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Referència: 2021/00000107M

Procediment: Actes de l'Ajuntament Ple/ Acta ple març

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 04/21
Caràcter: Ordinària
Data: 30 de març de 2021
Horari: de 20.00 a 23.40 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)
Assistents:

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

Aquesta sessió plenària es du a terme en compliment de l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons la modificació introduïda per la 
Disposició Final Segona del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març.

A continuació agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor Jaume Llompart Caldés:
“Senyor Batle, ara que el plenari, no sé si ha començat o no però per no interrompre més 
endavant. Des del grup popular li volíem demanar a veure si abans de que començàs el 
plenari podríem fer un minut de silenci en memòria d’en Felipe García, un company de la 
brigada que va morir fa unes setmanes i així manifestar el nostre suport tant als companys 
que duen tant d’anys fent feina plegats amb ell com al seu germà que és funcionari de la 
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casa o ho ha estat i obviament també a tots els seus amics i a tota la seva família. Crec que 
seria un bon detall que l’Ajuntament li guardàs aquest minut de silenci”

Li respon el senyor Batle: “Sí, cap problema. De fet ho anavem a proposar. Així com diu el 
senyor Llompart obrim aquest plenari amb un minut de silenci en memòria del nostre 
company Felip García Romero”

Una vegada acabat el minut de silenci el Batle agafa la paraula: “Dir que aquesta pèrdua va 
ser un cop important per tot el funcionariat d’aquesta Casa. Una notícia un poc més positiva. 
Avui en dia esteim en 57 positius de Covid a Marratxí. O sigui, anam davallant plenari a 
plenari així com vos vaig informant. I ara sí, senyora secretària, si voleu començar amb 
l’ordre del dia. Perdoni, que no ho he dit, avui en dia cap dels nostres funcionaris està de 
baixa per positiu amb Covid”

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors (17-02-2021 i 23-02-2021)
Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Reconeixement de crèdits 03/21
Mocions:
3. Moció presentada pel grup polític municipal Vox Marratxí sobre medidas directas al 

sector de la hostelería
4. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular de suport a les campanyes 

SOS Turisme i SOS Esport
5. Moció presentada per l’equip de govern per instar a Correus a ampliar els horaris 

d’atenció al client a la seva oficina de Marratxí
6. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular envers el retorn de l’import 

del rebut de l’IBI a les persones amb situació d’atur o erto
7. Declaració institucional pel reconeixement de la discapacitat social

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 març 2021(Pla pressupostari a mitjà termini. 
Exercici pressupostari 2021)
3. Donar compte de la Sentència núm. 72/2021

- Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió extraordinària de data 17-02-2021 i de l’acta 
de la sessió ordinària de data 23-02-2021, que s’aproven i autoritzen per unanimitat.
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2. Reconeixement de crèdits 03/21

Vist l’expedient 03/21 relatiu al reconeixement de crèdits corresponents als exercicis 
pressupostaris anteriors.

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

Vist l’informe del Sr. Interventor 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 03/21 corresponent a les despeses que després 
es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura en l’expedient.

NUM     ANY NUM FRA
DATA 

FRA NOM IMPORT

1 2020 2020003030 13/05/2020 ENDESA ENERGIA XXI S.L 32,65

2 2020 2020004007 06/07/2020 ENDESA ENERGIA S.A 634,60

3 2020 2020004975 30/09/2020 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 61,49

4 2020 2020005280 15/10/2020 AXIOMA ANALISIS ESTADISTICOS, S.L 600,00

5 2020 2020005492 30/09/2020 MARIA RAMIS SERRA 116,21

6 2020 2020005593 09/10/2020 SARGANTANA SO I LLUM AUTENTICS S.L 798,60

7 2020 2020005665 17/09/2020 FARMACIA PICORNELL-CIURANA 7,47

8 2020 2020005704 31/10/2020 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 630,26

9 2020 2020005705 31/10/2020 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 658,07

10 2020 2020005711 31/10/2020 SINELEC COMERCIAL BALEAR S.L 30,27

11 2020 2020005886 31/05/2020 ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A 9.249,24

12 2020 2020006055 06/11/2020 FUNDACIÓ NATURA PARC 9.648,50

13 2020 2020006163 15/11/2020 NOVELEC PALMA S.L 86,77

14 2020 2020006318 30/10/2020 JUAN MERCADAL JAUME 122,45

15 2020 2020006375 05/11/2020 ENDESA ENERGIA XXI S.L. 417,81

16 2020 2020006484 31/10/2020 MARIA RAMIS SERRA 11,94

17 2020 2020006503 31/10/2020 MARIA RAMIS SERRA 6,75

18 2020 2020006519 19/06/2020 EUROSACABANA S.L 95,00

19 2020 2020006606 30/11/2020 AUTO MUDARRA MOTOR S.L 252,32

20 2020 2020006795 11/12/2020 ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A 3.702,60

21 2020 2020006805 09/12/2020 FUNDACIÓ NATURA PARC 5.189,50

22 2020 2020006824 14/12/2020 FEIM ESPORT, S.L 661,31

23 2020 2020006873 30/11/2020 MARIA RAMIS SERRA 9,14

24 2020 2020007029 22/10/2020 EUROSACABANA S.L 100,00
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25 2020 2020007032 23/10/2020 EUROSACABANA S.L 95,00

26 2020 2020007036 14/09/2020 FARMACIA PICORNELL-CIURANA 132,42

27 2020 2020007054 17/12/2020 RICOH ESPAÑA S.L.U 224,66

28 2020 2020007073 31/08/2020 EUROSACABANA S.L 143,00

29 2020 2020007079 21/10/2020 EUROSACABANA S.L 273,00

30 2020 2020007081 24/10/2020 EUROSACABANA S.L 95,00

31 2020 2020007086 15/12/2020 NEUMATICOS SOLEDAD S.L. 69,97

32 2020 2020007141 07/12/2020 ENDESA ENERGIA S.A 268,63

33 2020 2020007181 16/12/2020 TRANSPORTES MIQUEL VADELL S.L 726,00

34 2020 2020007198 07/12/2020 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 523,67

35 2020 2020007205 31/10/2020 MANUEL ESPINOSA ARGENTE 358,99

36 2020 2020007206 30/11/2020 MANUEL ESPINOSA ARGENTE 93,00

37 2020 2020007216 30/11/2020 DISA PENINSULA S.L.U 1.712,04

38 2020 2020007228 31/12/2020 RENT MODUL S.L.U 471,90

39 2020 2021000028 01/12/2020 JASA TRANSPORTES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 752,67

40 2020 2021000029 01/12/2020 JASA TRANSPORTES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 171,65

41 2020 2021000030 01/12/2020 JASA TRANSPORTES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 181,65

42 2020 2021000052 31/12/2020 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A 2.708,36

43 2020 2021000066 31/12/2020 GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA 1.270,50

44 2020 2021000067 31/12/2020 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 430,82

45 2020 2021000068 31/12/2020 TECNO MOTOR MALLORCA S.L 30,98

46 2020 2021000071 10/11/2020 DISTRIBUIDORA ROTGER S.L 26,09

47 2020 2021000077 20/12/2020 MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CAN MATEU S.L 24,47

48 2020 2021000082 31/12/2020 MAC INSULAR S.L 1.042,98

49 2020 2021000084 31/12/2020 CREU ROJA ESPANYOLA 2.017,21

50 2020 2021000086 31/12/2020 BRUPER S.A 101,72

51 2020 2021000158 31/12/2020 MANUEL ESPINOSA ARGENTE 267,00

52 2020 2021000168 14/09/2020 VIVERS SANTA MARIA S.A.T 328,59

53 2020 2021000206 31/12/2020 LA HERRAMIENTA BALEAR S.A 3,65

54 2020 2021000207 31/12/2020 LA HERRAMIENTA BALEAR S.A 14,51

55 2020 2021000208 31/12/2020 LA HERRAMIENTA BALEAR S.A 7,36

56 2020 2021000209 31/12/2020 LA HERRAMIENTA BALEAR S.A 6,98

57 2020 2021000210 31/12/2020 LA HERRAMIENTA BALEAR S.A 2,69

58 2020 2021000211 31/12/2020 LA HERRAMIENTA BALEAR S.A 20,58

59 2020 2021000281 15/01/2020 DIELECTRO BALEAR S.A. 52,74

60 2020 2021000295 31/12/2020 FUNDACIÓ NATURA PARC 7.013,00

61 2020 2021000305 31/12/2020 MARIA RAMIS SERRA 29,27

62 2020 2021000327 31/12/2020 MARIA RAMIS SERRA 3,80

63 2020 2021000328 31/12/2020 MARIA RAMIS SERRA 3,25

64 2020 2021000330 31/12/2020 MARIA RAMIS SERRA 14,42

65 2020 2021000332 31/12/2020 MARIA RAMIS SERRA 8,25

66 2020 2021000334 31/12/2020 MARIA RAMIS SERRA 10,66

67 2020 2021000337 31/12/2020 MARIA RAMIS SERRA 16,92

68 2020 2021000340 31/12/2020 MARIA RAMIS SERRA 2,14
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69 2020 2021000341 31/12/2020 MARIA RAMIS SERRA 3,30

70 2020 2021000342 31/12/2020 MARIA RAMIS SERRA 25,35

71 2020 2021000343 30/11/2020 MARIA RAMIS SERRA 4,99

72 2020 2021000358 18/11/2020 FARMACIA PICORNELL-CIURANA 19,78

73 2020 2021000359 11/11/2020 FARMACIA PICORNELL-CIURANA 183,00

74 2020 2021000363 02/11/2020 FARMACIA PICORNELL-CIURANA 4,68

75 2020 2021000369 19/01/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U 71,40

76 2020 2021000373 19/01/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U 60,90

77 2020 2021000378 20/08/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

78 2020 2021000379 04/09/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

79 2020 2021000380 30/12/2020 NOVAQUIMICA 2018 S.L 1.214,04

80 2020 2021000381 28/08/2020 EUROSACABANA S.L 136,50

81 2020 2021000383 13/10/2020 EUROSACABANA S.L 115,00

82 2020 2021000384 17/10/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

83 2020 2021000385 18/11/2020 EUROSACABANA S.L 140,00

84 2020 2021000386 21/11/2020 EUROSACABANA S.L 150,00

85 2020 2021000387 25/11/2020 EUROSACABANA S.L 95,00

86 2020 2021000390 26/11/2020 EUROSACABANA S.L 95,00

87 2020 2021000391 26/11/2020 EUROSACABANA S.L 135,00

88 2020 2021000392 30/10/2020 EUROSACABANA S.L 59,38

89 2020 2021000395 02/11/2020 EUROSACABANA S.L 65,00

90 2020 2021000396 13/10/2020 EUROSACABANA S.L 135,00

91 2020 2021000397 15/10/2020 EUROSACABANA S.L 115,00

92 2020 2021000398 15/10/2020 EUROSACABANA S.L 136,50

93 2020 2021000399 16/10/2020 EUROSACABANA S.L 115,00

94 2020 2021000400 16/10/2020 EUROSACABANA S.L 135,00

95 2020 2021000401 30/10/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

96 2020 2021000402 29/10/2020 EUROSACABANA S.L 100,00

97 2020 2021000403 28/10/2020 EUROSACABANA S.L 142,00

98 2020 2021000410 27/10/2020 EUROSACABANA S.L 64,34

99 2020 2021000415 27/10/2020 EUROSACABANA S.L 100,00

100 2020 2021000417 19/10/2020 EUROSACABANA S.L 65,00

101 2020 2021000422 16/10/2020 EUROSACABANA S.L 140,00

102 2020 2021000425 15/12/2020 JASA TRANSPORTES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 35,48

103 2020 2021000426 17/09/2020 ALCAMPO S.A 48,59

104 2020 2021000427 15/12/2020 JASA TRANSPORTES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 73,66

105 2020 2021000428 15/12/2020 JASA TRANSPORTES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 37,82

106 2020 2021000433 31/12/2020 POLO BALEAR S.L 94,78

107 2020 2021000434 31/12/2020 POLO BALEAR S.L 44,90

108 2020 2021000469 22/09/2020 BERNER MONTAJE Y FIJACION S.L 586,84

109 2020 2021000476 05/01/2021 ENDESA ENERGIA XXI S.L 36,82

110 2020 2021000489 17/10/2020 EUROSACABANA S.L 273,00

111 2020 2021000491 26/11/2020 EUROSACABANA S.L 95,00

112 2020 2021000493 24/11/2020 EUROSACABANA S.L 273,00
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113 2020 2021000494 20/11/2020 EUROSACABANA S.L 143,00

114 2020 2021000496 31/10/2020 EUROSACABANA S.L 234,00

115 2020 2021000497 28/10/2020 EUROSACABANA S.L 273,00

116 2020 2021000499 16/10/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

117 2020 2021000500 16/10/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

118
2020 2021000502 31/12/2020

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA DE 
MALLORCA 8.891,66

119 2020 2021000508 16/10/2020 EUROSACABANA S.L 234,00

120 2020 2021000515 15/10/2002 EUROSACABANA S.L 143,00

121 2020 2021000517 13/10/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

122
2020 2021000522 31/08/2020

EDITORA DE MEDIOS DE VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLÓN S.L
544,50

123 2020 2021000545 31/12/2020 DISA PENINSULA S.L.U 1.219,21

124 2020 2021000547 31/12/2020 DISA PENINSULA S.L.U 1.217,25

125 2020 2021000548 31/12/2020 DISA PENINSULA S.L.U 49,02

126 2020 2021000549 31/12/2020 DISA PENINSULA S.L.U 1.492,40

127 2020 2021000553 31/12/2020 JASA TRANSPORTES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 57,68

128 2020 2021000554 31/12/2020 JASA TRANSPORTES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 235,05

129 2020 2021000558 24/11/2020 SHUTTERSTOCK INC 35,09

130 2020 2021000561 14/01/2021 ZERTIFIKA GENERAL S.L 813,25

131 2020 2021000575 29/01/2021 ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A 217,80

