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Referència: 2020/00000608N

Procediment: Actes de l'Ajuntament Ple/ Acta Ple gener

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 01/20
Caràcter: Ordinària
Data: 28 de gener de 2020
Horari: de 20.00 a 20.30 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
- 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:
- Mª Magdalena García Gual, havent justificat la seva absència
- Juan Pizarro Sánchez, no havent justificat la seva absència

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (20-12-19)

Interior:
2. Renúncia de regidor
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Economia i Especial de Comptes (Economia):
3. Reconeixement de crèdits 01/20

Urbanisme (Obres Particulars):
4. Bonificació ICIO Llicències d’obres

Interior:
5. Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants

Mocions:
6. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí relativa “Al cumplimiento de la Ley 

antitabaco en establecimientos públicos del municipio”

B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:

1. Dels decrets i resolucions del període entre sessions

Economia i Especial de Comptes (Economia)
2. Dació de compte al plenari de la Corporació gener 2020 (ajudes puntuals serveis socials i 

informes objecció 4t trimestre 2019)

3. Donar compte del pla anual del control financer 2020

Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 20-12-19, que s’aprova i 
autoritza per unanimitat.

2. Renúncia de regidor

Atès que en data 20-01-2020 s’ha rebut un escrit presentat pel Regidor Senyor Juan 
Pizarro Sánchez, comunicant la seva renuncia com a Regidor de VOX d’aquest 
Ajuntament, per motius personals.

Atès que el R.O.F. considera causa de la pèrdua de la condició de Regidor, entre d’altres, 
la renuncia, que haurà de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació.

Atès que, la Junta Electoral Central, mitjançant Instrucció de 10 de juliol de 2003, determina 
el procediment a seguir quan es presenti un escrit de renúncia.

Atès que l’article 182 de la LOREG vigent estableix que en cas de renuncia d’un Regidor, 
l’escon s’atribuirà al candidat de la mateixa llista electoral, atenent el seu ordre de 
col·locació.
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De conformitat amb l’exposat anteriorment, el responsable de la tramitació de l’expedient 
informa de la següent proposta de resolució:

1º.- Prendre coneixement de l’escrit de data 20-01-2020 signat pel Sr. Juan Pizarro 
Sanchez, presentant la dimissió del càrrec de Regidor de VOX de l’Ajuntament de Marratxí.

2º.- Remetre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central als efectes de procedir a 
la substitució, i a l’emissió de la corresponent credencial, conformement amb el que 
disposa la LOREG, indicant que la persona que a judici d’aquesta Corporació ha de cobrir 
la vacant, és la candidata de la mateixa llista del Partit VOX-BALEARES, a les Eleccions 
Locals de l’any 2019, la senyora María Dolores Nchaso Sota.

3º.- Donar compte d’aquest acord a la propera Comissió Informativa d’Interior que es 
celebri, de conformitat amb el que disposa l’article 126.2 del R.O.F.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle, senyor Miquel Cabot Rodríguez: 
“El senyor Juan Pizarro com haureu vist a premsa ha presentat la seva renúncia a ser 
Regidor de la Casa per motius personals. I la senyora Nchaso, crec que és si no m’equivoc, 
podrà ocupar el seu lloc des del moment que ens arribi la credencial. Quan arribi la 
credencial, esperam supòs, que el pròxim ple de febrer ja podrà estar aquí amb nosaltres”

Els senyors assistents es donen per assabentats de la proposta abans esmentada.

3. Reconeixement de crèdits 01/20

Vist l’expedient 01/20 relatiu al reconeixement de crèdits corresponents als exercicis 
pressupostaris anteriors.

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

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

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

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit 01//2020 corresponent a les despeses que 
després es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura en 
l’expedient.

NUM ANY
Nº FRA

DATA 
FRA NOM IMPORT

1 2019 2019001956 02/04/2019 AGUAS TERMINO DE MARRATXI SA 166,08
2 2019 2019005495 19/10/2019 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 17,40
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3 2019
2019005538 22/10/2019 ANUNCIOS CLASIFICADOS DE BALEARES, S.L 187,55

4 2019 2019005719 31/10/2019 SINELEC COMERCIAL BALEAR SL 87,06
5 2019 2019005786 31/10/2019 ELECTROMAT BALEAR 26,72
6 2019 2019005799 31/10/2019 TRANSACOBO S.L 330,00
7 2019 2019005840 31/10/2019 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L 60,61
8 2019 2019005979 15/11/2019 BRUPER S.A 924,44
9 2019 2019005999 15/11/2019 DIELECTRO BALEAR S.A 557,12

