molt i jo he posat
l’exemple del casc i el cotxe i per ventura en comptes de donar llum he embullat més. El
problema és que s’ha anat gent de la Policia Local amb aquesta ordenança a terrasses amb
espai particular. Aquesta és la problemàtica i precisament perquè no torni a passar, tampoc
no és una crítica als Agents ni molt manco si no que entenc que ells tampoc no ho han
interpretat bé i perquè no torni a succeir, demanaven això, simplement. Gràcies.”
Sotmès l’assumpte a votació, i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors
assistents acorden per unanimitat, aprovar la moció abans transcrita.
15. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal del
Partit Popular de Marratxí per garantir la universalitat des descompte pel transport
aeri i marítim pels residents de les Illes Balears
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: “Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Marratxí per garantir
la universalitat des descompte pel transport aeri i marítim pels residents de les Illes Balears”
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16. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de Marratxí per garantir la
universalitat des descompte pel transport aeri i marítim pels residents de les Illes
Balears
A continuació es dona compte i lectura per part del regidor del Partit Popular, senyor Jaume
Llompart Caldés, de la Moció presentada pel PP, en data 21 de setembre de 2019: “Per
garantir la universalitat des descompte pel transport aeri i marítim pels residents de les Illes
Balears”, que diu textualment:
“Els ciutadans de les Illes Balears, així com la resta de territoris extrapeninsulars (Illes
Canàries, Ceuta i Melilla) ens trobam en inferioritat d’oportunitats en quan a la connectivitat
entre illes i entre les illes i la Península, al no disposar d’altres mitjans de transport més enllà
dels aeris o marítims, per raons més que òbvies.
Per això, l’any 2001 un Govern del Partit Popular va aprovar un descompte del 50% per tots
els ciutadans de les Illes Balears, tant en el transport aeri com marítim, en els seus
desplaçaments entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les illes i la
península. Després de dos anys de reivindicacions de la classe política i la societat balear, el
Govern de Mariano Rajoy aprovà l’augment del descompte de residents al 75%. (Real
Decreto 1316/2001 de 30 de noviembre, por el cual se bonifican las tarifas de los Servicios
regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades
Autónomas de Canarias, Islas Baleares y Ceuta y Melilla, modificado por el Real Decreto
1340/2007 de 11 de octubre) (Disposición adicional decimotercera de la Ley 17/2012, de 27
de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, modificada por Ley
3/2017 de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y por la Ley
40/2015, de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público).
En els dos casos, el descompte de resident ha estat sempre un dret universal, els
beneficiaris del qual tenen vigència indefinida i dret a obtenir bonificacions en les tarifes dels
serveis regulars de transport marítim i aeri de passatgers. Els ciutadans espanyols, així com
els de la resta d’Estats membre de la Unió Europea o d’altres Estats firmants de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, els seus familiars nacionals de tercers països
beneficiaris del dret de residència o del dret de residència permanent i els ciutadans
nacionals de tercers països residents de llarga duració, que acrediten la seva condició de
resident en les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i en les ciutats de
Ceuta i Melilla.
No obstant, l’aplicació d’aquest descompte sembla haver provocat de forma no desitjada una
pujada de preus abusiva per part dels operadors aeris, que de fet absorbeixen una part
d’aquest esforç públic que es fa en favor de l’usuari però que acaba beneficiant als
operadors. Aquest fet ha provocat l’evident queixa de consumidors, administracions, grups
polítics i de la societat en general. Això doncs, es fa necessari establir mecanismes de
control a les operadores per perseguir i erradicar les males pràctiques amb l’objectiu que
ningú faci un mal ús dels fons públics que financen dit descompte i perquè s’asseguri un
preu final competitiu en aquests mitjans de transport, que tal com hem exposat al principi no
disposen d’alternativa pels ciutadans de les Illes Balears, així com per la resta de territoris
ubicats fora de la Península.
Amb aquest mateix objectiu, l’any 2013, el Govern del Partit Popular va posar en marxa
l’Observatori de preus i connectivitat pel transport aeri de Canàries i Balears.