132 2020 2021000589 07/11/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

133 2020 2021000590 12/11/2020 EUROSACABANA S.L 136,50

134 2020 2021000591 06/11/2020 EUROSACABANA S.L 97,00

135 2020 2021000592 10/11/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

136 2020 2021000593 11/11/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

137 2020 2021000594 11/11/2020 EUROSACABANA S.L 80,00

138 2020 2021000595 12/11/2020 EUROSACABANA S.L 65,00

139 2020 2021000596 12/11/2020 EUROSACABANA S.L 116,91

140 2020 2021000597 13/11/2020 EUROSACABANA S.L 195,00

141 2020 2021000598 12/11/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

142 2020 2021000599 12/11/2020 EUROSACABANA S.L 65,00

143 2020 2021000600 13/11/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

144 2020 2021000603 14/11/2020 EUROSACABANA S.L 94,97

145 2020 2021000604 16/11/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

146 2020 2021000616 18/11/2020 EUROSACABANA S.L 65,00

147 2020 2021000617 20/11/2020 EUROSACABANA S.L 100,00

148 2020 2021000618 20/11/2020 EUROSACABANA S.L 98,00

149 2020 2021000619 20/11/2020 EUROSACABANA S.L 115,00

150 2020 2021000620 20/11/2020 EUROSACABANA S.L 100,00

151 2020 2021000621 20/11/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

152 2020 2021000622 26/11/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

153 2020 2021000623 27/11/2020 FARMACIA PICORNELL CIURANA 13,55

154 2020 2021000629 05/01/2021 ENDESA ENERGIA XXI S.L 78,55

155 2020 2021000633 05/01/2021 ENDESA ENERGIA XXI S.L 62,49
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156 2020 2021000634 05/01/2021 ENDESA ENERGIA XXI S.L 397,76

157 2020 2021000635 05/01/2021 ENDESA ENERGIA XXI S.L 2,60

158 2020 2021000636 05/01/2021 ENDESA ENERGIA S.A 274,31

159 2020 2021000637 05/01/2021 ENDESA ENERGIA S.A 3.116,25

160 2020 2021000638 05/01/2021 ENDESA ENERGIA S.A 2.112,62

161 2020 2021000639 05/01/2021 ENDESA ENERGIA S.A 5.603,17

162 2020 2021000640 05/01/2021 ENDESA ENERGIA S.A 824,98

163 2020 2021000672 20/10/2020 B2B HOSTING S.L 59,29

164 2020 2021000707 05/01/2021 ENDESA ENERGIA XXI S.L 395,57

165 2020 2021000709 05/01/2021 ENDESA ENERGIA XXI S.L 3.319,16

166 2020 2021000735 07/12/2020 ENDESA ENERGIA XXI S.L 512,88

167 2020 2021000736 07/12/2020 ENDESA ENERGIA XXI S.L 1,50

168 2020 2021000737 07/12/2020 ENDESA ENERGIA XXI S.L 14,63

169 2020 2021000739 09/11/2020 ENDESA ENERGIA XXI S.L -2,27

170 2020 2021000753 01/02/2021 ELVIRA POLO GARRIDO 72,19

171 2020 2021000755 01/02/2021 JOSE ANTONIO AZNAR LOPEZ 72,19

172 2020 2021000756 22/01/2021 COL·LEGI OFICIAL DE FARMACEUTICS 551,20

173 2020 2021000764 19/03/2020 EUROSACABANA S.L 100,00

174 2020 2021000765 20/03/2020 EUROSACABANA S.L 100,00

175 2020 2021000766 27/03/2020 EUROSACABANA S.L 75,00

176 2020 2021000767 18/11/2020 EUROSACABANA S.L 115,00

177 2020 2021000768 11/11/2020 EUROSACABANA S.L 95,00

178 2020 2021000769 18/11/2020 EUROSACABANA S.L 95,00

179 2020 2021000770 30/11/2020 EUROSACABANA S.L 65,00

180 2020 2021000771 18/11/2020 EUROSACABANA S.L 115,00

181 2020 2021000772 13/11/2020 EUROSACABANA S.L 135,00

182 2020 2021000773 07/11/2020 EUROSACABANA S.L 140,00

183 2020 2021000774 12/11/2020 EUROSACABANA S.L 115,00

184 2020 2021000775 21/10/2020 EUROSACABANA S.L 64,84

185 2020 2021000776 28/11/2020 EUROSACABANA S.L 65,00

186 2020 2021000777 18/11/2020 EUROSACABANA S.L 115,00

187 2020 2021000780 01/09/2020 EUROSACABANA S.L 136,50

188 2020 2021000781 20/03/2020 EUROSACABANA S.L 60,00

189 2020 2021000782 19/03/2020 EUROSACABANA S.L 90,00

190 2020 2021000783 14/03/2020 EUROSACABANA S.L 79,12

191 2020 2021000784 14/03/2020 EUROSACABANA S.L 50,00

192 2020 2021000785 21/03/2020 EUROSACABANA S.L 60,00

193 2020 2021000786 24/03/2020 EUROSACABANA S.L 40,69

194 2020 2021000787 21/03/2020 EUROSACABANA S.L 50,00

195 2020 2021000788 31/03/2020 EUROSACABANA S.L 50,00

196 2020 2021000789 18/11/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

197 2020 2021000790 24/11/2020 EUROSACABANA S.L 136,50

198 2020 2021000791 07/09/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

199 2020 2021000792 27/11/2020 EUROSACABANA S.L 117,00
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200 2020 2021000793 25/11/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

201 2020 2021000794 02/12/2020 EUROSACABANA S.L 65,00

202 2020 2021000795 20/03/2020 EUROSACABANA S.L 120,00

203 2020 2021000796 05/12/2020 EUROSACABANA S.L 97,50

204 2020 2021000797 21/03/2020 EUROSACABANA S.L 200,00

205 2020 2021000798 31/03/2020 EUROSACABANA S.L 79,89

206 2020 2021000799 04/08/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

207 2020 2021000800 05/12/2020 EUROSACABANA S.L 100,00

208 2020 2021000801 02/12/2020 EUROSACABANA S.L 65,00

209 2020 2021000802 21/03/2020 EUROSACABANA S.L 50,00

210 2020 2021000803 27/03/2020 EUROSACABANA S.L 119,59

211 2020 2021000804 18/12/2020 FARMACIA PICORNELL CIURANA 23,80

212 2020 2021000845 31/12/2020 ASSOCIACIO RADIO TAXI CIUTAT 438,00

213 2020 2021000867 31/12/2020 STAY CREATIVE S.L 701,80

214 2020 2021000868 31/12/2020 STAY CREATIVE S.L 2.613,60

215 2020 2021000908 19/11/2020 EUROSACABANA S.L 100,00

216 2020 2021000909 02/12/2020 EUROSACABANA S.L 97,00

217 2020 2021000913 10/08/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

218 2020 2021000915 04/12/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

219 2020 2021000916 02/12/2020 EUROSACABANA S.L 95,00

220 2020 2021000919 09/12/2020 FARMACIA PICORNELL CIURANA 2,46

221 2020 2021000922 31/12/2020 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L 26,12

222 2020 2021000923 10/11/2020 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L 44,10

223 2020 2021000927 30/11/2020 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L 46,03

224 2020 2021000929 20/11/2020 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L 20,96

225 2020 2021000933 10/12/2020 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L 8,01

226 2020 2021000942 14/11/2020 EUROSACABANA S.L 143,00

227 2020 2021000943 06/05/2020 EUROSACABANA S.L 78,00

228 2020 2021000951 19/03/2020 EUROSACABANA S.L 20,00

229 2020 2021000952 24/03/2020 EUROSACABANA S.L 19,56

230 2020 2021000953 20/03/2020 EUROSACABANA S.L 20,00

231 2020 2021000954 24/03/2020 EUROSACABANA S.L 79,57

232 2020 2021000956 30/07/2020 EUROSACABANA S.L 97,50

233 2020 2021000957 07/11/2020 EUROSACABANA S.L 286,00

234 2020 2021000960 22/09/2020 EUROSACABANA S.L 65,00

235 2020 2021000961 16/11/2020 EUROSACABANA S.L 97,50

236 2020 2021000962 03/11/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

237 2020 2021000963 12/11/2020 EUROSACABANA S.L 136,50

238 2020 2021000964 27/11/2020 EUROSACABANA S.L 143,00

239 2020 2021000965 25/09/2020 EUROSACABANA S.L 156,00

240 2020 2021000966 29/10/2020 EUROSACABANA S.L 136,50

241 2020 2021000967 13/11/2020 EUROSACABANA S.L 65,00

242 2020 2021001043 14/10/2020 EUROSACABANA S.L 100,00

243 2020 2021001046 20/10/2020 SUSANA COMPANY MASCARO (PAPELERIAS COMPANY) 132,88
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244 2020 2021001048 17/12/2020 DELEGACIO DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS 130,02

245 2020 2021001060 26/05/2020 EUROSACABANA S.L 99,39

246 2020 2021001061 06/11/2020 EUROSACABANA S.L 115,00

247 2020 2021001065 27/03/2020 EUROSACABANA S.L 75,00

248 2020 2021001066 04/06/2020 EUROSACABANA S.L 140,00

249 2020 2021001067 04/09/2020 EUROSACABANA S.L 135,00

250 2020 2021001068 27/05/2020 EUROSACABANA S.L 134,90

251 2020 2021001088 02/12/2020 DISTRIBUCIONES CLINICAS BAUZA 696,00

252 2020 2021001103 10/11/2020 EUROSACABANA S.L 135,00

253 2020 2021001105 21/07/2020 EUROSACABANA S.L 99,98

254 2020 2021001120 12/08/2020 OFIMATICA ESTORACH S.L 108,89

255 2020 2021001133 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 2.582,25

256 2020 2021001134 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 444,90

257 2020 2021001135 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 508,13

258 2020 2021001136 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 282,80

259 2020 2021001137 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 312,86

260 2020 2021001138 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 316,87

261 2020 2021001139 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 747,20

262 2020 2021001140 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 4.383,39

263 2020 2021001141 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 341,44

264 2020 2021001142 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 331,36

265 2020 2021001143 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 502,27

266 2020 2021001144 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 639,20

267 2020 2021001145 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 2.086,31

268 2020 2021001146 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 414,67

269 2020 2021001147 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 623,88

270 2020 2021001148 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 719,53

271 2020 2021001150 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 726,52

272 2020 2021001151 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 1.158,78

273 2020 2021001152 05/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 7.901,49

274 2020 2021001155 25/01/2021 GABRIEL ENRIQUE LLORENS GONZALEZ 612,00

275 2020 2021001160 15/11/2020 VODAFONE ESPAÑA S.A.U 357,45

276 2020 2021001163 15/11/2020 VODAFONE ESPAÑA S.A.U 465,50

277 2020 2021001164 15/12/2020 VODAFONE ESPAÑA S.A.U 377,81

278 2020 2021001184 05/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 1.358,71

279 2020 2021001185 05/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 697,91

280 2020 2021001186 05/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 68,41

281 2020 2021001187 05/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 564,74

282 2020 2021001188 05/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 89,12

283 2020 2021001189 05/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 19,65

284 2020 2021001191 05/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 26,91

285 2020 2021001192 05/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 148,51

286 2020 2021001194 05/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 36,24

287 2020 2021001196 05/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 545,95
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287 2020 2021001198 05/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 525,86

288 2020 2021001199 05/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 792,06

289 2020 2021001200 05/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 751,86

290 2020 2021001201 05/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 350,84

291 2020 2021001202 05/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 116,98

292 2020 2021001203 05/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI, S.L 372,00

293 2020 2021001280 05/01/2021 FARMACIA PICORNELL CIURANA 13,35

294 2020 2021001285 14/12/2020 EUROSACABANA S.L 80,00

295 2020 2021001286 11/12/2020 EUROSACABANA S.L 80,00

296 2020 2021001287 18/12/2020 EUROSACABANA S.L 65,00

297 2020 2021001288 17/12/2020 EUROSACABANA S.L 136,00

298 2020 2021001289 10/12/2020 EUROSACABANA S.L 100,00

299 2020 2021001290 18/12/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

300 2020 2021001292 11/12/2020 EUROSACABANA S.L 65,00

301 2020 2021001296 21/12/2020 EUROSACABANA S.L 65,00

302 2020 2021000080 31/12/2020 SOLRED S.A 52,35

303 2020 2021000081 31/12/2020 SOLRED S.A 85,84

304 2020 2021000329 27/12/2020 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. 33,86

305 2020 2021000331 27/11/2020 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. 33,86

306 2020 18.234.012-A 12/02/2021 MARTINEZ ORTEGA, Mª ANGELES 250,00

307 2020 43.019.368-F 12/02/2021 ZANOGUERA CLADERA, FRANCISCO 250,00

308 2020 43.108.658-B 12/02/2021 LLOFRIU TERRASA, JOSE MARIA 150,00

309 2020 43.180.156-W 12/02/2021 VIDAL RIBAS, CARLOS 150,00

310 2020 43.019.368-F 12/02/2021 ZANOGUERA CLADERA, FRANCISCO 225,00

311 2020 18.234.012-A 12/02/2021 MARTINEZ ORTEGA, Mª ANGELES 225,00

312 2020 44.329.210-E 12/02/2021 MATAMALAS PONT, FCO. JOSE 175,00

313 2020 43.180.156-W 12/02/2021 VIDAL RIBAS, CARLOS 150,00

314 2020 73.099.357-W 12/02/2021 FIOL NADAL, LOURDES CATALINA 8,00

315 2020 43.077.496-Z 12/02/2021 RIPOLL MAS, JUAN FRANCISCO 8,00

316 2020 43.096.217-J 12/02/2021 HAMAD MOHAMED, JAIME 8,00

317 2020 43.096.217-J 12/02/2021 HAMAD MOHAMED, JAIME 32,77

318 2020 2021000006 10/01/2020 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 97,90