10 2019 2019006038 31/10/2019 MANUEL ESPINOSA ARGENTE 93,00
11 2019 2019006062 15/11/2019 ELECTROMAT BALEAR 70,85
12 2019 2019006211 30/11/2019NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A 318,23
13 2019 2019006273 15/11/2018 INSTALADORA IMABER S.L 69,70
14 2019 2019006310 30/11/2019 BOXI BALEARS S.L 123,43
15 2019 2019006380 10/12/2019COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SAU 927,67
16 2019 2019006418 12/11/2019 CAN JUANITO VIVERS  S.L 3.024,10
17 2019 2019006419 18/10/2019 ALCAMPO S.A 124,61
18 2019 2019006424 20/11/2019 CAN JUANITO VIVERS  S.L 96,62
19 2019 2019006425 06/04/2019 CAN JUANITO VIVERS  S.L 75,50
20 2019 2019006497 31/10/2019 TRES GLOPS 77,89
21 2019 2019006498 31/10/2019 TRES GLOPS 208,34
22 2019 2019006499 31/10/2019 TRES GLOPS 169,46
23 2019 2019006583 29/11/2019 BARNA IMPORT MEDICA, S.A 412,61
24 2019 2019006594 29/11/2019 VIRGINIA POLO GONZALEZ 208,54
25 2019 2019006598 30/11/2019 TRES GLOPS 38,23
26 2019 2019006600 30/11/2019 TRES GLOPS 96,64
27 2019 2019006609 30/11/2019 TRES GLOPS 15,29
28 2019 2019006611 30/11/2019 TRES GLOPS 107,03
29 2019 2019006613 29/11/2019 JOSE MATEO MOYA DOMENECH 169,40
30 2019 2019006618 09/12/2019 VIAJES GATELL TOURS 340,00
31 2019 2019006625 10/12/2019 MARIA AMENGUAL CAPO 211,47
32 2019 2019006627 02/12/2019 CAN JUANITO VIVERS  S.L 974,22
33 2019 2019006629 30/11/2019 DISTRIBUIDORA ROTGER SL 426,49
34 2019 2019006676 30/11/2019 JUAN SASTRE ROCA 100,62
35 2019 2019006678 09/12/2019 MARIA ISABEL JIMENEZ VIDAL 476,00
36 2019 2019006687 10/12/2019 SARGANTANA SO I LLUM AUTENTICS, SL 48,40
37 2019 2019006688 11/12/2019SARGANTANA SO I LLUM AUTENTICS, SL 216,59
38 2019 2019006708 27/11/2019 TRANSPORTES MIQUEL VADELL , S.L 643,50
39 2019 2019006727 27/11/2019 TRANSPORTES MIQUEL VADELL , S.L 231,00
40 2019 2020000069 13/12/2019 GRUPO ROYAL TELECOM - AVERIA E 118,58
41 2018 2019006272 26/11/2018 GRUPO IMABER. INSTALADORA IMABER SL 45,38

TOTAL 12.616,37
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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 23 de gener de 2020, abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels 
quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem, i amb les 
abstencions dels tres regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos i del regidor de VOX 
aprovar els acords esmentats.

4. Bonificació ICIO Llicències d’obres

Atès els expedients de les següents llicències d’obres concedides, que per ser obres 
derivades de l’Inspecció d’Avaluació d’Edificis, per ser catalogades o per ser un centre 
docent, s’han acollit a la bonificació del 95% de l’impost de construccions .