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Dins aquest mateix marc de determinar mesures de control a les abusives pujades de preus,
i com a resposta a una interpel.lació del Grup de Coalición Canaria, duta a terme a la sessió
plenària de 18 de setembre de 2019, el Ministre Ábalos afirmà haver encarregat un informe
a la Universitat Pompeu Fabra sobre els efectes d’aquestes subvencions en els transports i
que el Ministeri està fent feina amb l’Agència Tributària creuant dades entre les bases de
dades de viatges de residents i de la renda per poder obtenir informació sobre la correlació
entre viatges i nivell de renta, així com quantes vegades s’estan beneficiant.
Aquesta afirmació suposa acabar amb la universalitat de l’esmentat descompte, i suposaria
el fi de la naturalesa mateixa del descompte que no és altre que pal.liar els efectes de la
insularitat en quan a connectivitat, independentment de la renda o de la freqüència d’ús.
Això afectaria a col.lectius que necessiten de marera especial desplaçar-se a la Península o
viatjar entre illes com estudiants, empreses, treballadors...etc.
Aquest anunci ha provocat una gran alarma en diferents sectors de la societat balear.
Per aquest motiu, proposem al plenari de l’Ajuntament de Marratxí l’adopció de la següent
Proposta d’acord:
1. El Ple de l’Ajuntament de Marratxí rebutja qualsevol intent de vincular el descompte de
resident amb el nivell de renda o limitar el seu ús en un determinat nombre de viatges.
2. El Ple de l’Ajuntament de Marratxí insta al Govern d’Espanya a garantir la universalitat del
descompte pel transport aeri i marítim del 75% pels residents de les Illes Balears i de la
resta de territoris fora de la Península, en les condicions actualment establertes.
3. El Ple de l’Ajuntament de Marratxí insta al Govern d’Espanya a convocar l’Observatori de
Preus i Connectivitat pel transport aeri de Canàries i Balears pel correcte control dels preus
finals i evitar possibles augments abusius de preus”
Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Evidentment aquesta és una
moció que també s’ha debatut en el Parlament i tots els partits polítics li donam suport, no
podria ser d’una altra manera. Així i tot sapiguem que després de, crec que va ser inclús
després d’aquesta moció va sortir el Ministre Ábalos que va dir, que bé, que sabia, què no
se referia directament a això i que no corria perill la insularitat, encara així també trobam, o
trob, a nivell personal que un Ministre no pot dir segons que, perquè el que fa és asustar a la
gent i hi ha de mesurar les seves paraules. Vull dir, això també que quedi clar, però també
dir que així com és vera que el Partit Popular va posar el 50% amb un Decret en el Govern
Nacional i després també el 75% quan era President el Ministre Rajoy. Crec que avui en dia
està més que assegurada aquesta universalitat de descompte i aquest 75% de descompte
perquè l’anterior Govern del Pacte, a l’anterior legislatura va aconseguir que això fos per llei,
dins la Llei de Règim Especial de les Balears, que abans era un Decret i depenien un poc
dels pressupostos i ara és vera que és per Llei. O sigui que això, encara ens dóna un poc
més de seguretat. Dit això, suport a n’aquesta moció i també destacar com vostè ha dit la
importància de convocar l’Observatori de Preus perquè com també ja han dit en el
Parlament, el que s’ha de fer és vigilar a les aeronaus que estan pujant els preus i més ara
amb la trista notícia que tenim per l’economia balear, el desastre que suposa la desaparició
de Thomas Cook. O sigui que, pel nostre pareix, aquest Equip de Govern votarà a favor
d’aquesta moció”
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A continuació parla el Sr. Amengual, portaveu de Ciudadanos: “Moltes gràcies. Nosaltres en
primer lloc el que volem dir és que ens posicionam totalment en contra i frontalment amb les
paraules dites pel Ministre Ábalos. O sigui, sí que han creat alarma i no estan mesurades.