319 2020 2021000007 10/02/2020 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 97,90

320 2020 2021000008 10/03/2020 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 98,05

321 2020 2021000009 10/04/2020 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 98,40

322 2020 2021000010 10/05/2020 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 102,40

323 2020 2021000011 10/06/2020 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 170,53

324 2019 2021000012 10/08/2019 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 99,51

325 2020 2021000013 10/09/2020 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 129,40

326 2019 2021000014 10/10/2019 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 97,90

327 2020 2021000015 10/10/2020 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 129,40

328 2020 2021000016 10/12/2020 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 129,40

329 2020 2021000920 30/11/2020 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L 46,66

330 2020 2021000931 30/11/2020 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L 18,26
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331 2020 2021001378 24/03/2020 EUROSACABANA S.L 19,99

332 2020 2021001379 14/12/2020 EUROSACABANA S.L 117,00

333 2020 2021001380 18/12/2020 EUROSACABANA S.L 136,50

334 2020 2021001381 18/12/2020 EUROSACABANA S.L 150,00

335 2020 2021001382 09/12/2020 EUROSACABANA S.L 143,00

336 2020 2021001383 18/12/2020 EUROSACABANA S.L 136,50

337 2020 2021001384 18/12/2020 EUROSACABANA S.L 100,00

338 2020 2021001385 16/12/2020 EUROSACABANA S.L 135,00

339 2020 2021001386 16/12/2020 EUROSACABANA S.L 95,00

340 2020 2021001387 17/12/2020 EUROSACABANA S.L 97,12

341 2020 2021001389 16/12/2020 EUROSACABANA S.L 95,00

342 2020 2021001390 15/12/2020 EUROSACABANA S.L 135,00

343 2020 2021001391 15/12/2020 EUROSACABANA S.L 115,00

344 2020 2021001392 27/03/2020 EUROSACABANA S.L 19,20

345 2020 2021001393 15/11/2020 EUROSACABANA S.L 97,28

346 2020 2021001394 11/12/2020 EUROSACABANA S.L 97,50

347 2020 2021001396 15/12/2020 EUROSACABANA S.L 135,00

348 2020 2021001397 15/12/2020 EUROSACABANA S.L 135,00

349 2020 2021001398 18/12/2020 EUROSACABANA S.L 97,50

350 2020 2021001400 18/12/2020 EUROSACABANA S.L 146,25

TOTAL 147.889,74

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 25 de març de 2021, abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels 
quatre regidors de MÉS i de la regidora d’IDMA-El Pi; i amb les abstencions dels quatre 
regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX, del regidor d’Unides 
Podem i del regidor del Grup Mixt, aprovar els acords esmentats.

3. Moció presentada pel grup polític municipal Vox Marratxí sobre medidas directas 
al sector de la hostelería

A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso 
Sota, de la Moció presentada per Vox Marratxí, en data 08 de març de 2021 sobre medidas 
directas al sector de la hostelería que diu textualment:

“La pandemia mundial provocada por el coronavirus ha tenido unas secuelas dramáticas en 
la salud de miles de personas. La crisis sanitaria ha derivado en una crisis económica 
mundial con un impacto sin precedentes.
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En el archipiélago balear ha supuesto, en 2020, una caída del PIB superior al 25%. La 
actividad económica está casi paralizada y aguantando como puede. Las empresas 
turísticas no pueden resistir más.

Lamentablemente aún no se ha logrado superar la primera fase y los recursos de las 
empresas ya están al límite, debiendo hacer frente a una enorme carga fiscal y sin generar 
ingresos por la falta de actividad. Recordemos que en muchísimos casos las empresas 
permanecen cerradas desde octubre de 2019.

Esta desesperante situación provoca impotencia entre trabajadores y empresarios que ven 
esfumarse la posibilidad de reiniciar la actividad turística ven peligrar sus empresas, su 
patrimonio, y sus puestos de trabajo.

Y desde Vox Marratxí queremos unirnos a este movimiento social y empresarial que está 
representado por diferentes asociaciones y que nace de la reivindicación transversal de 
todos los implicados en la cadena de valores turísticos y que demandan que se desarrollen 
todas las políticas necesarias para conseguir la reactivación empresarial.

Debemos ponernos al lado de asociaciones, empresas y trabajadores, pedir unidad de 
acción y exigir una política sanitaria más contundente.

No nos podemos permitir seguir en la inacción, ni en nuestros municipios, ni en nuestra isla, 
ni en nuestra comunidad, ni en nuestro país.

Por todo ello, este grupo municipal presenta para su aprobación por el Pleno municipal de 
Marratxí las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

PRIMERO.-  Que de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre de 
Subvenciones, se redacten una bases destinadas a conceder subvenciones directas al 
sector de la hostelería para paliar las consecuencias de la crisis económica por el Covid-19, 
otorgando liquidez a las empresas para facilitar y contribuir al cumplimiento de sus 
obligaciones empresariales, al mantenimiento de la actividad y el empleo y amortiguar la 
reducción drástica de ingresos.

SEGUNDO.- Se proceda a la suspensión del Canon por ocupación de espacio público a las 
terrazas de los locales durante todo el año 2021.

TERCERO.- Se proceda a la reducción de las cargas fiscales municipales que gravan a las 
empresas turísticas hasta el mínimo legal permitido.

CUARTO.- Que el superávit municipal, cuya asignación presupuestaria ha liberado el Real 
decreto Ley 8/2020 se destine exclusivamente a paliar los efectos de la crisis sanitaria.

QUINTO.- Poner a disposición de las autoridades sanitarias, con arreglo a Derecho, cuantos 
medios materiales y personales sean requeridos, y colaborar activa y lealmente con ellas 
siguiendo los principios de cooperación administrativa y lealtad institucional en la ejecución 
de la campaña de vacunación en condiciones de seguridad y eficacia para conseguir que 
Marratxí sea un destino seguro.
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SEXTO.- Acordar nuestro apoyo a ese conjunto de Asociaciones que forman parte de la 
sociedad balear y de su tejido productivo y que representan el movimiento social y 
empresarial del sector turístico”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Jo mateix faré la rèplica. Primer 
de tot, un poc, mostrar la incoherència del vostre argumentari perquè resulta que vosaltres 
no vàreu donar suport al pla de xoc que va fer el Govern de les Illes Balears per donar 
ajudes ni tampoc vàreu votar a favor de tot el paquet d’ajudes directes que va presentar 
l’Estat. O sigui, això ja mostra un poquet d’incoherència. Però jo li volia fer un parell de 
preguntes, senyora Nchaso. El punt 1, que diu que demana que facem subvencions, li 
deman que vostè sap que ja hem tret una convocatòria d’ajudes directes al comerç 2020, 
no? I que en tenim un altre preparat per 2021, això ho sap perquè ha estat a aquests 
plenaris. És així, no? Del punt 2, vostè sap que ja hem bonificat la taxa de terrasses, no? De 
fet vostè va votar a favor. El punt 3, vostè sap que ja no vàrem cobrar el rebut del fems, així 
com a Ajuntament vàrem tenir problemes, a aquest ajuntament vàrem ser dels primers en no 
cobrar el rebut del fems a molts de comerços. També ho sap perquè també hi era a aquests 
plenaris, és així, veritat? Perfecte. Punt 4, vostè sap, m’imagin, perquè també ho hem 
comentat a la presentació dels pressupostos, que aquest consistori vol destinar el romanent 
de tresoreria en fer importants inversions per afavorir, sobretot, la reactivació econòmica, ho 
sap també això, m’imagin. I el punt 5, vostè sap que ja hem posat a la disposició de Sanitat 
tots els nostres recursos, més que res ho deu saber perquè vostè mateixa va presentar una 
moció en aquest sentit que li vàrem votar tots a favor, supòs que també se’n recorda de tot 
això. Idò si se’n recorda de tot això, la meva pregunta és per què ha fet aquesta moció. 
Perquè això és com si vostè me fa una moció ara perquè comprem el convent de Pòrtol, 
quan ho vàrem anunciar fa unes setmanes. És que no acab d’entendre per què ha presentat 
vostè aquesta moció, de veres li dic”

La senyora Lola Nchaso respon: “Más que nada era para reincidir, es que las ayudas llegan 
tarde, pocas, y la gente está como desesperada. Ahí donde se convocan ayudas, sea a nivel 
autonómico o a nivel local, van en tromba a buscarlas y no son suficientes. Todo lo que ha 
dicho es OK, es para reincidir, vale? en lo que ya se ha acordado, y acelerar lo que se ha 
acordado”

El Batle segueix parlant: “Si no m’equivoc, cada vegada que nosaltres facem una cosa, 
després vostè farà una moció per reincidir i poder dir que vostè ho va demanar i gràcies a 
vostè s’ha aconseguit”

La portaveu de Vox contesta: “No, no, no, esa no es mi intención señor Alcalde. Mi intención 
es que el caso este es muy grave…”

Continua el Batle: “A vegades, per col·laborar en aquest tipus d’ajudes que vostè diu, estaria 
bé que a l’Estat haguessin votat a favor, o inclús se podrien haver abstès, però varen votar 
en contra de donar les ajudes directes, que aquí a Balears ja sap que ens toca un bon 
grapat d’aquests euros, i també hagués estat bé que haguessin col·laborat i s’haguessin 
adherit al pla de xoc que va fer el Govern de les Illes Balears també pels comerços. Pla de 
xoc que va fer amb totes aquestes associacions que vostè ara demana ajuda. Per aquest 
motiu, evidentment, votarem en contra, l’equip de govern votarà en contra d’aquesta moció, 
perquè vostè no ha de venir aquí a reiterar-nos el que ja feim, vull dir, és més, que ja ho hem 
fet. No entenc el per què d’aquesta moció, no sé per què l’ha feta, i evidentment votarem en 
contra”
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Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a 
favor de la regidora de VOX; amb els vots en contra dels sis regidors del PSOE, dels quatre 
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem; i amb les 
abstencions dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos i del regidor del 
Grup Mixt rebutjar la moció abans transcrita.

4. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular de Suport a les 
campanyes SOS Turisme i SOS Esport

A continuació parla el regidor del Partit Popular, senyor Jaume Llompart Caldés: “Si li pareix 
bé a la senyora Secretària canviarem una paraula dels dos punts d’acord i així intentarem 
trovar el consens i el vot positiu de tot l’Ajuntament. Senyora Secretària si li pareix bé o li 
informo que llevarem la paraula “s’adhereix” dels dos punts d’acord per “li dona suport”. 

Seguidament dona compte i lectura de la Moció presentada pel Partit Popular, en data 15 de 
març de 2021 de Suport a les campanyes SOS Turisme i SOS Esport, que diu textualment:

“El sector turístic de Mallorca fa més d’un any que es troba congelat per les mesures 
sanitàries imposades pel Govern Central i pel Govern Balear per a pal·liar els efectes de la 
pandèmia de la Covid-19. Tant el turisme nacional com el turisme internacional s’han vist 
afectats directament per les restriccions de mobilitat establertes pels diferents governs, 
d’Espanya i de la resta del món.

A causa de la gran demanda de vacunes, i malgrat existir diversos laboratoris que han 
aconseguit formular aquestes vacunes, la mancança de les mateixes es fa molt palesa a les 
nostres illes. Tant el sector turístic, com la ciutadania en general, reclamen una via preferent 
de vacunació a Balears per a aconseguir una immunitat ràpida, que permeti a aquesta 
comunitat ser una destinació turística segura, i aconseguir una recuperació econòmica a tots 
els nivells.

Aquesta recuperació econòmica no tan sols depèn d’aconseguir una immunitat comunitària, 
sinó que també és important que els poders públics prenguin una sèrie de mesures i 
modificacions legislatives que afavoreixin aquesta recuperació. És més necessari que mai 
realitzar una baixada d’impostos que afecten el sector turístic, i que ajudarien a evitar 
tancaments d’empreses i negocis, avui summament castigats per les restriccions.

Sense un pla nacional que estableixi les pautes i línies de la recuperació turística a Espanya, 
a les Illes Balears no hem de cessar en les reivindicacions perquè, des de tots els àmbits 
institucionals, s’apliquin mesures que ens tornin a posicionar com un destí preferent al 
Mediterrani. 

Davant aquesta greu situació que patim a les Illes Balears, han sorgit moviments socials i 
empresarials, com SOS TURISME, que reclamen una acció eficaç, clara i coordinada els 
poders públics per a controlar la pandèmia, s’incrementi la transparència i les decisions es 
prenguin col·legiadament amb els sectors afectats.

Més de 800 entitats i empreses s’han adherit ja a la campanya SOS TURISME, que en el 
seu manifest reclama, prioritzant sempre la salut, un Pla de Rescat del sector turístic i 
actuacions institucionals que propiciïn la tan necessària recuperació del turisme, que generi 
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en els mercats emissors la confiança de ser un destí sanitari i experimentat, que ofereix una 
qualitat i seguretat turística d’alt nivell.

Per part seva, des de l’àmbit esportiu, també ha sorgit un moviment social, SOS ESPORT 
encapçalat pels principals clubs de diferents esports, que reclamen una revisió de les 
restriccions d’acord amb la situació sanitària actual i una equiparació de mesures respecte a 
altres sectors socials o culturals, en els quals es permet l’activitat amb aforaments limitats. 
Aquest sector, tant els clubs d’elit com l’esport base, suposen un gran benefici per a la salut i 
el desenvolupament personal dels nostres joves, i avui, es troba en perill, ja que la 
desconnexió que han provocat la pandèmia i les restriccions poden fer perillar la viabilitat 
econòmica de molts d’ells.

Les institucions han d’escoltar les reivindicacions d’aquests moviments ciutadans, i recolzar 
amb mesures efectives a aquests sectors afectats, per a aconseguir que les polítiques que 
es duguin a terme resultin eficaces i no quedin només en intents de recuperació però sense 
resultats reals.