NÚM.EXP. DATA 
CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA

TIPUS 
D’OBRA, 
IMPORT QUE 
HAURIEN 
D’HAVER 
ABONAT I 
BONIFICACIÓ 
ICIO

PROMOTOR ADREÇA 
OBRES

DESCRIPCIÓ 
OBRES

3262K/2019 
Major   

13/05/2019 Obra derivada 
IAE
1.710,23 €
85,51 €

Comunitat 
propietaris 
Marqués de 
Mondéjar

C/ Marqués 
de 
Mondéjar, 6

Reparació i 
reforç puntual en 
edifici 
d’habitatges

3587R/2019
Major

07/06/2019 Centre docent
1.494,50 €
74,72 €

Colegio Santa 
Teresa

C/ Santa 
Teresa, 1

Canvi coberta 
parcial a centre 
docent

11851F/2019
Major

11/06/2019 Obra derivada 
IAE
1.713,24 €
85,66 €

Juana Mª 
Mercedes Roca 
Cladera

C/ Jaume I, 42 Reforma i 
ampliació d’un 
habitatge 
unifamiliar

2846L/2019,
Major

22/07/2019 Habitatge 
catalogat ( clau 
72)
1.696,86 €
84,85 €

Bernat Palou 
Creus

C/ Major, 118 Rehabilitació 
coberta a habitatge 
existent

6595L/2019
Major

22/08/2019 Obra derivada 
IAE
984,36 €
49,22 €

Catalina de 
Juan Oliver

C/ Martí Rubí, 
secretari, 83A

Reforma local 
existent 

2862N/2019
Major

22/08/2019 Catalogada ( 
Fitxa clau 43, 
protecció B)
5.642,66 €
282,13 €

Ingemac 
Ingeniería y 
Construcción,  
SL

C/ Cristòfol 
Llompart, 
rector, 115

Remodelació 
d’habitatge per a 
convertir-lo en dos 
habitatges amb 
piscina

7105T/2019
Menor

22/08/2019 Derivada IAE
93,76 €
4,69 €

Comunitat 
propietaris Sant 
Llatzet, 28

C/ Sant 
Llatzet, 28

Reparació fisures i 
cantells de forjat

7784N/2019
Major

30/09/2019 Derivada IAE
173,69 €

Comunitat 
propietaris 

Av.Gabriel 
Alomar, 15

Substitució forjat al 
sòtil de la caixa de 
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8,68 € Gabriel Alomar, 
15

l’escalad’un edifici 
plurifamiliar entre 
mitgeres existent

1607E/2019
Menor

06/03/2019 Obres derivades 
IAE
24,91 €-1,25 €

Mª Gracia 
Tomás Fiol

Can Balo, 2 Reparació coberta 
plana

3368N/2019
Menor

24/04/2019 Obres derivades 
IAE
30,72 €
1,54 €

Maria Nadal 
Ramis

C/ Cristòfol 
Llompart, 
rector, 4

Obres vàries per 
esmenar 
deficiències IAE

3631E/2019
Menor

13/05/2019 Obres IAE
57,59 €
2,88 €

Fco Juan 
Frontera

C/ Jaume I, 64 
A

Arreglar teulada 
per esmenar 
deficiències obres 
derivades IAE

2996P/2019
Menor

26/04/2019 Derivada IAE
39,84 €
1,99 €

Juan Coll Palou C/ Martí Rubí, 
secretari, 38

Reparació forjat, 
zona bugaderia a 
un habitatge 
unifamiliar

3887W/2019
Menor

13/06/2019 Derivada IAE
118,83 €
5,95 €

Fco Riera 
Munuera

C/ Sant 
Llatzet, 58

Reparació 
desperfectes per 
esmenar 
deficiències IAE

5629L/2019
Menor

27/06/2019 Derivada IAE
439,93 €
22 €

Marc Mayol 
Nielsen

C/ Santedat, 
18-20

Reparació de 
coberta i 
reparacions vàries 
per esmenar 
deficiències IAE

7887T/2019
Menor

20/09/2019 Derivada IAE
47,48 €
2,37 €

Margarita Nadal 
Frontera

C/ Martí Rubí, 
secretari, 85

Demolició escala i 
reparació cornisa

7941P/2019
Menor

19/09/2019 Derivada IAE
87,55 €
4,38 €

Mª Ascensión 
Maestre Oliver

C/ Martí Rubí, 
secretari, 102

Reparació balcons 
per esmenar 
deficiències obres 
derivades IAE

2706V/2019
Major

19/12/2019 Derivada IAE
1.423,91 €
71,19 €

Gerardo 
Calamardo de la 
Fuente

C/ Lluna, 3 A Reforma i 
ampl.d’habitatge 
existent, piscina i 
annex

2862N/2019
Major

22/08/2019 Catalogada, 
fitxa clau 43, 
protecció B
5.642,66 €
282,13 €

Ingemac C/ Cristòfol  
Llompart, 
Rector, 115

Remodelació 
habitatge per 
convertir-lo en dos

11357S/2019 
Prèvia

___ Derivada IAE
3,78 €
0,18 €

Margarita 
Cañellas Palou

C/ Sa Torre, 
27

Arreglos IAE

8270S/2019
Menor

20/12/2019 Derivada IAE
35,27 €
1,76 €

Eusebia Rayo 
Ferrer

C/ Cristòfol 
Llompart, 
Rector, 25

Reparacions IAE

11463Y/2019
Prèvia

Derivada IAE
249,60 €
12,48€

Ana Rigo 
Barrera

C/ Martí Rubí, 
Secretari, 88

Rehabilitació 
habitatge

Vist els informes favorables dels tècnis municipals.

Aquesta Regidoria procedeix elevar l’expedient a la Comissió Informativa la següent

PROPOSTA D’ACORD
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1. Acollir a la bonificació del 95% de l’impost de construccions corresponent a les llicència 
d’obres EXP.:

1 3262K/2019
2 3587R/2019
3 11851F/2019
4 2846L/2019
5 6595L/2019
6 2862N/2019
7 7105T/2019
8 7784N/2019
9 1607E/2019
10 3368N/2019
11 3631E/2019
12 2996P/2019
13 3887W/2019
14 5629L/2019
15 7887T/2019
16 7941P/2019
17 2706V/2019
18 2862N/2019
19 11357S/2019
20 8270S/2019
21 11463Y/2019