Esper que sigui només això perquè no es pot restringir el descompte que tenim. Està clar
que ho tenim perquè ens ho mereixem perquè les circumstàncies ho reclamen. Després
d’això des de Ciutadans nosaltres ens congratulam de què el PP, ara vegi la llum per dir-ho
de qualcuna forma. Perquè nosaltres tenim memòria i fa temps que els seus senadors varen
votar en contra d’aquesta pujada, a la legislatura d’en Rajoy. Rectificar és de savis, això és
la cosa important. Nosaltres recolzarem aquesta moció.”
I el Batle torna parlar: “Molt bé. És evident que no és una bonificació per renta, és una
bonificació per insularitat. Vull dir, això està clar.”
Seguidament intervé el regidor de MÉS, Sr. Canyelles: “Bé el que és indiscutible és la
universalitat d’aquest descompte, és indiscutible. Ja s’ha dit abans i crec s’ha expressat, el
senyor Cabot ho ha expressat perfectament. Nosaltres voldríem introduir un punt en els
acords que seria aquest d’instar al Govern de l’estat, al Govern Espanyol a implantar una
tarifa plana entre illes i amb Madrid i Barcelona, que són els dos punts més... perquè no
podràs posar una tarifa plana absolutament per tot, però sí que això el que evitaria, que
d’això se n’ha parlat moltes vegades, el que evitaria seria precisament que les aerolínies
poguessin els preus per llavors fer descomptes del 75% i tenir el mateix benefici. Si no que
senzillament es tingui una tarifa plana i saber perfectament que anar d’una illa a l’altra,
perquè noltros som l’illa major però la insularitat que més es pateix és la de les altres illes
respecte a Mallorca també, per tant és una qüestió que penso que és de justícia i que des
del nostre grup polític Més per Marratxí defensam, que no hi hagi aquesta fluctuació de
preus segons els interessos que tinguin les aerolínies i sobretot el descompte del 75% que
no perjudica a ningú i senzillament ens iguala molt a tothom.
El portaveu de Ciudadanos torna agafar la paraula: “Només volia afegir que nosaltres
reclamam una vigilància d’aquest sistema de bonificació perquè sí que ha passat que és
preus han pujat entre un 21% i un 40% i s’ha creat aquesta, aquesta mala idea, mala
imatge, no?. El que sí volem dir també és que nosaltres des del nostre Partit se consulta a
tothom, perquè sempre s’han de mirar totes les parts interessades i les pròpies companyies
són interessades i això és un negoci també. I no defensam res ara, en aquest moment. El
que sí deim és que una tarifa plana, romp la competència i alerta amb això. Perquè també
ha d’haver-hi competència per tant s’hi ha de xerrat molt, evidentment tots a una seria millor.
I ja està.”
A continuació parla el Sr. Canyelles: “Per matisar el que deia de la tarifa plana. Es refereix
tarifa plana com a màxim. Venc a dir, la competència, això és un acord que s’arriba com a
màxim, pel tant la competència segueix existint perquè tu pots baixar els preus o pots fer
unes determinades ofertes, perquè les pot fer com succeeix ja ara. Això ja succeeix ara.
Senzillament és perquè no pugui el preu més que, més que el que representa el descompte
del 75%, perquè això està succeint en moltíssim de casos. Senzillament és aquest matís,
com a màxim. No és una tarifa plana que diguis exactament serà això, no, pot costar menys
però no pot costar més.