Per tot l’anteriorment exposat, el grup Popular proposa al Ple l’aprovació dels següents, 

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Marratxí li dona suport a la campanya SOS TURISME i al seu 
manifest, i aplicarà totes les mesures que estiguin al seu abast per afavorir el compliment de 
les reivindicacions del sector turístic, per aconseguir la seva recuperació dins 2021. 

SEGON.- L’Ajuntament de Marratxí li dona a la campanya SOS ESPORT i prendrà totes les 
mesures necessàries al seu abast, per a protegir les entitats i els clubs esportius del 
municipi”

Sotmès l’assumpte a deliberació segueix amb la paraula el senyor Jaume Llompart, regidor 
del Partit Popular: “Hem presentat aquesta moció perquè realment el que els interessa i el 
que demana la plataforma és que se tengui en compte la singularitat de l’economia de les 
Illes, que passa per assumir que la situació és molt complicada i és dramàtica per certes 
empreses. Jo sí que demanaria que a l’hora de criminalitzar sempre el sector turístic 
pensem que a darrere això hi ha famílies, veïnats nostres marratxiners, que no és que 
visquin del turisme, és que gràcies a la seva feina que fan poden mantenir a la seves 
famílies, i no s’estan lucrant ni aconseguint un gran benefici en favor del turisme. I segon, 
una cosa que poc se’n parla, però en el punt 2 de SOS Turisme demana que se prioritzi la 
salut damunt de moltes altres coses, per tant, també, aquí quedi clar el nostre rebuig a 
aquesta criminalització del turisme i de tot el que l’envolta, a n’aquesta banda. Al punt 2, 
amb SOS Esport, sí que és vera que el que realment ens  preocupa és el tracte que fins ara, 
per ventura se queda un poc curta aquesta moció, o feim tard com feim a vegades segons 
com cau el plenari, que des del Govern no s’ha tengut molt en compte que la pràctica 
esportiva tant per a infants petits com per gent adulta és molt més positiva que negativa, 
sobretot en aquesta situació actual que esteim vivint, que òbviament sanitàriament ens 
afecta, ens afecta econòmicament però mos afecta molt psicològicament. Per tant, deim que 
ja feim un poc tard perquè ja s’estan restablint les dates i els entrenaments i les 
competicions a l’esport base, però sí que pensam que és positiu que l’Ajuntament li doni 
suport, com hem modificat, i tenguem aquest manifest de SOS Turisme ben present per tal 
que les famílies del nostre municipi se sentin recolzades i vegin que l’Ajuntament està a 
devora d’ells en aquesta situació tan complicada. Moltes gràcies”
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José Maria Amengual, regidor per Ciudadanos, té la paraula: “Nosaltres direm que esteim 
totalment d’acord amb el que s’ha dit aquí, el senyor Llompart, i que nosaltres recolzarem 
aquesta moció”

Lola Nchaso, per Vox diu: “Profundizando un poquito más en relación a la moción mía, 
además del deporte que es imprescindible y que está en baja forma, nosotros desde Vox 
creemos indispensable que todos los políticos, todos los partidos políticos y 
administraciones, se vuelquen con esta petición de auxilio del turismo para aunar esfuerzos 
y salvar ese gran motor de la economía balear. De ello depende, ciertamente, que como 
bien se ha reseñado en esta moción, es primordial que de una vez por todas las distintas 
administraciones se pongan muy en serio con la parte deportiva, que son nuestros jóvenes 
de mañana. La base económica está bastante mal, por ello tenemos que aumentar los 
recursos para reflotar no solo la parte económica, sino también la parte administrativa, 
empresarial, que están todos bajo fondos. Nuestro voto será a favor, por supuesto”

El Batle comenta: “Molt bé, senyora Nchaso, gràcies. Li torn a repetir que per això que 
demana hagués estat bé que haguessin votat a favor dels milions que havien d’arribar a 
Balears, i varen votar en contra. Abans de donar la paraula al senyor Mas, perquè faci incís 
en el tema de SOS Esport, jo sobretot volia dir que empatia total cap a totes les empreses, 
negocis i també clubs esportius que evidentment s’han vist perjudicats per aquesta crisi 
econòmica, per aquesta pandèmia, no? Evidentment no podia ser d’una altra manera que 
nosaltres empatitzem amb aquesta gent, i d’aquí també totes les actuacions que van 
encaminades cap a poder ajudar-los, no? I sobretot, dic això sobretot, més que res perquè 
és vera, com deia el senyor Llompart, que a vegades pareix que s’arriba a criminalitzar 
segons quins sectors, a través de les xarxes i això, que ja sabem que tenen molt fàcil tirar la 
pedra i amagar la mà, però realment el tema està en l’actitud, no en els sectors. Evidentment 
hi ha gent per tot, hi ha restauradors que han seguit així com toca totes les restriccions i ho 
fan perfecte, i hi haurà restauradors que no ho hauran fet. Així com també hi haurà clubs 
que hauran fet molt bé la seva feina per intentar dur les mesures sanitàries, i aquí a 
Marratxí, els clubs de Marratxí són un clar exemple d’aquests, com també trobarem clubs 
que no ho han fet, no? Al final és l’actitud personal de cada un, la responsabilitat individual 
de cada un, que moltes vegades romp la feina que puguin fer tots aquests sectors. I ho dic 
això perquè és que l’altre dia vaig anar a Son Moix, esteia aparcat al pàrquing, hi havia un 
partit de futbol a Son Moix, a Son Moix el poliesportiu, no a l’estadi, i els nins jugaven com 
jugaven, el club s’organitzava com s’havia d’organitzar, però en canvi se veien a les grades 
comportaments d’aquella gent que havia anat a veure el partit que no eren ni la de dur 
mascareta ni la de complir amb la distància entre uns i altres. Així que des d’aquí, 
evidentment, com tot lo dit, empatitzar i no criminalitzar cap d’aquests sectors, i sí que 
demanar la responsabilitat individual de tots els ciutadans per poder sortir d’aquesta crisi, i 
també en pro de l’esforç que han de dur totes aquestes empreses, igual que també els clubs 
esportius”

A continuació el Batle dona la paraula al senyor Daniel Mas, regidor d’Esports: “Gràcies 
senyor Batle. Com a regidor d’Esports, no puc estar evidentment en contra d’una plataforma 
que pretén la potenciació de l’esport i el tornar-lo implantar el més aviat possible, i és per 
això que li donarem suport. Me pareix molt bé, senyor Llompart, aquest canvi de paraula, 
perquè adhereix per donar suport ho fa més fàcil per la institució. El que sí que m’agradaria 
recordar és que des de l’inici de la pandèmia, quan s’ha començat amb la desescalada, en 
tot moment s’han anat adoptant decisions per intentar que la pràctica esportiva estigués 
permesa en la major llibertat possible, dins les limitacions sanitàries, això es va fer des del 
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principi. Jo crec que hi ha hagut una molt bona coordinació, a vegades hi pot haver hagut 
alguna història que amb matisos no quedava clar, és una situació que és nova per tothom i 
crec que ens ha agafat desprevenguts a tots. Amb el tema de la plataforma SOS Esport, dir 
que, si no vaig malament, no varen passar ni 24 hores fins que el representant de la 
plataforma se va reunir amb el representant del GOIB, i que a les darreres mesures de 
desescalada se varen tenir en compte moltes de les seves peticions. També vull recordar 
que en aquests moments hi ha obertes, fins dia 6 d’abril, si no vaig malament, unes 
subvencions per l’esport base del Consell de Mallorca, que si no record malament estan 
entorn als 350.000€ de dotació, i que sí que volia posar en valor la feina que hem fet des de 
l’Ajuntament a petita escala, recordar que l’any passat vàrem incrementar un 10% la quantia 
de les subvencions destinades als clubs, hem fet moltes inversions a les diferents 
instal·lacions específiques per adaptació a la normativa Covid: sistemes de ventilació, 
dotació de dispensadors de gel, per exemple, i també dir-vos que n’hem fet d’altres per 
millorar les instal·lacions, no seran les darreres, i fins a 2022 hi ha una altra línia de 
subvencions del Consell de Mallorca, que arriba als 10 milions d’euros, i que també 
presentarem projectes, per al final aconseguir tenir unes instal·lacions al municipi que ens 
poden obrir dur a terme activitats esportives amb major seguretat i adaptades a tots aquests 
temps que esteim vivint. Així mateix, també dir-vos que me consta que molts de clubs, 
durant aquestes fases de desescalada, ens han contactat amb qüestions específiques, de si 
ara no puc fer l’interior, però si me trobau un lloc a l’exterior… Tot això també ho hem anat 
solucionant un per un, hem intentat donar resposta i crec que ho hem aconseguit. 
Evidentment perfectes no som, i segur que trobaríem qualcuna cosa a objectar, però volia 
posar-ho en valor, perquè de totes maneres totalment d’acord amb aquesta moció 
presentada pel senyor Llompart i pel grup del Partit Popular. Gràcies”

El Batle continua parlant: “Gràcies, senyor Mas. I amb el tema de SOS Turisme exactament 
el mateix. Comunicam empatia, he llegit el manifest i és un manifest que crec que és 
correcte, té la darrera frase que evidentment no la compartesc, però no és que sigui 
important, és la darrera frase que diu “no nos podemos permitir seguir en la inacción, en el 
pasteleo, ni en nuestros municipios, ni en nuestra comunidad, ni en nuestro país”, 
evidentment no compartesc aquesta frase perquè crec que sí que hem fet coses, i vosaltres 
mateixos com a municipi ho heu vist, però bé, simplement sense entrar en més coses, el 
manifest me pareix correcte. Però simplement també recordar això, que l’Estat entre ertos, 
ajudes a fixos discontinus i autònoms, les ajudes se’n van a 2.200 milions d’euros, sabem 
que ara s’han aprovat 855 milions en ajudes directes, més 162 milions de fons ICO i 
COFIDES, que són aquestes ajudes que Vox ha votat en contra al Congrés, que abans en 
feia referència, que són unes ajudes que signifiquen 707€ per habitant, que és la comunitat 
que rebrà més doblers per habitant, Canàries que és la segona reb 512 i Ceuta, que és la 
tercera, 165. I després, també, a través del Govern de les Illes Balears i Consell de Mallorca, 
ja s’han donat 20 milions en ajudes, des del Consell de Mallorca, i ara a través dels 
ajuntaments també aporten un total de 21,5 milions perquè els ajuntaments reparteixin, que 
sumat als nostres 400.000€ pressupostats per aquestes ajudes, enguany podrem donar 
unes ajudes de pràcticament 900.000€ en aquest 2021 en ajudes directes. Evidentment, hi 
ha ajudes d’aquestes que he parlat que són posteriors a aquest manifest, és a dir, no estic 
contradint el seu fi ni molt manco, sinó dient els fets en que crec que sí que els governs, les 
institucions públiques, sí que han intentat ajudar a aquests sectors. Però bé, a més aquí 
l’equip de govern donarà suport a aquesta moció”

Torna intervenir el senyor Llompart: “Moltes gràcies per, ja n’havíem parlat un poc, per 
aquest canvi, i donar-li suport. Gràcies al senyor Mas, també, me consta que han estat 
damunt els clubs i que han estat fent feina perquè pugui continuar l’activitat. Igual que vostè, 
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senyor Batle, sap que la nostra portaveu, la senyora Garcia, i el nostre grup, se va posar a la 
seva disposició just quan començava la pandèmia, a l’hora de fer, política en positiu, en 
benefici de tots els marratxiners. El que passa que vostè ara comentava el del darrer punt, 
envers d’entendre que la gent, sobretot per exemple els restauradors, els petits 
restauradors, no aquestes grans empreses que a tots ens venen al cap, però els petits 
restauradors estan un poc farts, per ventura no de les mesures que està fent l’Ajuntament, i 
ara no me vull tirar terra damunt el meu teulat, pentura estan contents amb la gestió seva, 
no és el cas ara, però sí que estan bastant farts, i inclús, me disculpi la paraula, emprenyats, 
deman disculpes, amb que ara podem obrir els interiors, ara hem de tancar, ara hem de fer 
aquestes mesures, ara les hem de llevar… Això és del que la gent n’està un poc farta, però 
bé, el sentit de la moció és que els nostres veïnats, que la nostra gent, vegi que esteim al 
seu costat, que l’Ajuntament, tota la corporació, treu totes les línies d’ajuda que se puguin 
treure habidas y por haber per tal de poder pal·liar els efectes negatius, primer de tot els 
sanitaris, òbviament, i després els econòmics, socials i inclús, com parlàvem, els psicològics 
amb el tema de la pràctica esportiva. Per tant, content que aquesta moció vagi endavant 
amb el suport de tots vosaltres”

El Batle parla a continuació: “Moltes gràcies senyor Llompart. Entenem el cansament que 
existeix, i evidentment el que pren decisions sanitàries també entén que no ha de ser fàcil 
per ells, i entenem que la gent està embullada i els comerços encara més”

Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar la 
moció abans transcrita.