2. Notificar el presente acord als interessats.

3. Notificar el present acord a Intervenció als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a deliberació el Batle dona la paraula el Primer Tinent de Batle, senyor J. 
F. Canyelles: “Bon vespre a tots i totes. Aquestes bonificacions vénen derivades de la 
inspecció tècnica d’edificis que vàrem posar en marxa l’any passat. I són edificis que estan 
catalogats o centres escolars o edificis públics. Aquesta bonificació és del 95%, que també 
tenen el 95% de bonificació de l’IBI. En aquest cas, només duim la relació de bonificacions 
de l’impost de construcció. Que és per reparacions de la inspecció tècnica d’edificis, tant 
sigui d’una teulada o sigui de qualsevol cosa que s’hagi hagut d’arreglar, de l’impost tenen la 
bonificació del 95%.”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme, de data 23 de gener de 2020, abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per unanimitat; aprovar els acords esmentats.

5. Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants

Atès que durant el mes de març passat l’Institut Nacional d’Estadística va remetre a aquest 
Ajuntament la Proposta de xifres de població a 1 de gener de 2019: 37.182 habitants, 
resultat de les variacions mensuals del Padró Municipal d’Habitants de 2018 remeses per 
l’Ajuntament, segons disposa l’art.17.3 de la Llei 4/1996, de 10 de gener, per a poder obtenir 
les dades oficials de la revisió del Padró Municipal d’Habitants de Marratxí amb referència a 
l’1 de gener de 2019.
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Atès que segons estableix la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta de 
l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local per la qual es 
dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i 
sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població; l’Ajuntament, 
una vegada confrontades aquestes, va procedir a la presentació d’al·legacions, tota vegada 
que existia una discrepància de xifres. Una vegada resoltes part de les al·legacions 
presentades, i desestimades unes altres (les quals varen ser sotmeses al Consell 
d’Empadronament pel seu informe); el President de l’I.N.E. va elevar al Govern les xifres 
oficials de població a 1 de gener de 2019.

Atès que, correspon a l’Ajuntament l’aprovació de la Revisió anual, conformement amb el 
que disposa l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats 
Locals.

Aquesta Regidoria, es complau en elevar a l’Ajuntament Ple, la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1.- Aprovar la Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants proposta per I.N.E. referida a 
l’1 de gener de 2019 amb el següent detall:

- Homes: 18.735

-- Dones: 18.458

- Total a 1/01/2019: 37.193

2.- Que se comuniqui a l’Institut Nacional d’Estadística als efectes adients.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle, senyor M. Cabot: Dins aquesta 
pujada hi ha el fill de na Magdalena. Li haurem d’agrair. Ah, encara no? No...per dia 31 de 
desembre. Bé, ara és igual. Bé, com veis seguim any darrere any tenint una pujada 
d’habitants d’unes cinc-centes persones”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior, de data 23 de gener de 2020, abans transcrit, els senyors assistents acorden per 
unanimitat; aprovar els acords esmentats.

6. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí relativa “Al cumplimiento de la 
Ley antitabaco en establecimientos públicos del municipio”

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 17 de gener de 2020 relativa “Al cumplimiento de la Ley antitabaco en establecimientos 
públicos del municipio”, que diu textualment:
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“Desde este grupo municipal queremos exponer nuestra preocupación ante la falta de 
cumplimiento de la normativa de la ley antitabaco en los espacios públicos.
Queremos manifestar que el tabaquismo es la primera causa de muerte evitable y comporta 
una alta carga de padecimiento social y sanitario.
De las 56.000 muertes que se achacan al tabaco en España anualmente unas 3.000 
pertenecen a fumadores pasivos. Personas que sin fumar padecerán esta lacra.
Cabe recordar que la Ley 42/2010 prohíbe fumar en aquellas terrazas cubiertas y cerradas 
por más de dos paredes, al considerarse un espacio cerrado, pero seguimos observando 
que se incumple reiteradamente.
Queremos hacer hincapié en la cantidad de menores que son fumadores pasivos en las 
terrazas y que es nuestra preocupación conseguir la tolerancia 0 ante este gravísimo 
problema.
Queremos anotar que en la Ordenanza de Medio Ambiente de este CONSISTORIO aunque 
no sea de Sanidad, en las Disposiciones Generales en el Capítulo 1 artículo 2, hace 
hincapié en la protección de la salud de las personas, así como el mantenimiento y 
promoción de la salud pública.
A todo ello