El regidor del PP, Sr. Llompart comenta: “Gràcies. Avui va de matisacions. Si posam com a
màxim, no seria una tarifa plana seria un altre nom. Nosaltres deixaríem, que vull agrair i
aprofit que l’Equip de Govern recolzi la moció en primer lloc, segon i tercer, segon que
recolzi aquest tercer punt. Crec que és important, i ja sigui l’Observatori de Preus i
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Connectivitat el que decideixi si és una tarifa plana, si ha d’haver-hi uns màxims, uns mínims
o com regular aquest fet. Precisament és vera que aquesta moció està presentada dia 20,
avui dematí al Parlament se n’ha parlat. Inclús el Conseller Marc Pons s’ha compromès a
tenir una reunió, dia 1 d’octubre amb el Ministre i aclarir aquest tema. I precisament avui, a
aquest plenari de setembre fa justament un any en aquesta sala o bé en el Figueral perquè
hi havia obres parlàvem d’obres, parlàvem de transport, parlàvem de turisme i dèiem que
per nosaltres o per Mallorca el problema de viure en aquestes illes, dic problema entre
cometes perquè no ho és, però sí que és vera que els trasllats o el transport entre illes o a la
península no era un luxe, sinó que era en molt de casos per necessitat, per feina, malalties o
familiars. Poc més a afegir, contents que recolzin la moció i estirem pendents de què tot
continuï igual amb aquesta universalitat del transport entre illes i amb la península. El senyor
Canyelles em proposava això a fil de què vostè anava a dir però pensam que va dins el
tercer punt. És a dir, nosaltres igual que parlàvem abans que han de ser tècnics i experts
que diguin si han de ser plana o no plana o quins preus s’han de moure, noltros pensam que
ja ve inclòs dins el tercer punt “El Ple de l’Ajuntament de Marratxí insta al Govern a convocar
l’Observatori de Preus i Connectivitat pel transport aeri de Canàries i Balears pel correcte
control dels preus finals i evitar possibles augments abusius de preus”. És a dir, el correcte
control de preus dirà si està bé o malament, i si està malament quines mesures s’han de
posar, siguin tarifes planes o crear, no ho sé, pensam que està inclòs aquí dins. Si voleu
matisar qualque cosa però noltros veiem que dins l’Observatori de Preus i Connectivitat
siguin ells que diguin si és correcte el control, si és bo o dolent i que ells decideixin que és el
que han de fer. I volia aprofitar, ja que el senyor Batle si me permet la paraula, vostè ha
parlat del tema de la fallida del grup turístic Thomas Cook. Noltros ens sumam a les
paraules de la Presidenta Armengol i del Conseller Negueruela que li preocupen el destí i la
marca de Mallorca. És molt més greu del que realment ens pensam, molt més greu del que
ens pensam i ens preocupa com aquests 600, no sé quants mils de britànics, anava a dir
600.000 però són a tot el món, 600.000 britànics estan a les illes, i també, 120.000 gràcies. I
també ens preocupa, me preocupa molt, o ens preocupa molt a noltros els 700 llocs de feina
que es perdran directament per la tanca central de Thomas Cook que tenia aquí en base a
la seva companyia aèria alemana que era la Baleàrics. Poc més a afegir. Gràcies.”
La Secretària diu: “Un aclariment, queda aprovada amb els tres punts inicials? Vale, vale.”
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.
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
(juliol 2019 – setembre 2019).
Els senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia abans
esmentats.
2. Dació de compte al plenari de la Corporació Setembre 2019
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Atès que, al llarg del 3er trimestre de 2019 s’han tramitat entre d’altres les plataformes
següents:




DADES PMP I MOROSITAT 2 TRIMESTRE 2019
EXECUCIO TRIMESTRAL 2 TRIMESTRE 2019
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018

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

3. Donar compte de la Sentència nº 186/10
Atès que, en data 11 de setembre de 2019 i registre d’entrada 2019012412 s’ha rebut còpia
de la sentencia nº 186/10 declarant la desestimació del recurs interposat en data 17 d’abril
de 2009 pels Srs. Miguel Frau Vidal i Luisa Aguilera Vidal contra l’acord de la Junta de
Govern de l’ajuntament de Marratxí de l’aprovació del Projecte de Compensació de la UE
7.05 Son Daviu.
Aquesta Regidoria, en ús de les seves facultats, eleva a Ple la següent,
PROPOSTA
1. Donar compte de la Sentencia del procediment ordinari núm. 186/2010 emesa
Contenció-Administratiu nº 2 per el que se desestima el recurs interposat en data