Seguidament parla el senyor Miquel Àngel Estarás, regidor del Grup Mixt: “Senyor Batle, puc 
fer un inciso? Si me permet. A la següent moció, que ara parlam, no sé quin és, com ho 
podria presentar, però consider que és el mateix cas que me vàreu fer el mes passat llevar 
la meva referent a les farmàcies. Consider que aquesta moció, o s’ha de presentar com a 
ruego y preguntas, o m’heu de deixar presentar el mes que ve la meva, perquè és una 
còpia, llevat que deis Oficina de Correos i jo vaig presentar el tema de les farmàcies. Crec 
que és una incongruència total, no sé si m’explic”

El Batle diu: “Li dono la paraula a la senyora Secretària perquè ella ho digui. Si ella diu que 
és un prec ho duim com a un prec sense cap problema”

A continuació agafa la paraula la secretària, senyora Paula Baltasar Cózar dient: “Sí, jo no 
volia generar inseguretat sobre com s’està fent en quant a presentar mocions i precs, que 
s’està fent bé. No és que haguem de canviar el sistema perquè és la mateixa normativa que 
tenim des de fa temps i l’aplicàvem bé. L’únic que a jo me cridava l’atenció és que hi ha 
mocions que són clarament competència d’una àrea concreta i d’un regidor concret, que no 
pot aprovar el ple ni el ple ho pot votar. Per exemple, i n’hi ha molts que històricament 
sempre s’ha fet molt bé, i darrerament n’hi ha qualcunes que són errònies, per exemple 
l’asfaltat de carrers, assignar funcions concretes al personal de l’Ajuntament, coses 
concretes que clarament fa una àrea, un regidor. La majoria són de vies i obres, però també 
n’hi ha de policia, n’hi ha de moltes àrees, que clarament aquella competència no és del 
plenari. Pot succeir que si lo votessiu a favor estaríeu aprovant una cosa que s’ha d’aprovar 
per decret, perquè l’ha d’aprovar el regidor. Per això la llei fa aquest incís. Això és la distinció 
que jo vaig veure clara quan vos vaig enviar aquest aclariment, però totes les peticions que 
van a organismes externs, totes les mocions de caire polític, tot això segueixen sent 
mocions”
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El regidor del Grup Mixt replica: “Si me permet la senyora secretària, el manifestar que 
s’obrigués la farmàcia de Pòrtol també se manifesta a un òrgan exterior, és que això és una 
incongruència. Oficina de Marratxí de Correus. És que a mi me llevau la moció aquesta i 
vosaltres feis una moció que llevat que és correus i la farmàcia…”

La secretària contesta: “Mira, Miquel Àngel, m’has de disculpar però jo no record el contingut 
del que…”

El senyor Estarás li respon: “El contingut era que s’obrigués la farmàcia de Pòrtol en festius. 
Era una moció, és demanar a l’Ajuntament, al consistori, que faci aquesta sol·licitud al 
Govern Balear o a Sanitat, no sé a qui correspon. Però això ve a ser el mateix, que obri més 
hores Correus a l’oficina de Marratxí. Jo consider que o vosaltres retirau o me deixau 
presentar a mi el mes que ve la de… Més que res per formes”

La Secretària diu: “Jo no record si se li va fer retirar o se va fer canviar, però…”

El senyor Estarás contesta: “No, me la vàreu fer retirar i va passar a ruegos y preguntas“

Tornar intervenir la Secretària: “El meu criteri és exactament el mateix. Ara, sí després se 
col·loca a una banda o a una altra o s’arriben a altres conclusions jo no ho sé, però el criteri 
és el mateix. Si va dirigit a altres entitats i són mocions polítiques són mocions. Si és una 
petició a una àrea concreta per asfaltar un carrer o per posar un pas de peatons, és un prec. 
Però això, l’ordre del dia, es determina políticament, o sigui que…”

El regidor del Grup Mixt, Estarás parla: “Jo ho veig un poc embullat…”

El Batle intervé a continuació: “Miquel Àngel, jo he entès perfectament que el tema és si és 
competència del ple o si no és competència del ple. Si és una competència que sigui d’un 
regidor o no. Això ho he entès. Jo no me’n record de com estava escrita la teva, o per 
ventura tu li demanaves… no ho sé, no me’n record”

Respon el senyor Estarás: “No, el mateix que vosaltres demanau però canviant Correus per 
farmàcies. el mateix.”

El Batle diu: “Però no me’n record de com era la literatura…”

A continuació parla el regidor del Partit Popular, senyor Sebastià Frau: “Senyor Batle, si me 
permet. Jo crec recordar, Miquel Àngel, que la moció que vares presentar era per un pas 
peatonal a l’avinguda Ses Cases Noves. Perdonau-me, eren dues, però una era pel pas 
peatonal. Jo, si no record malament, la de les farmàcies la vàrem aprovar per unanimitat, me 
pareix, la que se va llevar va ser la del pas peatonal, crec”

El regidor del Grup Mixt diu: “Bueno, ara me fas dubtar, però crec que les dues varen passar 
a ruegos y preguntas…”

El Batle segueix parlant: “Si te pareix, Miquel Àngel, ho revisam, ja mirarem el ple anterior. 
Ho revisam, ara el que sí que és vera és que el resultat ha estat el mateix, perquè aquesta 
consulta que vares fer sobre la farmàcia se va enviar al Col·legi de Farmacèutics, i estic 
segur, que no ho sé, que se te va enviar la resposta per correu. És així, no?”

Respon el senyor Estarás: “Jo no he rebut res, però bé, per ventura és un spam, no ho sé”
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I el Batle diu: “Idò se t’ha enviat, si no ho has rebut ho dius i t’ho tornam a enviar, però 
nosaltres vàrem enviar el teu prec o moció, perquè ara com diu en Sebastià, el senyor Frau 
també me recorda que era el mateix”

El senyor Estarás torna parlar: “Sí, estic de acuerdo amb el senyor Frau que n’hi havia dues, 
però ara me feis dubtar. Però crec que les dues se varen passar a ruegos y preguntas, però 
ara estic dubtant”

A continuació el senyor J. F. Canyelles intervé: “Si me permeteu, jo me’n record 
perfectament. La de la farmàcia no la vàrem votar, va passar a prec. No la vàrem votar la de 
la farmàcia, estic seguríssim perquè a més m’hi vaig fixar”

I la portaveu del PP segueix amb la paraula: “Jo també. Estic d’acord amb el senyor 
Canyelles”

El senyor J. F. Canyelles segueix parlant: “Me va xocar que anava dirigit a una altra 
institució, no anava dirigit a l’Ajuntament. També, de pas, deia que nosaltres instàssim, 
l’Ajuntament, instàs, aquest consistori, aprovat en ple, instàs a una altra institució”
El Batle, Miquel Cabot comenta: “Si vos pareix bé, per posar ordre, perquè tanmateix això és 
una cosa passada. Miquel Àngel, ho revisam, si la vols tornar a dur al plenari, si tècnicament 
és possible, perquè te dic que no me’n record de com era la teva literatura, per ventura feia 
cita… si la vols tornar a dur com a moció la pots dur, ara de totes maneres ja te dic que el 
resultat és el mateix. Ja tenim resposta del Col·legi Oficial de Farmacèutics i te l’hem feta 
arribar, i si no l’has rebuda ho dius que te la feim arribar”

Respon el regidor del Grup Mixt: “No me consta, no me consta, però ara no és una 
discussió… Simplement volia fer constar que me pareixia una incongruència que vosaltres 
faceu una moció d’un canvi o una ampliació d’horari, i el tema de la farmàcia de Pòrtol, que 
más o menos és un mateix plantejament, que se pot donar servici, me’l passàssiu a ruegos y 
preguntas. Però bueno, volia fer aquest comentari, més que res perquè a mi me sigue sin 
quedar no molt clar, supòs que als companyeros no ho sé, perquè segons l’article 47 és vera 
que diu el que és moció i el que és ruego, però el contenido de la moció i el ruego no ho 
deixa clar”

El Batle diu: “Ho revisam, Miquel Àngel. Si la vols tornar a presentar com a moció i és 
possible la presentes. Ara, no sé si tendrà molt d’efecte perquè l’efecte de la moció o del que 
tu vulguis presentar com a moció…”

El regidor del Grup Mixt respon: “Me pareix correcte, simplement perquè no m’agrada fer el 
ridícul, presentar mocions que me les tornin a tomar a ruegos y preguntas, perquè me fa 
dubtar si és una moció o és un prec, a mi personalment.”

El regidor senyor Joan Francesc Canyelles torna intervenir: “De totes maneres, crec que 
l’aclariment que ha fet la senyora secretària és molt vàlid i molt aclaridor. El que pugui fer un 
sol regidor sense haver de menester el plenari, sense haver de menester els altres, és un 
prec, i el que ha de menester aprovar-se a plenari és una moció. Me pareix que és el que 
deixa més clar el concepte de prec i de moció, en aquest cas”

Contesta el senyor M. A. Estarás: “Moltes gràcies i disculpes”
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5. Moció presentada per l’equip de govern per instar a Correus a ampliar els horaris 
d’atenció al client a la seva oficina de Marratxí

Seguidament parla el Batle: “És una moció que hem redactat perquè ja hem anat rebent 
distintes queixes de veïnats i peticions de que s’augmenti els horaris de Correus. No sé si en 
qualque moment heu hagut de fer ús d’aquesta oficina, però és vera que està bastant 
saturada, i els veïnats sobretot demanen poder obrir en horari d’horabaixa”. A continuació 
dona compte i lectura de la Moció presentada per l’equip de govern de data 18 de març de 
2021, per instar a Correus a ampliar els horaris d’atenció al client a la seva oficina de 
Marratxí, que diu textualment:

“I
El servei postal ha patit canvis significatius en els darrers vints anys, per mor de l’auge de 
les telecomunicacions, la liberalització del mercat i l’aparició de nombroses empreses 
privades que presten el servei postal i de paqueteria.

L’empresa pública Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, S.M.E. participa en aquest 
mercat de serveis postals, com actor de capital completament públic, depenent de la 
Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), i que regeix per l’ordenament jurídic 
privat.

II
Com a part del sector públic empresarial, Correus ha diversificat la seva activitat, apostant 
per línies com Correos Express i Correos Telecom, interactuant en el mercat com una 
empresa més, i oferint serveis en règim de competència amb altres empreses privades.

El futur d’aquesta societat pública és objecte de debats públics i d’informacions constants, ja 
que amb freqüència es posa en qüestió la seva sostenibilitat i viabilitat, quelcom preocupant 
de cara al seu personal treballador i a les persones usuàries del servei de correus.

III
La presència d’oficines i de punts d’atenció al client és un dels trets de valor d’aquesta 
entitat pública, i el municipi de Marratxí és un dels pocs municipis de Mallorca que compta 
amb una oficina d’atenció al client, oferint un servei molt necessari per a les empreses i 
particulars.

En aquest sentit, des de l’equip de govern estem convençudes i convençuts que un dels 
objectius que marca l’activitat de Correos és seguir millorant en aquesta atenció al públic, en 
matèries com la rapidesa en els enviaments o l’adaptació dels honoraris a les necessitats 
dels seus clients, per això creiem que els deficients horaris d’obertura actuals limiten 
l’oferiment d’un servei òptim pels ciutadans.

Quant a aquesta darrera qüestió dels horaris d’obertura, i en referència concreta a l’oficina 
que Correos manté al carrer Licorers del Polígon industrial de Marratxí, aquest equip de 
govern fa les següents:

Propostes d’acord

1. Instam a les persones responsables de l’establiment d’horaris d’atenció al públic de 
l’oficina de Correos a Marratxí, a que els horaris d’obertura s’ampliïn, fent incís en nous 
horaris d’horabaixa per fer més accessible als ciutadans el servei que ofereix aquesta 
oficina.
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2. Instam els òrgans responsables de Correos a que mantenguin la seva política 
d’instal·lació de punts i bústies de recollida, per tal de seguir millorant en el servei públic 
postal i de paqueteria”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu de Vox: “Por nuestra parte, 
Vox quiere ir más allá. Dada la saturación de la única oficina de Correos que tenemos, 
solicitar una oficina más, como algún Citypaq, ya que tanto en extensión como en población 
estamos cercanos a los municipios de Calvià, que goza de 4 oficinas, una en Santa Ponsa, 
Paguera, Palmanova, Andratx, y con varias Citypaqs. Por tanto, no estaría de más añadir 
una propuesta más sobre el acuerdo de los dos que ya tenemos, solicitando otra oficina más 
para el municipio, o en su caso un Citypaq en sa Cabana para desahogar la actividad en la 
oficina del polígono. Gracias”

El Batle respon: “Perdona, senyora Nchaso, crec que ha dit Andratx, però Andratx no 
correspon a Calvià. Calvià en tendria 3 si no m’equivoc, d’oficines, com vostè ha dit”

I la senyora Nchaso diu: “Bueno, a nivel de funcionamiento de Correos la meten dentro del 
mismo paquete. Santa Ponsa, Paguera, Palmanova y Andratx. Son dos municipios 
diferentes pero se rigen por el mismo órgano”

Segueix el Batle, senyor M. Cabot: “Ja, igual que nosaltres i Palma, no?”

Respon la portaveu de Vox: “Supongo, supongo”

El Batle: “Dir-li que el segon punt parla d’això. Parla dels Citypaqs: instal·lació de punts i 
bústies de recollida, vull dir que és exactament el mateix que vostè…”

La senyora Lola Nchaso demana: “En Sa Cabana? 

Respon el Batle: “No deim nucli”

Segueix parlant la portaveu de Vox: “Yo lo digo por la cantidad de gente que hay en Sa 
Cabana”.
La regidora Garcia, portaveu del Partit Popular intervé a continuació: “Sí, perdoni, senyor 
Batle. Sí, havia demanat la paraula simplement per dir que el nostre grup votaria a favor de 
la proposta de Correus. No sé ara com ha quedat aquesta transacció que ha fet la senyora 
Nchaso o no, però en qualsevol cas el nostre vot serà afirmatiu. Gràcies”

El Batle diu: “Mira, al segon punt, si voleu, senyora Nchaso, afegim: “... per tal de seguir 
millorant en el servei públic postal i de paqueteria, en aquells nuclis que més ho necessitin”

La senyora Nchaso demana: ¿Los núcleos nuestros, de aquí, de Marratxí?

Contesta el Batle: “Evidentment, estam parlant de Marratxí”

Torna demanar la senyora Nchaso: “¿Más un Citypaq, no?