PROPUESTA DE ACUERDO
El Grupo municipal Vox Marratxí insta al equipo de Gobierno de este Ayuntamiento ha 
realizar una visita de sus responsables de área para comprobar e informar a los 
establecimientos del debido cumplimiento de la ley antitabaco así como a mejorar la 
información con publicidad estática de no fumar en la entrada de los Pacs de atención 
sanitaria, ni en la entrada de los colegios ni de cualquier oficina pública del Ayuntamiento”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu d’Unides Podem, senyor 
Humberto López: “Gràcies, senyor Batle. El grup municipal Unides Podem estem a favor del 
foment de la salut, indubtablement. Prova d’això va ser la creació i posada en marxa en 
l’anterior legislatura des de l’àrea de Salut i Consum, de la Xarxa de Salut. Que facilitava la 
col·laboració entre entitats ciutadanes del municipi, esportives, socials, culturals, etc. També 
amb els professionals sanitaris dels diferents centres del municipi i també tècnics 
municipals, que mantenien reunions periòdiques, entre tots, per coordinar campanyes 
educatives i de sensibilització i acció comunitària a favor de la salut. Això és un exemple un 
poc del que s’ha estat fent a l’anterior legislatura. A part d’això, que jo recordi, en el centre 
de salut de Muntanya, que és al que jo vaig de tant en tant, hi ha un cartell defora que posa 
que està prohibit fumar, no? Prohibit fumar a l’exterior del Pac. De fet, en el seu moment 
vàrem realitzar un vídeo divulgatiu en aquest centre i també en el centre de Martí Serra, on 
una parella d’actors representaven una visita, que feien una visita al metge. Em record molt 
bé, que inclús un d’ells va apagar el cigarret allà defora perquè hi havia el cartell. I 
representaven com unes escenes dins la sala d’espera, parlant, increpant als usuaris i 
parlàven amb els metges; un d’ells estava favor del tabac, l’altre estava en contra. I llavors, 
doncs feien un dinamisme. Això és un exemple un poc d’una acció que més tipus 
comunitària. Fèiem participar als usuaris del centre. Creiem que és vital no només que hi 
hagi cartells i multes al carrer. Si no que més aviat hi hagi una acció de divulgació, amb la 
participació de les entitats socials ja que l’objectiu ha de ser avançar com a societat en el 
seu conjunt. Que indubtablement ha avançat durant els últims deu anys des de que se va fer 
aquesta llei. Un exemple que tothom tindrà en el cap, és que encara avui dia hi ha cartells, 
per exemple a les aules dels instituts i de la UIB, a dins les aules que posa prohibit fumar. I 
ningú pensaria que sigui possible que qualcú, que qualque dia ha fumat dins una aula dins la 
universitat. Els nous vinguts, les noves generacions, no es creurien això. Això per què és? 
Perquè la societat ha avançat, ha anat avançant. La societat, no els cartells ni les multes, 
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sinó la pròpia societat com a tal. Un altre problema també que és un exemple d’aquest 
moviment, és que ara mateix el que hi ha al carrer, per exemple, són els vapeadors. Els 
dispositius electrònics que fan vapor i la gent els utilitza, sobretot els joves. I està arrelant 
molt dins la comunitat jove i es divulga molt a les xarxes socials, etc. I això és molt perillós. 
Hi ha hagut campanyes també des del Ministeri de Salut, advertint de la perillositat d’aquests 
dispositius que quasi és més greu que la del tabac, i això no surt a la llei antitabac, que 
s’anomena en aquesta moció. Per tant és imprescindible millorar aquest contacte amb la 
comunitat per aconseguir l’objectiu de millorar la salut, mitjançant aquesta acció comunitària, 
amb accions comunitàries. Per tant advocar per, abans d’augmentar les prohibicions, 
escoltar més i comunicar-nos més amb la ciutadania, per créixer junts com a societat a favor 
de la salut a nivell comunitari. I per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció perquè 
no podem estar en contra però volem deixar constància de què seria millorable, que 
s’haurien d’actualitzar un poc més aquestes accions. Gràcies.”

A continuació parla el regidor del Partit Popular, Sr. Llompart: “Sí. Bones tardes. Esperarem 
la vostra resposta i a partir d’aquí parlam”

I el Batle comenta: “Nosaltres primer de tot, dir que evidentment estem contents que se 
defensi aquesta llei. Una llei que hem de recordar que va tenir una oposició de segons quins 
sectors, tant polítics com empresarials, molt forta. Una llei que s’ha demostrat amb el temps 
que ha estat positiva, així com explicava també el senyor López. I una llei que evidentment 
ha fet, ha fet més saludable la vida de tothom. Per aquesta manera, revisarem i plantejarem 
així com demaneu, la informació que s’aplica d’aquesta llei en els edificis municipals per tal 
de poder millorar-la. Però sempre recordant que, la inspecció i el qui té l’obligació de què se 
compleixi aquesta llei, no és competència municipal, sinó que és competència de 
Conselleria i de l’Estat. O sigui, simplement volem fer aquest incís perquè, vull dir, perseguir 
a l’infractor i la inspecció de què això se compleixi, que cal recordar que no és una 
competència nostra, sinó que és de Conselleria. Però que així com vos dic, farem aquestes 
revisions d’així com està exposada la informació avui en dia, en els edificis municipals i 
l’augmentarem i la potenciarem, si així cal, per millorar l’aplicació d’aquesta llei. O sigui que 
el nostre vot serà favorable”