de 2009 pels Srs. Miguel Frau Vidal i Luisa Aguilera Vidal contra l’acord de la
Govern de l’ajuntament de Marratxí de l’aprovació del Projecte de Compensació
7.05 Son Daviu.

pel Jutjat
17 d’abril
Junta de
de la UE

Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans transcrita
Precs i preguntes
Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el Batle dient: “Les preguntes del grup
de Ciutadans creem que estan contestades”
Seguidament la portaveu del PP dona la paraula al regidor Sebastià Frau Serra, el qual diu:
“Bones tardes a tots. Gràcies, senyor Batle. És una pregunta respecte a la concessionària
del camp de futbol de Son Caulelles. Ens agradaria saber com està el tema de la concessió,
de la concessionària. La relació de deficiències que s’han arreglat. Sabem que se li va posar
una sanció de 12.000 euros, a veure, si s’ha pagat o no. I de fet, si hi ha un informe jurídic
sobre aquest tema. Si realment s’ha fet un informe jurídic ens agradaria tenir una còpia. I
també saber les quotes que ha pagat o que ha deixat de pagar i també ademés saber les
millores que ha fet amb aquests dos anys de concessió. Apart d’això, en quan a les
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deficiències, sabem que s’han començat a arreglar els vestuaris però que encara no estan
llests i que realment tot està més o manco de com estava fa un any; respecte a deficiències.
És responsabilitat del consistori el que les instal·lacions estiguin amb condicions perquè els
nostres nins puguin gaudir de l’esport. Per tant, si a l’empresa o a la concessionària, se li ha
requerit un pic i una altre perquè arregli les deficiències i no s’han arreglat el responsable
subsidiari és l’Ajuntament, per tant, és l’Ajuntament el que havia d’haver arreglat les
deficiències independentment que desprès se li passi la factura o no a n’aquesta gent o que
la paguin o no. Però el que no podem consentir és que l’Ajuntament tengui dos anys les
instal·lacions esportives de Son Caulelles de la manera que les tenim. Els nostres nins s’han
hagut de dutxar amb aigua freda, apart de la imatge que hem donat a equips de fora poble
que han vengut i s’han hagut d’anar sense dutxar perquè no hi ha hagut aigua calenta o
simplement no hi ha hagut aigua, o els vestuaris bruts. Per tant, pensam que l’Ajuntament
hauria de prendre mesures importants amb aquest tema. És a dir, arreglar directament totes
les deficiències amb caràcter d’urgència i desprès ja veurem qui les paga però la cosa
important és que els nostres nins puguin gaudir de les instal·lacions en condicions. Moltes
gràcies”
El regidor del PP, senyor Jaume Llompart comenta: “Gràcies. Jo volia fer una pregunta de
com està la situació de les obres en el Pla de Na Tesa. I a veure, això ja és un prec, si estan
estudiant la possibilitat de que qualcun o els dos aparcaments provisionals que han fet
quedin permanents ja que veïnats i comerciants i gent del poble ens han traslladat que la
iniciativa és bona, que era decisòria pel tema de les obres, però que ha donat molta solució
als problemes d’aparcament que hi ha, sobre tot al centre i ha ajudat a que els comerços
tenguessin menys pèrdues i també els ajudaria a ser un poc més competitius. Desprès una
puntualització, hem tingut una queixa d’uns pares de les obres del Pla de Na Tesa, del camp
de futbol. No se queixen de les obres, sinó se queixen de que un horabaixa puntual, mentres
els nins estaven entrenant va entrar un camió a les obres. És a dir, damunt el camp, damunt
l’herba. No ens queixam de les obres ni se queixaven de les obres, sabem que són bones i
positives i reclamades però sí que a veure si aquestes tasques de segons quins tipus de
moviment de maquinària se poguessin fer el dematins que no hi ha nins o avisar,
simplement és això”
Segueix amb la paraula la regidora del PP Juana Mª Burguera: “Bon vespre. Ens ha arribat