Respon el Batle: “És que la instal·lació de punts i bústies de recollida és un Citypaq, parlam 
del mateix”

La senyora Nchaso demana : “O sea, una oficina más o no? Ampliación y un Citypaq, así?”
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Torna intervenir la senyora García: “Nosaltres ho veuríem molt bé així, perquè és vera que 
és molt necessària no mateix l’ampliació d’horari, sinó l’ampliació geogràfica també”

El Batle, Miquel Cabot: “Per això posàvem el del punt 2. El punt 2 manten això. Entenem tots 
de les limitacions, i sabem tots que és poc realista demanar a Correus que obri una segona 
oficina, també ho sabem. Perquè aquí tampoc se tracta de demanar… jo crec que si Correus 
obri els horabaixes i augmenta els punts de recollida, o els citipacs com diu la senyora 
Nchaso, ja podem estar bastant contents. Per això jo dic de mantenir el segon punt, que és 
el que diu la senyora Nchaso amb altres paraules i posar “per tal de seguir millorant en el 
servei públic postal i de paqueteria sobretot als nuclis més poblats de Marratxí” i jo crec que 
esteim cobrint tot” 

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

1. Instam a les persones responsables de l’establiment d’horaris d’atenció al públic de 
l’oficina de Correos a Marratxí, a que els horaris d’obertura s’ampliïn, fent incís en nous 
horaris d’horabaixa per fer més accessible als ciutadans el servei que ofereix aquesta 
oficina.

2. Instam els òrgans responsables de Correos a que mantenguin la seva política 
d’instal·lació de punts i bústies de recollida, per tal de seguir millorant en el servei públic 
postal i de paqueteria, sobretot als nuclis més poblats de Marratxí.

6. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular envers el retorn de 
l’import   del rebut de l’IBI a les persones amb situació d’atur o erto

A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu del grup municipal del Partit 
Popular de Marratxí, senyora Mª Magdalena García Gual, de la Moció presentada pel Partit 
Popular, en data 19 de març de 2021 envers el retorn de l’import  del rebut de l’IBI a les 
persones amb situació d’atur o erto, que diu textualment:

“Marratxí com tots els municipis de l’Estat Espanyol s’enfronta a una situació sanitària i 
econòmica sense precedents per causa de la pandèmia de la COVID-19, fet que ha incidit 
sèriament a totes les economies familiars, que han vist en molt de casos minvats els seus 
ingressos mensuals.

És urgent i necessari que el Consistori de Marratxí ajudi a totes aquelles persones que més 
ho necessiten, no només des del caire social, sinó també des de l’àmbit tributari.

Atès que l’equip de Govern no ha acceptat la proposta del Partit Popular de rebaixar el tipus 
impositiu al 0,40%, es fa necessari prendre una mesura puntual per ajudar a les famílies 
més afectades.

Atès que l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles ja contempla una 
reducció de l’impost en determinats casos en forma de bonificacions.
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Es fa necessari, ara més que mai, davant l’actual situació econòmica actual que es 
contempli també una bonificació per les famílies que hagin tingut a la major part del seus 
membres en situació d’atur o ERTO durant la major part de l’any.

Per aquest motiu el grup municipal del Partit Popular de Marratxí proposa a l’Ajuntament ple 
la següent

PROPOSTA D’ACORD

1. L’Ajuntament de Marratxí habilitarà una partida pressupostària destinada a ajuts per 
l’Impost de Bens Immobles a aquelles famílies que s’hagin trobat en situació d’atur o ERTO 
durant l’any 2020 i 2021 i posarà en marxa una convocatòria per retornar en situació d’atur o 
ERTO, i ho sol·licitin”

Sotmès l’assumpte a deliberació segueix parlant la portaveu del Partit Popular: “Aquesta és 
una proposta, ja saben que nosaltres en vàries ocasions, i així el dia del debat del 
pressupost ho vàrem poder tornar parlar, hem demanat reiteradament una baixada de l’IBI, i 
és vera que, senyor Batle, vostè mateix me deia que és un tema amb el que solem xocar 
sempre, vostès i nosaltres, però aquesta no és una proposta d’una baixada generalitzada, 
sinó algo molt més concret i molt més específic donada la situació en què ens trobam a dia 
d’avui, per desgràcia des de fa ja molts de mesos, dins aquesta crisi provocada per la 
situació sanitària. Ens trobam ja dins una crisi econòmica sense precedents al nostre país i a 
la nostra comunitat. Nosaltres entenem que aquestes podrien ser unes ajudes puntuals a 
aquelles famílies que més ho necessiten. Ben igual que hem fet una bossa per ajudar, i 
vostè ho comentava fa una estona, als comerços, ben igual que s’han fet ajudes al lloguer, 
ajudes també per pagar els préstecs hipotecaris, aquesta podria ser una manera de fer una 
bossa d’ajudes limitada, amb els doblers que l’Ajuntament hi pugui destinar, jo aquí no hi he 
posat quanties perquè entenc que això és una feina que s’ha de fer a nivell tècnic, per no 
encorsetar res, vull dir que ho deix a l’estudi dels tècnics, en aquest cas econòmics de 
l’Ajuntament, inclús la baremació, totes aquestes qüestions, tampoc les hem 
desenvolupades nosaltres, simplement la idea. La idea de fer aquesta partida per poder 
ajudar a totes aquelles famílies que més ho necessiten, i pensam que un retorn del rebut de 
l’IBI pot ser una molt bona ajuda per a moltes famílies d’aquest municipi nostre. Simplement 
això, gràcies”

El Batle respon: “Gràcies, senyora Garcia. Evidentment a vegades no coincidim amb el tema 
de l’IBI, ara vostè m’ho ha especificat un poc més, perquè dir-li que m’he estat mirant 
aquesta proposta vostra i la normativa no permet fer modificacions a l’IBI per aquestes 
raons. Això la normativa, i ara ho explic més que res perquè conegueu tots, jo no ho 
coneixia tampoc, ho he conegut ara arrel d’aquesta moció que he estudiat, i les 
modificacions potestatives de l’IBI només se poden donar per 5 casos: un és a favor dels 
béns immobles urbans ubicats en àrees i zones del municipi que de conformitat amb la 
legislació i el planejament urbanístic corresponguin a assentaments de població 
singularitzats per la seva vinculació o preeminència en activitats primàries.  O sigui, agrícola, 
ramader, forestal, etc. El punt dos, per béns immobles, per cada una de les diverses cases 
de cultius o aprofitaments. El punt tres és de béns immobles de característiques especials, 
aquestes bonificacions ja les donam; pels béns catalogats. Després se pot donar per 
famílies nombroses, que també ja donam aquesta bonificació, i després també se poden 
donar per instal·lacions de sistemes per aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
permanent del sòl, que això també ja ho hem parlat en qualque ocasió en aquest plenari i ja 
vos vàrem comentar que nosaltres estudiàvem donar ajudes per aquest tipus d’instal·lacions 
i no sabíem si donar-ho a través de subvencions o a través de bonificacions a l’IBI. Això era 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406414235357740 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

una cosa que teníem en estudi. Bonificar directament l’IBI a aquestes famílies que estiguin 
en atur o erto no és possible per normativa, nosaltres el que esteim fent ara, que ho tenim ja 
en estudi per informe econòmic, és augmentar les ajudes, les prestacions socials que tenien. 
Entre totes elles, per jo la més important, que és la que més se donaria amb aquest supòsit 
que vostès ens heu fet, és l’ajuda pel lloguer i l’ajuda per hipoteca. Hem de pensar que ara 
esteim donant 750€ durant tres mesos d’ajuda al lloguer, i per hipoteca esteim donant 600€ 
també durant 3 mesos. La nostra idea és augmentar aquests mesos d’ajudes, tant hipoteca 
com lloguer, que són uns doblers molt més importants que no el que li bonificaríem de l’IBI. I 
aquí creim que entre tothom, tothom que ho necessita, tant el que estigui a erto o a l’atur 
que no tengui ingressos, com per poder-se pagar el lloguer o l’hipoteca, que no són tots 
perquè també hi ha gent que està en un erto o està en atur que està en una situació 
còmoda, també existeixen aquests casos, perquè hem de pensar que aquesta gent ja cobra 
una prestació econòmica, però també entren tots aquells que no ens podem oblidar perquè 
són els més necessitats, que actualment se troben ni amb una prestació d’atur ni amb una 
prestació d’erto. O sigui que ja vos dic, ja tenim damunt la taula per informe econòmic la 
millora d’aquestes prestacions socials, que també ja vos vàrem dir que la idea era que si no 
bastava del que hem pressupostat agafar-ho del romanent, que per això el tenim i per això 
crec que enguany és l’any d’utilitzar-lo per ajudar a les famílies. I crec que va un poc, 
Magdalena, amb el sentit del que vostès demanen, no ho podem fer a través de l’IBI i crec 
que la millor manera és fer-ho així com nosaltres pensam, que és a través de l’ajuda al 
lloguer i a la hipoteca, que és el que actualment ofega més a la gent, perquè com sabeu hi 
ha molta gent que està pagant inclús un 70% del seu salari o dels seus ingressos al lloguer 
o a l’hipoteca. Per això que la moció, encara que volguéssim votar a favor, no podríem 
perquè és inviable tècnicament. Però entenc que l’essència del que volíeu demanar era 
ajuda per aquest tipues de famílies i jo li estic explicant que li oferirem a través de 
prestacions socials. No sé si heu quedat convençuts o no…”

La portaveu del Partit Popular respon: “Sí, senyor Batle, sí, sí. A veure, estam d’acord en 
què l’essència és la mateixa. Evidentment, nosaltres quan presentam aquesta moció ho feim 
pensant en ajudar a les famílies del municipi, perquè com molt bé li he dit al començament 
de la meva primera intervenció, és vera que xocam en temes d’IBI, però vostè al debat del 
pressupost, que és el darrer pic que vàrem parlar d’aquest tema, vostè me va dir 
precisament això de xocar, però hi va afegir una qüestió literal, que ara li llegiré, que és en la 
que estam d’acord. Vostè me va dir: estam totalment d’acord en què hem d’ajudar al ciutadà, 
però hem d’ajudar al ciutadà que ho necessita. Això me va dir vostè en aquell plenari. És 
millor fer ajudes directes a aquells que ho necessiten realment i no a tots els ciutadans en 
general sense saber si ho necessiten o no. Li llegesc això perquè precisament aquesta és 
l’essència de la nostra proposta: ajudar aquells ciutadans que realment més ho necessiten, 
com ho hem fet amb la bossa dels 400.000€ d’ajudes als comerços, com s’ha fet amb altres 
tipus d’ajuda com aquesta que vostè comenta dels lloguers i de les ajudes a les hipoteques. 
Però la meva pregunta en qüestions tècniques, perquè com se pot imaginar no domin en 
absolut les qüestions tècniques econòmiques, vostè m’ha llegit els 5 supòsits en què està 
contemplat que se faci un retorn de fins al 90 per cent, però deu existir la possiblitat d’afegir 
més supòsits, perquè si no vaig malament els supòsits de les famílies nombroses se va 
afegir no f massa anys, no hi estava de sempre, no s’havia fet aquesta bonificació sempre a 
les famílies nombroses, se va aprovar supòs que amb tot un tinglado tècnic darrere, però se 
va aprovar a un plenari, se va fer políticament. Vull dir, tal vegada sí és possible afegir un 
supòsit d’aquest tipus. Aquesta és la pregunta que li faig, però tot i dient-li que l’essència 
nostra, de la moció, l’esperit d’aquesta moció, és ajudar a les famílies que més ho 
necessiten, i si trobam una altra manera de fer-ho benvingut sigui, perquè per ventura no té 
per què ser, a veure, jo li he posat a la moció fins al 90 per cent perquè hem pensat que com 
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que l’Ajuntament ja ho fa així en altres ocasions, com molt bé vostè ha llegit, d’aquesta 
manera seria més fàcil tècnicament, però podria ser la solució fer una subvenció per donar 
ajudes a les famílies sense que es digui retorn del rebut, m’explic? En el cas de que la 
pregunta que li he fet sigui negativa, que no se pugui afegir cap altre supòsit”

El Batle, Miquel Cabot, respon: “Li explic, el que jo li he llegit és la llei 2/2004 d’Hisendes 
Locals, i és l’article 74. El que passa és que l’Ajuntament no donava aquestes ajudes i les va 
poder donar perquè estaven en aquesta llei. Nosaltres aquesta llei no la podem canviar, vull 
dir, podem donar ajudes, per exemple, al tema dels sistemes solars, això sí que ho podem 
donar perquè no ho donam però sí que està establert a la llei, d’acord? És el que va passar 
amb les famílies nombroses. Podem donar una ajuda directa en motiu, podem treure unes 
bases de subvencions com feim amb el comerç, per poder subvencionar l’IBI, això és el 
podríem fer.”