Torna parlar el Sr. Llompart: “Sí. Gràcies, senyor Batle. El nostre vot també serà favorable. 
Pensam que convé, apuntava el senyor Batle, que aquesta va ser una llei que va ser 
criticada en el seu moment però que ens ha duit a una vida més saludable. I pensam que 
per ventura inclús amb millors valors dels que hi havia d’un temps, sobretot el respecte cap 
a les persones que no volen fumar. I sí que creiem amb una campanya d’informació, que ja 
hi és. I igual que a altres normes de civisme que hi ha a la nostra societat és bo recordar-les 
i que hi hagi una conscienciació. Pensam que, a més de fer una persecució, és més 
important inclús, poder fer una campanya de publicitat, o una ronda d’informació per tots 
aquests punts que hi ha en el nostre municipi, i són més vulnerables. I bé, contents què hi 
hagi aquest enteniment entre totes les forces i que arribem a bon port”

Acte seguit el Sr. Estaràs parla: “Senyor Humberto, en ningú moment en el meu document 
posa que multem sinó que informem. Això per començar. I a mi no em preocupa tant que es 
fumi defora dels Pacs perquè crec que realment no se fuma ni de dins ni de fora. A mi, la 
meva preocupació és els menors d’edat i jo mateix, quan anam a segons quines cafeteries, 
encara que la llei sigui del Consell Insular, els marratxiners que fumam i els qui vénen de 
defora, entre que passa des de l’acera a dins del restaurant el fum que t’empasses és brutal. 
La meva preocupació són les cafeteries. I si l’Ajuntament no té la competència, realment sí 
que crec que té la competència de qualcuna manera d’informar a la Conselleria que passi 
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per les cafeteries, i pugin els tendals o deixin de fumar. Perquè si ara anam a donar una 
volta per les cafeteries de Marratxí, en el 90% no se pot entrar del fum que hi ha. I jo crec 
que això és alguna cosa preocupant. De qualcuna manera informar a la Conselleria, i en 
ningú moment he dit de multar, posar informar i de bona manera. Evidentment les multes 
són bastant desagradables. Però crec que és millor posar una multa que enviar-nos el fum. 
Perquè els nins estan sopant i tothom fuma dins les terrasses. I això ho sabem tots. De 
qualcuna manera instaria al senyor Batle i al Grup que de qualcuna manera, no sé com, ells 
ho sabran, puguem informar a les cafeteries. Gràcies”

El Primer Tinent de Batle, Sr. Canyelles agafa la paraula per dir: “Senzillament, vull fer una 
matisació perquè a l’escrit pareix que parla de les oficines públiques de l’Ajuntament, quan 
en realitat l’escrit vol dir que és als voltants dels edificis públics municipals. Perquè després 
ens hem referit quan parlaven col·loquialment, parlaven dels edificis públics i dedins no se 
fuma, és indubtable. I suposo que al que se refereix és als espais públics propers a oficines 
municipals o inclús, als espais públics que devora, tenen qualque tipus de servei. Però vull 
fer aquest matís perquè constantment parlam d’edificis municipals. En els edificis no se 
fuma. Per tant vull fer també aquesta matisació, perquè pareixeria com una irresponsabilitat 
per part del propi Equip de Govern, no?”

I el Batle diu: “Molt bé. Per tancar simplement fer un incís en què la vostra proposta no parla 
de les cafeteries. Parla de Pacs d’atenció sanitària, ni en les entrades dels col·legis, ni de 
qualsevol oficina pública de l’Ajuntament. Ho dic perquè per això no hem ficat. Crec... No, 
però parlam de la proposta d’acord. Per això ho deia. Crec que no ha entrat en el debat el 
tema de les terrasses. Però bé, ho deixam aquí. Passam a votació”

Sotmès l’assumpte a votació, 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 
(desembre 2019 – gener 2020).

Els senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia abans 
esmentats.

2. Dació de compte al plenari de la Corporació gener 2020

Atès que, al llarg del 4rt trimestre de 2019 s’han tramitat entre d’altres els següents:
 AJUDES PUNTUALS SERVEIS SOCIALS 4 TRIMESTRE 2019
 INFORMES OBJECCIÓ 4 TRIMESTRE 2019

I per l’any 2020 
 PLA ANUAL CONTROL FINANÇER 2020
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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. Dació de compte del pla anual del control financer 2020

Atès que, per l’any 2020 s’ha tramitat entre d’altres el següent:

 PLA ANUAL CONTROL FINANCER 2020
Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial de 
Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Donar compte dels tràmits abans esmentats.