una queixa dels veïnats de Nova Cabana, pensam que és una cosa puntual o que ha vengut
de l’estiu però que hi ha molt de renou en el carrer Lliri, on hi ha el parc de Sa Nova Cabana,
fins tard se concentren “botellones”, etc. És un prec a veure si se pot controlar una mica o
vigilar perquè no torni passar, pel descans dels veïnats més que res. I desprès una pregunta
referent als horts urbans de Sa Cabana. El passat 19 de juliol se va obrir el termini de
presentació de les sol·licituds, per gestionar-los, per gestionar aquests horts urbans. De les
20 parcel·les, una estava destinada a Serveis Socials, quatre a entitats i unes altres quinze a
particulars. I voldríem saber quantes sol·licituds s’han enregistrat, si ja s’han adjudicat i quan
començarà l’activitat en aquests horts urbans. Moltes gràcies”
La portaveu del Partit Popular, senyora García diu: “Una pregunta. En el Pont d’Inca, al
carrer Francesc Salvà Pizá a l’altura més o manco del Pinaret hi ha dos forats separats, un a
una acera i l’altre a l’altra acera, que estan fets des de principi d’estiu. Estan fets uns forats,
hi ha unes tanques perquè la gent no hi caigui i no passi i no hi han tornat fer res. Voldríem
saber quina finalitat tenen, suposo que s’han fet per qualque motiu, clar. A veure si ens ho
podien aclarir. Desprès volíem demanar per la biblioteca del Pont d’Inca. Sabem que se va
tancar el mes de juliol i agost, tant la del Pont d’Inca per trasllat; com la de Pòrtol per ajudar
a fer el trasllat. Però un trasllat que no s’ha pogut dur a terme perquè s’han trobat unes
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deficiències crec que d’humitat, d’això ens hem enterat per la premsa. Suposam que no se
n’havien adonat abans d’aquesta problemàtica perquè sinò ja no haguessin programat el
trasllat. El regidor va manifestar l’altre dia a un mitjà de comunicació que la darrera setmana
de setembre o la primera d’octubre estaria en condicions d’obrir. Ja ens trobam a la darrera
setmana de setembre i volíem demanar com està el tema de les obres. I desprès volíem fer
una pregunta referent a una proposta dels pressuposts participatius del 2017, que és
concretament el descompte dels residents de Marratxí a les piscines de l’IME de Palma que
fins quan hem de continuar esperant perquè com a mesura electoralista va funcionar super
bé. Ara, ja governant, pensam que estaria bé que se complís amb la paraula donada perquè
ademés tenint en compte que no és una proposta que fessin els ciutadans en el seu
moment, com s’ha fet als pressuposts del 2018 i del 2019, i se farà als dels 2020, que els
ciutadans proposen una proposta, valgui la redundància; no, va ser una proposta de l’equip
de govern. Varen fer X propostes i una de les quals que se podia votar era aquesta, molts de
ciutadans la votaren amb l’esperança de que pogués ser una realitat i ens trobam a
setembre del 2019 i encara no podem fer realitat aquesta promesa. Al plenari, ara fa un any,
del mes de setembre, el Partit Popular va demanar per aquet tema i se’ns va contestar que
estaven pendents de firmar un conveni amb Palma i abans de final d’any el firmarien i
ademés ens varen dir que ho havien repetit des del primer minut, paraules textuals del
senyor Canyelles, batle a n’aquell moment, “tenim tot el 2018 per fer-ho”Nosaltres varem
tenir paciència i ha passat tot el 2018 però és que estam a punt de passar tot el 2019, ja
anam per 17 mesos. És vera que s’havia de canviar una ordenança de Palma per fer
aquesta bonificació i molts de tràmits, tots sabem que les gestions són lentes però tot això
no ho sabien vostès quan varen proposar? Perquè com digo la varen proposar vostès
aquesta iniciativa. Volíem saber si això serà una realitat qualque dia o si a la campanya que
ve també tornarà ser utilitzada com a mesura electoralista. Desprès dos precs per finalitzar.