Intervé de nou la senyora Garcia: ”És que senyor Batle, aquest és l’esperit de la nostra 
moció, perquè jo per ventura pens, perdoni que l’he interromput, per ventura pens que al 
millor no queda clar la redacció de la moció, però diu habilitarà una partida pressupostària 
destinada a aquests ajuts. Jo, a l’hora de la redacció d’aquesta moció, la idea és aquesta, 
habilitar una partida dels doblers que siguin, ja li he explicat que no els hem posat per no 
encorsetar res, ben igual que s’ha fet amb la partida de 400.000€ per ajudar concretament 
als comerços i tal i qual. Que se fes aquesta bossa d’uns doblers determinats, els que 
puguin ser, els que puguem rascar d’un lloc i de l’altre, per ajudar a les famílies en això, 
perquè ja està bé que donem ajudes al lloguer i a pagar l’hipoteca, però miri, els que paguen 
lloguer normalment no solen pagar IBI, els que paguen hipoteca sí, però hi ha moltes més 
despeses també, així la podríem donar de 50.000 coses. Quan parlam d’IBI és perquè és un 
impost que pràcticament paga tothom, tothom que té una vivenda i molta de gent que 
l'utilitza en mode de lloguer. Per tant, seria una qüestió molt general. No me referesc, per 
ventura, a un supòsit d’aquesta llei, que li agraesc que m’hagi aclarit que és una qüestió de 
la llei aquesta, d’Hisendes Locals, sinó una base de subvencions nostra, de l’Ajuntament, 
limitada evidentment, perquè l’Ajuntament té evidentment unes limitacions pressupostàries, 
però una bossa de tants d’euros, i a partir d’aquí les famílies que, el que jo explicava que 
crec que no queda molt ben redactat, que ho sol·licitin, que puguin aportar aquells rebuts, 
que a més puguin demostrar que han estat uns mesos, evidentment, un temps limitat que el 
podem acordar, 3 mesos, 4 mesos, mig any, no a tothom, sinó a aquelles que més ho 
necessiten, com més requeriments hi posem més necessitada serà la persona que ho 
sol·licita, aquesta és la idea, de fer unes bases. El que jo li he dit, i li torn a repetir, no li hem 
volgut detallar perquè entenem que això és una feina que s’ha de fer des dels serveis 
tècnics i jurídics de la casa, però la idea sí que és aquesta, senyor Batle. Gràcies”

Contesta el Batle: “Al final tenim el mateix objectiu, senyora Garcia, que és ajudar les 
famílies. Perfecte. El que passa és que nosaltres l’estudi i el que veim internament a l’hora 
de donar ajudes és que crear unes bases de subvencions ens és molt costós i tot el 
procediment de valorar totes les ajudes també és un tema molt costós. Feim un gran esforç i 
ja costa, però el feim perquè l’hem de fer, evidentment, amb les ajudes al comerç, perquè 
això el que fa és que s’atura tota una àrea i mitja part d’Intervenció per poder donar 
aquestes ajudes. És un procés com les subvencions de lliure concurrència, que això són les 
mateixes, i te dona molta feina. En canvi, quan es donava a través de prestacions socials, 
que és tot un engranatge que ja està montat de Serveis Socials, que tenim les treballadores 
socials que ho valoren, etcètera, que tenim, perquè ademés sigui just, tots els barems per 
donar aquestes ajudes. Els barems que se miren a través de la unitat familiar. Perquè tu te 
pots presentar, per exemple, qualcú que està en erte, perquè paga l’IBI, però potser la dona 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406414235357740 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

no ho està i té uns ingressos elevats. A través dels Serveis Socials és la manera més ràpida 
perquè ells ho cobrin i més eficaç. Si pujam aquestes prestacions socials jo crec que és la 
millor manera i la manera més àgil, i també més àgil per nosaltres mateixos, i per ventura 
n’Aina no hi està d’acord, perquè és vera que duu molta feina a Serveis Socials, però és la 
manera més eficient per donar aquestes ajudes. Ara li dic el tema dels lloguers, però també 
se volen pujar les prestacions socials que se volen donar de tot l’altre, i quan tenguem 
l’esborrany i l’informe tècnic, quan ho tenguem redactat, abans de dur-lo a aprovació el 
podem passar perquè el vegeu i veureu que realment val la pena. Però vostè imagini si 
donam 600€ al mes per hipoteca, i estic parlant d’hipoteca del que paga l’IBI, tres mesos són 
1800€, si això ho doblam imagina’t, són 1800€ més, que és molt més del que pagarien pel 
rebut de l’IBI. Al final esteim d’acord en això, que el que volem és ajudar-los, sigui amb una 
ajuda puntual amb una subvenció per l’IBI o sigui per pagar-li les factures de l’internet, 
perquè ens entenguem. Jo crec que al final és ajudar-los, i el que nosaltres hem estudiat 
aquí és que la manera més efectiva és aquesta. Com vos dic, quan tenguem els informes 
tècnics favorables vos passam el que és l’esborrany d’aquestes… No sé si vos 
n’enrecordau, l’any passat ho vàrem fer amb un decret Covid, no sé si ho farem enguany 
igual o ho farem amb un altre procediment ja dins les bases d’aprovació de les bases, no ho 
sé, és el que esteim estudiant, però vos mostrarem, així com vos vàrem mostrar el decret 
Covid ara fa exactament un any, ho podem fer perquè ho vegeu i veureu que les ajudes se 
multipliquen i que és la millor manera d’arribar a tothom. De fet, ha augmentat molt a les 
famílies que ajudam a causa del Covid. Bé, sé que ens hem entès, Magdalena”

Maria Magdalena Garcia continua parlant: “Sí, senyor Batle, ens hem entès de quina és la 
filosofia i quin és l’esperit de la moció, que compartim, però evidentment jo la vull lluitar i la 
vull defensar. Estic d’acord que amb ajudes puntuals podem ajudar, però precisament 
aquesta iniciativa, i crec que està redactat a la mateixa moció, el que pretén és obrir una 
altra línia d’ajudes, una altra línia diferent a lo que siguin els Serveis Socials. Perquè estarà 
d’acord amb jo que moltes de famílies necessiten una ajuda però no són beneficiaris o 
usuaris, o no se reconeixen com a usuàries de Serveis Socials, per tant les ajudes a Serveis 
socials un 10, ja li vaig dir el dia del pressupost, fantàstic perquè a més hem aconseguit 
molts de doblers d’institucions supramunicipals, però crec que s’ha de fer un esforç des de 
l’Ajuntament, no només en temes socials, sinó en aquest tema. De fet, quan vostè ha parlat 
ara del decret Covid m’ha vengut al cap que a l’inici de tot aquest lio de la pandèmia, que ja 
per desgràcia ens sembla molt enfora, fa aproximadament un any, a una de les primeres 
juntes de portaveus que vàrem fer, que vostè me va comentar això dels decrets i demés, la 
meva línia sempre va ser, o la defensa que feia el Partit Popular, era que hem d’ajudar a 
tothom, no només als usuaris dels Serveis Socials, i no només ampliar les ajudes des dels 
Serveis Socials, que sí que ho hem de fer, sinó que ho hem de fer per altres vies. Ho hem 
de fer també des de la via dels autònoms, dels comerços que ho hem fet, i molt contents 
perquè ho vàrem proposar al seu moment, i també a les famílies en general, i no només a 
aquelles famílies que puguin ser usuàries de Serveis Socials, perquè, estaran d’acord amb 
jo, els repetesc, que moltes famílies tenen necessitats o necessiten ajudes però no se 
reconeixen a ells mateixos com a usuaris dels Serveis Socials i no aniran a fer aquesta 
sol·licitud o aquesta demanda als Serveis Socials. Per tant, entenent que l’esperit és el 
mateix, nosaltres ens mantenim. Vostè també ha dit que fer una convocatòria de 
concurrència pública és algo molt costós, ho entenem, he entès que diu que se refereix que 
és molt costós en quant a feina, ho entenem i ho sabem, sabem com funciona 
l’administració i sabem que és així, però crec que no hem de renunciar a fer-ho. Maldament 
sigui una qüestió costosa i dugui molta de feina, crec que les administracions en aquest 
moment han d’estar més que mai devora els ciutadans, i no els podem posar l’excusa als 
ciutadans que no ho feim perquè ens duu molta feina, perquè ells la voldrien fer, molta de 
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feina, i no la poden fer molta de gent que està a l’atur o que està en erto. Per tant, nosaltres 
ens hem entès en aquest sentit, però mantenim la petició que s’estudii, per favor, poder fer 
una bossa econòmica per fer aquests tipus d’ajuda que serien a la població en general en 
quant al rebut de l’IBI. Gràcies”

El Batle, senyor Miquel Cabot respon: “Jo li dic, ja per acabar, evidentment nosaltres 
votarem en contra pel que que li he explicat, perquè no creim que sigui la millor manera ni la 
més àgil per ajudar, perquè jo no puc convertir, els funcionaris no els puc doblar, de 2 que 
tenc no puc que siguin 4, i jo als meus funcionaris els deman que ara ajudin amb les ajudes 
al comerç i després d’aquesta donam les ajudes, els bonos que hem parlat més d’una 
vegada, per reactivació econòmica. És a dir, no s’aturaran de fer feina en aquest sentit, no 
és una qüestió de fer més feina, és una qüestió de poder-la fer. És a dir, si tenc tants de 
funcionaris, me donen pel que me donen, no els puc doblar, quan a més tenc una estructura 
montada a Serveis Socials. Entenc el que diu de moltes famílies que els hi fa por, o els hi fa 
vergonya, per dir-ho d’alguna manera, anar als Serveis Socials. Per això també hem millorat 
aquest servei, nosaltres ara tenim sobretot els serveis se fan telefònicament, les famílies ja 
no han d’anar als Serveis Socials, inclús tenim el telèfon d’assessorament d’un abogat que 
tenim contractat, que els assessora amb tot el tema també de vivenda. I li dic que ha 
augmentat molt la gent que ens demana prestació i no és la gent amb un perfil de Serveis 
Socials, i és així. I això és gràcies també a que se fa per telèfon, jo conec a gent que està 
demanant l’ajuda per lloguer, coneguts meus, i no els hi fa vergonya perquè ho han fet per 
telèfon i ho han tengut fàcil. I per això jo al principi no li he parlat de que augmentant les 
prestacions socials, jo què sé, per aliments i coses d’aquestes, perquè per ventura aquestes 
sí que estan més vinculades als usuaris tradicionals dels Serveis Socials, per dir-ho de 
qualque manera, i sí que li deia el tema del lloguer i el de l’hipoteca perquè això són ajudes 
que per exemple al Govern ho dona Habitatge, o ho dona l’IBAVI, que nosaltres ho donam 
perquè tenim l’estructura als Serveis Socials, però no ho feim com un servei especial de 
Serveis Socials. La gent que va a demanar una ajuda d’habitatge, en aquest cas, als Serveis 
Socials, ho fa per telèfon, després evidentment duu els papers que han de dur, però no té 
aquesta sensació de sentir-se un usuari dels Serveis Socials, i d’aquí el gran nombre de 
gent que ha demanat aquest tipus d’ajuda, que com he dit són molts de doblers, que crec 
que multiplicarem aquestes ajudes, i de veres, sense voler entrar en confrontar, que el que 
vostè m’ha dit també és una bona idea, no li dic que no, però ara mateix amb l’estructura 
d’Ajuntament que tenim, l’he de votar en contra aquesta proposta, que compartesc l’esperit 
però ja li dic que jo entenc que l’he de fer d’una altra manera, pel coneixement que tenc de 
l’administració ara mateix”

Aina Amengual, regidora de Serveis Socials agafa la paraula a continuació: “Jo volia afegir a 
l’argumentari que per exemple també des de Serveis Socials donam ajudes per llibres, que 
no s’havien donat mai, i hi ha molts d’expedients que obrim que no són expedients de 
Serveis Socials, sinó que és gent externa que quan veu la convocatòria evidentment està 
totalment interessada en sumar-se a aquestes peticions d’ajudes per llibres i material 
escolar. És el que explicaba també en Miquel Cabot, en referència a que ara, també, amb el 
decret que se va fer l’any passat, també s’han augmentat les ajudes que abans no se 
donaven en concepte d’hipoteca, això no s’havia donat mai als Serveis Socials, i sí que s’ha 
fet per tema de Covid, i és el que també argumentava el Batle abans, que ha fet que hi hagi 
molta més gent que en principi no eren expedients de Serveis Socials. Res més, gràcies”

La senyora Nchaso demana la paraula: “Quería preguntar: ¿ en el estudio que van a hacer 
los compañeros funcionarios, así como ha nombrado grandes bloques, entre ellos están las 
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familias numerosas, se podrá contemplar los autónomos en cese de actividad? Porque a lo 
mejor algunos no son de familia numerosa”

El Batle, Miquel Cabot contesta: “No, senyora Nchaso, no ha entès el que he dit. Jo el que 
he llegit de la família nombrosa, ara ho he de trobar, aquí, jo he exposat que l’IBI, l’impost de 
l’IBI, no es pot modificar per tots els supòsits que nosaltres vulguem modificar. Jo el que 
explicava és que no se pot modificar, per exemple, per aquella gent que està en erte, o la 
gent que vostè ara ha explicat. El que jo explicava és que hi ha 5 supòsits, i un d’aquests 
supòsits és el de la família nombrosa. Només explicava això, que ja és una ajuda que 
donam, no podem afegir més supòsits, com vostè diu. Això és el que jo he explicat. I això ve 
per la llei d’Hisendes Locals”

José María Amengual, regidor per Ciudadanos agafa la paraula: “Moltes gràcies, senyor 
Batle. Uns dels motius pel que nosaltres, des de Ciutadans, vàrem recolzar els pressuposts 
aprovats a l’anterior ple va ser perquè quan els vàrem estudiar i vàrem tenir diferents 
encontres amb vostè, vàrem veure que a nivell social i a nivell econòmic, d’economia local 
vull dir, esteien bastant reforçats, unes quantitats importants, que esteien preparats per fer 
front, dintre del que pot un ajuntament com el nostre, al que és la situació Covid. Desde 
luego tot és ampliable, i vèiem que també aquests pressuposts tenien aquesta porta oberta 
per augmentar aquestes ajudes. Entenc perfectament el que està dient la senyora Garcia, 
hem de ser imaginatius i trovar altres vies per recolzar als nostres ciutadans, i que trobin un 
suport dintre lo que és el nostre consistori però entenem que també tot el que sigui tocar l’IBI 
pot suposar una minva al nostre pressupost del futur. Entenem que hi poden haver altres 
vies per cerca d’ajudes cap als nostres conciutadans. Per aquest motiu, nosaltres des de 
Ciutadans, ens abstindrem en aquesta votació”

La senyora Garcia torna intervenir: “Ja per acabar, puntualitzar-li dues coses de la darrera 
intervenció seva. Vostè ha dit que aquesta no és la solució millor ni la més àgil, hi estic 
d’acord, però és una solució més i és una ajuda més, i creim que és necessari. I després 
una altra qüestió del tema de Serveis Socials, jo no he dit que la gent, sí, he dit que molts de 
ciutadans no se reconeixen com a usuaris de Serveis Socials i ho crec i ho pensam així, 
però no ho pensam per l’actuació de l’Ajuntament en cap cas, tenim clar que l’àrea fa la seva 
feina i no ho he dit per la gestió que faci l’Ajuntament sinó per la percepció que puguin tenir 
els mateixos ciutadans. Només aquestes dues puntualitzacions, moltes gràcies”

El Batle contesta: “Això ho hem entès així, Magdalena. Una de les feines nostres és que no 
se sentin així els usuaris. Ho entenem perfectament”

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

7. Declaració institucional pel reconeixement de la discapacitat social

El Batle parla a continuació: “Ja sabeu també que és una declaració proposada per aquesta 
associació, i nosaltres evidentment donam suport a aquest tipus d’iniciatives”
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Seguidament es dona compte i lectura per part de la regidora de l’equip de govern, senyora 
Jerónima Sans Amengual, de la Declaració institucional pel reconeixement de la discapacitat 
social, que diu textualment:

“Exposició de motius
I

En el sistema de protecció a la discapacitat actual, trobam tres tipus de discapacitats: la 
sensorial, la motora i la psíquica.