Els senyors assistents es donen per assabentats de la proposta abans transcrita

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la regidora de Ciudadanos, senyora 
Sabater dient: “Hola. Bon vespre a tothom, gràcies. Les meves preguntes van dirigides, una 
per una notícia que va sortir fa un parell de dies; que se destinarien, bé s’ha d’aprovar 
encara a Consell de Govern, que s’aprovarien dels Fons Europeus FEDER un milió i mig 
d’euros per reformar l’Escola CEIP Ses Cases Noves. Voldríem saber quin temps estarà 
aquest fons en arribar, ja que de manera urgent se necessita millorar les instal·lacions 
d’aquesta escola, que duen anys amb aules modulars i amb goteres. I bé, és urgent. Per 
tant a veure si sabem qualque cosa en temps per millorar aquestes instal·lacions. L’altra 
pregunta va referida al CEIP Costa i Llobera, per una colònia en concret, per les colònies 
felines que hi ha incontrolades a l’escola d’infantil. I, de fet avui he passat per allà i encara hi 
havia que donaven menjar. Les olles estaven en terra i amb restes d’aliments, i la brutor que 
se genera devora els fems que hi ha allà. I també, que aquests moixos van a fer els seus 
excrements al pati d’infantil i allà on juguen els nins, els infants. Per tant creiem que és una 
manca de sanitat a l’escola, allà, que és incontrolada aquesta colònia i a veure quines 
solucions són possibles o quines mesures prendrà l’equip de Govern. I ja està. Gràcies”

El Batle respon: “Senyora Sabater, el tema de ses Cases Noves, ens agradaria poder 
concretar-li dades. Evidentment no ho fem nosaltres, ho fa la Conselleria, per això no li puc 
concretar. El que li puc dir és que els plans de Conselleria, així ens ho han tramès, és que 
aquest 2020 es pugui fer la licitació i amb sort es puguin començar les obres. D’acord? Això 
és el que ens han tramès però no ho puc concretar més. I pas la paraula a la senyora 
Alonso pel tema de les colònies”



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13067227520733700305 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Seguidament parla la regidora Sra. Alonso: “Hola. Molt bon vespre. Dir que el tema de les 
colònies, bé o d’aquesta colònia en concret. Fa temps ja que l’estem tractant. L’any passat 
se varen capturar 8 moixos d’aquesta colònia. Li diem colònia però en realitat no està 
autoritzada per tant és una forma de nomenar-ho. Bé, quan el peó de manteniment de 
l’escola tenies les gàbies col·locades va haver de patir les...bé el varen increpar varios 
pares, dient a veure què fèiem amb els moixos, que a veure si els hi mataven, a veure què hi 
passava. Bé, en el final es varen poder capturar, quan es capturen es duen a Natura Parc, i 
allà si estan sans queden per ser adoptats, si no estan sans se prenen altres mesures, 
depenent del que tinguin. Dir que, quina no va ser la nostra sorpresa quan una vegada 
capturats aquests 8 moixos, pensàvem que ja estaria solventat aquest problema però se veu 
que ja hi havia com un costum d’alimentar allà, a més s’alimenten damunt l’acera, cosa que 
no està permesa. I clar, es va començar, un altre pic, a deixar moixos allà i camades petites i 
clar, se varen tornar a criar i a ajuntar. El problema que tenim actualment és que, no sols és 
difícil capturar-los, sinó que a més els hi atropellen. Perquè com que estan a un lloc que no 
poden estar, doncs cada cert temps, desgraciadament, hem d’anar a recollir animals morts 
que han estat atropellats a una zona que és molt concurrida, i a més a més, que els nins, 
crec que no ha de ser gens agradable veure un animal mort a la porta de l’escola. Per 
aquest motiu vàrem decidir tornar a intentar capturar-los, de manera que els hi puguem 
reubicar i puguem intentar solventar aquest problema. Fent un seguiment amb la Policia de 
Medi Ambient, ens hem adonat compte que moltes de les persones que alimenten als 
moixos, precisament són pares i mares o padrins dels nins que van a l’escola. Dia 3 de 
gener, d’aquest mes de gener, me vaig reunir amb dues mares preocupades pel tema de, 
sobretot dels excrements que havien detectat en el pati de l’Escola Vella. I bé, els hi vaig 
explicar tot el que hi havíem fet i tot el que seguiríem fent. I bé, també els hi vaig explicar 
que està en marxa un reglament de colònies felines que intentarem, i segur que podrem dur 
en el pròxim plenari municipal perquè sigui aprovat. I en aquest reglament hi ha les 
prescripcions tècniques que vénen donades pel Consell. Per tant, és una eina que ens 
ajudarà a controlar millor aquest tipus de, bé controlar les colònies i sobretot autoritzar-les a 
llocs que siguin apropiats i no devora una escola com és aquesta, que a més no està 
autoritzada. A part vàrem dir que feríem una neteja profunda de l’arena durant aquests dies 
que no hi havia escola, a fi que quan tornessin a venir els nins estigues l’arena regenerada i 
almenys fer un poc net el dia a dia i que no trobin coses de més enrere. I bé, no puc dir 
massa més. Vull dir, estic en contacte amb aquestes mares. A continuació vaig rebre un 
correu de l’Amipa demanant com havia anat aquesta reunió amb les mares que havien 
sabut. I els hi vaig fer arribar un petit resum de com havia estat la reunió. Resum que té 
l’escola i té l’Amipa en el seu poder també. Si voleu vos puc fer arribar també a vosaltres, 
però bé, a l’escola hi és i avui precisament hi ha hagut consell escolar i s’ha tractat aquest 
tema i s’ha donat la informació pertinent també. Gràcies”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Partit Popular, señor 
Llompart dient: “Hola a tots una altra vegada. En primer lloc volíem donar l’enhorabona per 
la campanya feta per l’Ajuntament “Cap nin sense jugueta”. Pensam que és una bona 
campanya, una iniciativa perfecta i que preguem que perduri en el temps. I volem agrair 
públicament a la senyora Bel Mestre. Que gràcies a ella, hi va haver quatre nins, que varen 
quedar sense juguetes, ja que ens va faltar la informació en temps i forma, i gràcies a la 
seva gestió ràpida, aquests quatre nins varen poder tenir les juguetes i gaudir del Nadal 
igual que tots. Volíem recordar que en el passat plenari, ja no record si va ser desembre o 
novembre, vàrem fer un prec perquè revisessin les boques dels incendis, perquè moltes 
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estaven destapades, sobretot al voltant de les escoles. I ens han dit que qualcuna, devora 
Santa Teresa i en el carrer Cabana, que continuen descobertes. A veure si les podien mirar. 
Una veïnada del Pont d’Inca ens ha dit que en el carrer Ramon Llull, just davant la Pepsi, 
perquè ens entenguem, han clausurat una obra i es fa molt perillós passar per allà. Inclús a 
vegades cauen les tanques amb les quals han tancat i no hi poden passar bé. I dos més. 
Just a l’enfront de la corba de l’escola del Pla de na Tesa. Allà on s’uneix l’asfaltat vell amb 
l’obra nova, hi ha un clot just a la dreta. Supòs que el Batle l’hagut de patir qualque vegada i 
és bastant perillós, sobretot per la gent que va en moto si vas per allà o en bicicleta és 
perillós. I el darrer, un veïnat del carrer Miquel Ferrà, just davant el 6-A, se queixen que hi ha 
una trampilla o una boca de clavegueram que està aixecada i a part que és molt perillós que 
qualcú pot posar els peus, ens ha dit que han detectat rates. A veure si poden passar a 
reparar l’acera i veure si hi ha qualque colònia per allà a baix. I ja està. Moltes gràcies”