El dia 26 d’agost se va fer un minut de silenci a l’Ajuntament en memòria de les víctimes de
l’accident aeri d’Inca. A un comunicat a la plana web de l’Ajuntament deia que treballadors i
representants de diferents grups polítics s’havien reunit per fer aquest minut de silenci. És
un prec o una pregunta. Quin criteri se segueix per avisar als grups municipals per aquest
tipus de qüestió perquè penso que corporació som tots i nosaltres evidentment si ens
haguessin convocat haguéssim acudit, però no se’ns va avisar a diferència d’altres grups
municipals. I concretament en el dia d’ahir, que és un altre prec, tenim constància de que la
Presidenta del Consell de Mallorca, la senyora Cladera, ha fet una visita al municipi de
Marratxí, una visita que vostès han qualificat, vostès mateixos, al seu comunicat de premsa,
com a visita institucional. Si és una visita institucional, nosaltres ens demanam la institució
no som tots? La institució de l’Ajuntament de Marratxí no és aquesta Corporació? No són els
21 regidors? Perquè nosaltres tampoc no hem tingut constància més que pels mitjans de
comunicació. O sigui que el prec és que per favor se’ns avisi de les coses que afectin a la
Corporació perquè al manco aquests regidors del Partit Popular no tenim cap malaltia
contagiosa per poder acudir amb la resta de companys de la Corporació. Moltes gràcies”
El Batle respon: “Acceptam aquests precs. Evidentment del minut de silenci, rebem de
Delegació de Govern que hem de fer aquest minut, ho enviam als funcionaris però ja
tendrem cura també d’enviar-lo al vostre correu perquè el tengueu i desprès, quan ve la
Presidenta fem el que diu el protocol de la presidenta i va dir que volia una reunió amb
l’equip de govern i així ho varem fer. Distintes preguntes que han sortit avui, aquí. Son
Caulelles. Quan vulgui pot tenir accés a l’expedient, que l’entendran millor perquè és vera
que és un expedient molt llarg perquè s’han fet moltes inspeccions, és vera que s’ha intentat
dur el manteniment i s’han fet per part de l’Ajuntament distintes actuacions de manteniment
perquè és vera que la concessionària no ho feia. De fet, la multa més elevada, que és de
13.000 euros, que és la darrera que se va posar, sobre tot és per incomplir amb les millores,
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amb les distintes millores que havia de fer i nosaltres, ara, com vostè ha dit, estam arreglant
els vestuaris perquè era el que més necessitava mà de metge. Estam amb els vestuaris.
Una vegada que varem començar les obres varem trobar que les instal·lacions també
estaven ben malament i estam procedint a canviar-les. Això és el que ha duit un poc de
retràs d’aquests dos vestuaris que són el més antics i esperem que els dos vestuaris que
estan més al fons del camp, darrera la porteria no duguin tant de temps perquè en teoria són
més nous i les instal·lacions en teoria han d’estar bé. Les obres del Pla de Na Tesa, en
teoria, dimecres, demà en teoria, ja s’obri Son Alegre. Més endavant, el darrer que serà en
obrir serà el Camí de Muntanya. També en teoria demà arriben ja les faroles, i començaran
a posar els fanals i desprès de posar els fanals ja estarà l’obra acabada, faltarà que vengui
Endesa i Telefònica, a llevar els pals i a passar els cables, que això, sí, està feta tota la
canalització però no te puc assegurar quan vendrà Gesa i Telefònica perquè és una loteria.
Obres de Can Gaspar, del camió. És així, el que passa és que l’empresa va deixar unes
saques i uns palès de ciment davant el que és la cafeteria provisional que hi ha.
Evidentment desprès ens va avisar i evidentment nosaltres varem enviar, perquè no és
segur que hi hagi unes saques d’obra allà per on passa la gent. Evidentment varem enviar
un camió per llevar d’urgència aquestes saques. Hi havia entrenos, evidentment els varem
aturar, va passar el camió, les va llevar i varen retornar a l’entreno. Una altra cosa no
podíem fer. És així, va ser una situació d’urgència en aquell moment. Heu fet un prec sobre
el parc de Sa Nova Cabana, d’incivisme, que el regidor de Policia pren nota. Els horts
urbans, perquè no ens volem equivocar amb les dades vos contestarem per escrit, si vos
pareix. Francesc Salvá, el regidor de Vies i Obres pot contestar”
El regidor Andrés Campuzano, de l’àrea de Vies i Obres diu: “Senyor Batle. Esto son dos
farolas, que hubo un accidente. Una de ellas ya está pedida. Y yo creo que en breve estaran
las dos puestas”
La senyora García, regidora del PP contesta: “Gracias”
El Batle segueix amb la paraula: “Desprès, la biblioteca del Pont d’Inca, és com vostè deia.