A continuació el Batle contesta: “Gràcies per aquests precs, senyor Llompart. I després dir 
que també gràcies per l’enhorabona de la campanya “Cap nin sense jugueta”. I és vera que 
se va fer molt bona feina des de l’àrea de Serveis Socials que ho va organitzar, juntament 
amb el Casal Solidari. I també donar les gràcies a n’aquelles entitats que varen col·laborar 
en donar regals. Que varen ser varies, des del Club de Futbol del Pla de Na Tesa, com 
qualcuna altra, que ara mateix no em record, però hi va haver varies. Sí que és vera que va 
ser una bona iniciativa i esperam poder tenir-la durant molts d’anys”

Seguidament el Batle dona la paraula al regidor de Cultura, senyor Ramis: “Moltes gràcies, 
senyor Batle. Jo simplement el que volia fer és una convidada pel proper dia 15 de febrer. 
Això és un dissabte. I és amb motiu de la celebració de la Rua de Marratxí, la Rua 2020, que 
aquest any com a novetat dir que cau en dissabte, i no en diumenge com s’havia fet els anys 
anteriors. I que la festa final de Rua es farà en aquesta plaça, a la plaça de l’Ajuntament. 
D’acord? Ho digo perquè ningú vagi a Sant Marçal, perquè no trobarà res. I després també 
dir-vos, que aquest dijous, dia 30 a les 7 de l’horabaixa a Ca Ses Monges del Pla de na 
Tesa fem una petita exposició amb tots els cartells seleccionats dels que varen participar en 
el concurs de cartells de la Rua. Farem un petit refrigeri amb els nins que estan convidats, 
els hi donarem un petit obsequi, per si també els Regidors de la Corporació o qui vulgui del 
públic, vol venir, està també més que convidat. Ja està. Moltes gràcies.”

I el Batle comenta: “Molt bé. Idò finalitzam aquí el ple, abans de donar el peu al torn dels 
ciutadans. Ens veiem en el pròxim ple on segurament podrem aprovar els pressupostos 
d’aquesta Casa, si tot va bé. Molt bé, es tanca 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.

Paula Baltasar Cózar

La secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 13 de febrer del 2020

El Batle,
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