La previsió era que ja estigués instal·lada però quan va estar feta tota l’obra se va aixecar el
parquet, tot, no una cosa petita, se veu que han estat problemes d’humitat. Varem tenir que
esperar a posar la maquinària de les instal·lacions de climatització en marxa. Se varen
deixar posades una setmana sencera per veure si aquest problema minvava, ha estat així, ja
s’ha arreglat el parquet i ja estan fent el traspas de tots els llibres cap a la biblioteca. O sigui,
ara ja és un treball del nostre personal de biblioteca. És un treball que ens diuen també que
els hi durà el seu temps perquè tenen molts de llibres i ho han d’organitzar però ja quan elles
hagin acabat aquest treball podrem obrir la biblioteca quan abans millor. I de l’IME li dono la
paraula al regidor d’Esports, en Dani Mas”
El Regidor d’Esports comenta: “Gràcies, senyor Batle. Bon vespre a totes i a tots. Respecte
al conveni de l’IME vos vull dir que quan vaig recollir l’acta de regidor una de les coses
primeres que jo vaig demanar va ser una reunió amb l’IME, això va ser el mes de juny.
Gerent de l’IME crec que no n’hi va haver fins el mes d’agost o a finals de juliol i ja ens varen
dir que el mes d’agost no ens rebrien. Estam sol·licitant la reunió per segona o tercera
vegada, les vegades que faci falta perquè evidentment aquesta regidoria no se quedarà amb
les mans plegades. Som els primers interessats en què això se dugui a terme. Amb el que
se va comprometre l’Ajuntament de Palma hem d’exigir que se comprometi però de moment
no podem fer molta més cosa. Aquest és una mica el tema”
Contesta la senyora García: “Molt bé, gràcies”
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Segueix parlant el Batle: “Tots coneixem el difícil que és fer feina amb Palma. Ho hem viscut
tots en diferents èpoques sobre tot amb el conveni de l’EMT i és vera com ha dit vostè
abans que el conveni està fet, està per firmar, falta que duguin a ple l’Ajuntament de Palma
per canviar l’ordenança i estam pendents d’això, fem el que podem”
A continuació agafa la paraula el Batle, senyor Miquel Cabot dient: “Abans d’acabar,
disculpar la presència del senyor Pizarro que ha avisat que per motius personals no podia
venir avui, esperem que arregli els seus problemes de la millor manera possible. I per
acabar li dono la paraula al senyor Ramis perquè vos convidi a l’agenda d’aquest cap de
setmana”
El regidor de Cultura, senyor Josep Ramis diu a continuació: “Moltes gràcies senyor Batle.
Convidar-vos aquest dissabte, dia 28 de setembre, que se durà a terme l’anomenat Rata
Market, que és una fira o un mercat de disseny, il·lustració, artesania, art. Se durà a terme
en el Museu del Fang, en els seus jardins, aquí, al Molí de Sa Cabaneta. Serà entre les onze
del dematí i les onze del vespre. És un programa d’activitats bàsicament familiar però també
pensat per tots els públic i on hi haurà apart d’espai de venda i d’artesania, un espai
gastronòmic. Està tothom més que convidat i espero veure-nos tots dissabte. Moltes gràcies
El Batle comenta: “També afegir que aquest dissabte podreu trovar la nit alternativa, la
Txifest, que organitza juntament l’àrea de Serveis Socials amb l’àrea de Joventut i aquest
dissabte en el pavelló del Pla de Na Tesa, de sis a onze hi haurà tornejos de 3 x 3 de
bàsquet i també podreu sopar d’hamburgueses i refrescs. També organitzat juntament amb
el bàsquet Pla. Acabam aquesta sessió plenària”
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.
Marratxí, 24 d'octubre del 2019
La Secretària,

Paula Baltasar Cózar

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433050345436421515 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