Dins aquesta darrera categoria, s’enquadra la “discapacitat intel·lectual”, condició que és 
certificada pels centres de valoració de la discapacitat en base a uns indicadors que 
suposadament mesuren la capacitat cognitiva de les persones, mitjançant la determinació 
del Quocient Intel·lectual (QI).

Per tant, la discapacitat intel·lectual es diagnostica a partir de la consideració del 
funcionament intel·lectual i pel funcionament de la conducta adaptativa: dos factors que, 
tot i que es pensi que un n’és conseqüència de l’altre, no és així:

1. Respecte al funcionament intel·lectual, entenem per “intel·ligència” la capacitat mental 
general. Les persones amb discapacitat intel·lectual (DI) presenten especial dificultat en 
la comprensió d’idees complexes, així com en la capacitat de raonar, o presentar un 
procés d’aprenentatge lent.

2. Respecte al funcionament de la conducta adaptativa, ens referim al conjunt d’habilitats 
que les persones han après per desenvolupar-se en la seva vida diària i de la seva 
capacitat per afrontar noves situacions de forma funcional.

II
Així, doncs, el QI obtingut en aquestes proves no s'hauria de sustentar únicament en tenir 
un funcionament intel·lectual significativament baix en diferents àrees si no que també 
s'hauria de mesurar la conducta adaptativa. No es mesura ni s’avalua la capacitat de 
processar els estímuls socials, la percepció i l’adequació a l’entorn, el que és adequat 
expressar i del que no; les funcions executives o de planificació, la capacitat d'improvisació, 
o la flexibilitat cognitiva, tampoc mesura la hipersensibilitat sensorial, que és comú en els 
TEA, ni els nivells d’ansietat per exposició social. Actualment, els centres de valoració no 
tenen en compte l’avaluació d’aquest segon factor que definiria la discapacitat intel·lectual.

Es tracta, precisament, de les dificultats que defineixen els Trastorns d’Espectre Autista 
(TEA).

Fins ara, s’entenia l’autisme com un trastorn que comportava un retard cognitiu greu, a més 
de greu afectació de llenguatge verbal, per tant, el que era considerat com “autisme” 
implicava directament Discapacitat Intel·lectual.

Avui dia, després del canvi de paradigma, l’autisme és considerat un “espectre” dividit en 
quatre nivells, segons les dificultats de suport. Aquest actual espectre absorbeix i homologa 
la nomenclatura de la “síndrome d’Asperger” com a TEA nivell 1, la definició del qual és 
textualment segons la CIE 11: A02.0 “Trastorn de l’Espectre de l’Autisme sense Trastorn 
del Desenvolupament Intel·lectual amb alteració lleu o sense alteració funcional del 
llenguatge”. És a dir, avui dia dir Síndrome d’Asperger és el mateix que dir TEA nivell 1, i 
així ho entenem en aquesta moció.
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Estam davant d’una problemàtica complexa perquè ens trobam que el que està afectat en 
les persones amb TEA fins i tot amb alts nivells de capacitat de processament lògic o 
memorístic, és a dir, amb un QI ( Quocient Intel·lectual ) dins la normalitat, és la capacitat 
de processar adequadament els estímuls relacionats amb la comunicació social: la 
capacitat d’inferir les intencions d’altres persones, la capacitat de tenir en compte el que les 
nostres accions, per paraula, obra omissió puguin provocar en els altres. La dificultat de 
comprendre rols socials, el fet de no processar el 80% de la comunicació humana, és a dir, 
aquella que és no verbal, i el 20% restant, només entendre el llenguatge de forma literal, 
directament, sense dobles sentits o interferències. En els TEA, està afectada la capacitat 
de processar o entendre el que transmet la modulació de la veu, ell volum, l’entonació o 
prosòdia, les mirades, els gestos de complicitat,és a dir, els senyals de comunicació que 
tots “donam per suposat” i entenem de manera intuitiva. En definitiva, és una profunda 
alteració en la relació social basada en la manca de les bases neuro-cognitives 
necessàries per entendre els estats mentals de les altres persones, la interpretació social 
de les conductes no -verbals, específicament de les expressions facials i de qualsevol tipus 
d’aprenentatge implícit o basat en l’experiència.

III
Tal i com manifesten estudis acadèmics i professionals, els individus amb Síndrome 
d’Asperger sempre entenen el mateix, independentment del context. No entenen ironies, 
expressions col·loquials, expressions abstractes temporals, espacials o emocionals.

La seva dificultat de comprensió social i verbal es manifesta en comportaments inadequats, 
desinhibits a vegades, evitadors en moltes altres, que els incapaciten enormement en 
l’assoliment d’un treball molt més del seu manteniment.

Encara que poden resultar experts en determinats temes per la gran quantitat de dades 
que memoritzen, els seus temes els utilitzen d’una manera repetitiva, imperceptibles a la 
manca d’interès o avorriment que poden causar en altres persones, incrementant amb això 
les seves dificultats socials.

Les seves freqüents hipersensibilitats sensorials són focus de patiment per la molèstia i 
angoixa que els ocasiona, acabant en ocasions, amb conductes autolesives com a manera 
de descarregar la seva ansietat.

En definitiva, careixen d’una comprensió social, que en molts de casos els fa vulnerables a 
riscos comuns per la seva manca de control social i anàlisi de riscos vitals, 
vulnerables a abusos i manipulacions per la seva manca d’interpretació de les intencions 
de les altres persones i vulnerables a un futur on una gran proporció no podran ser 
independents i necessitaran l’ajuda d’algun adult que els supervisi.

IV
La síndrome d’Asperger és un trastorn severament incapacitant, crònic, que perdura 
tota la vida, equiparable en evolució i pronòstic amb l’autisme clàssic i que, per la seva 
associació amb altres trastorns psiquiàtrics o problemes d’aprenentatge, requerirà una 
valoració individualitzada de cada cas per considerar el grau d’afectació funcional individual, 
familiar i social de tal manera que les ajudes s’ajustin a cada cas.

En conseqüència, podríem entendre que la discapacitat intel·lectual està, d’alguna manera 
sempre present en el TEA independentment del seu QI (Quocient intel·lectual), però es 
manifesta en aspectes que el test de Weschler, marcador que s’usa per definir-la, 
clarament no mesura ni detecta.
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Veim dons que en els TEA, independentment del seu quocient intel·lectual, tant la 
discapacitat intel·lectual, (entesa com a conducta adaptativa) com la discapacitat associada 
a l’ús d’un llenguatge socialment disfuncional, estan sempre presents.

Desafortunadament, a causa que tots els individus afectats presenten resultats promitjos 
en els tests d’intel·ligència i són competents a l’hora de dur a terme una entrevista en una 
situació diàdica (entrevistador i entrevistat) els professionals assumeixen que tenen una 
competència adequada, i que els seus problemes són deguts al seu caràcter i personalitat 
particular. No obstant això, l’aparença de normalitat és enganyosa, tal com el coneixen 
els propis afectats i els familiars, i s’esvaeix quan l’afectat s’enfornta a les situacions de la 
vida real. Les persones amb TEA estan abocades en un gran percentatge a l’exclusió 
social en el moment en què són adultes i no tenen pares o xarxa social que els sustenti.

Tal i com defensa l’Associació Asperger de Balears, podria entendre’s que la discapacitat 
intel·lectual està sempre present en els TEA, independentment del seu QI i que el test de 
Weschler (marcador usat per definir-la) no mesura ni detecta clarament.

Punts d’acord

Per tot l’exposat anteriorment, l’Ajuntament de Marratxí:
1. Defensa el reconeixement legal de la figura de la “discapacitat social” o “psicosocial”, 
com un epígraf propi a desenvolupar en el barem estatal de discapacitats, que inclogui tots 
els trastorns de l’espectre autista.

2. Es compromet a col·laborar de manera activa amb la resta d’institucions, públiques i 
privades, en la visibilització, pedagogia i conscienciació sobre les discapacitats socials en 
general, i la síndrome d’Asperger en particular.

3. Comunicar al Govern de les Illes Balears aquests acords amb l’objectiu de seguir 
treballant per tal de millorar la integració de les persones afectades per la síndrome 
d’Asperger en els entorns educatiu i laboral, per tal d’assegurar i facilitar la consecució 
plena del curriculum educatiu, així com millorar les condicions d’accés al món laboral, 
mitjançant polítiques actives (com les quotes o els percentatges mínims reservats) i els 
canvis normatius que siguin necessaris”

El Batle continua amb paraula: “Gràcies senyora Sans. També dir-vos a títol informatiu que 
aquesta gent també ens va demanar, sobretot, que des dels espais joves i a les activitats 
per joves poguessin comptar amb ells i els avisàssim perquè poguessin participar. Ens varen 
demanar també que al curs de monitor que realitzam cada any poguéssim apuntar, els 
avisàssim perquè se pogues apuntar un grup d’aquests joves perquè després ells organitzen 
escoles d’estiu per aquest col·lectiu i així tenen monitors també, i dir-vos que d’aquí poc se 
realitza, ara per Pasqua, el curs de monitors, i ja tendrem un petit grup d’aquest col·lectiu 
que faran el curs de monitor amb nosaltres, així que també celebram poder participar 
conjuntament amb ells”

La regidora Garcia té la paraula: “Vull fer un prec que ve molt bé en el fil d’aquesta 
declaració institucional. Totalment d’acord, cap problema. Li volia fer el dia del debat dels 
pressuposts però no venia al cas, però avui, ja no la volia fer però avui ve molt bé 
precisament amb aquesta declaració institucional. I és que als pressuposts nostres, de 
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l’Ajuntament, hi ha una partida, ara mateix no sé quin número és, ni exactament si és una 
partida o un programa, però ho cercaré i li puc dir, que la nomenclatura és disminuïts 
psíquics. En aquell moment al plenari no li vaig dir perquè no venia al cas, però avui sí. Crec 
que duim aquesta declaració institucional per prendre consciència o per fer entendre a la 
societat que s’ha de prendre consciència de totes aquestes malalties, i també entenc que ho 
feim per normalitzar una mica totes aquestes problemàtiques, què millor que, és una cosa 
molt òbvia i molt petita, però crec que és molt significativa, que nosaltres des de l’Ajuntament 
donem exemple i també ens adaptem a les noves nomenclatures i canviem aquesta partida 
de disminuïts psíquics per discapacitats socials, o persones amb discapacitat, o un altre nom 
que entre tots trobem, però d’aquesta manera també donaríem exemple. Supòs que hi ha 
moltes més coses que pot fer l’Ajuntament, però aquesta la duia a dins el cap des de l’estudi 
dels pressuposts i he pensat que avui era adient dir-ho, com un prec simplement. Moltes 
gràcies”

El Batle diu: “Gràcies per aquest prec. Crec que és molt encertat, senyora Garcia. Només li 
diré que les nomenclatures venen per llei i mirarem si la llei s’ha actualitzat i no ens hem 
enterat, i en el cas que no l’hagin canviat, no s’hagi actualitzat, farem la petició de canvi al 
Ministeri. Crec que sí que és una cosa que l’hem de lluitar”

Seguidament parla el portaveu de Ciudadanos: “Senyor Batle, només fer un petit incís. Ja 
que entre nosaltres podríem fer ja aquesta aportació i fer-ho ja definitiu, encara que ho 
reclamem a nivell a altres institucions, nosaltres li podríem dir, com correspon exactament, 
que són necessitats especials. A partir d’aquí, simplement això”

El Batle respon: “Sí, estic d’acord. Jo el que explicava, però, és que la literatura dels 
pressupostos ve donada per llei. El número de programa, subprograma, i el nom, ve donat 
per llei. No podem agafar un que no estigui a la llei, enteneu? Evidentment farem referència 
a això, ho canviam però el que passa és que oficialment haurem de continuar amb aquest. 
Però per ventura tendrem la sorpresa i és que som nosaltres que no ens hem actualitzat i 
seguim així com està. Ojalá sigui aquest el problema, però si no feim aquest prec perquè ho 
canviïn. Evidentment aquesta partida crec que poques vegades la utilitzam, la deim als 
plenaris, sinó crec que ens haguéssim donat compte, ara na Magdalena se n’ha donat 
compte llegint els pressupostos, jo no me n’havia donat compte mai, però que sí, que estic 
d’acord amb tot el que deis”

Sotmès l’assumpte a votació el senyors assistents acorden per unanimitat aprovar la 
Declaració institucional abans transcrita.

8. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup polític municipal 
del Partit Popular per la posada en marxa d’un pla estratègic socioeducatiu de 
prevenció i tractament dels problemes derivats del joc

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 del 
següent assumpte: Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular per la 
posada en marxa d’un pla estratègic socioeducatiu de prevenció i tractament dels problemes 
derivats del joc.
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9. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular per la posada en 
marxa d’un pla estratègic socioeducatiu de prevenció i tractament dels problemes 
derivats del joc

A continuació es dona compte i lectura de la Moció presentada pel Partit Popular en data 25 
de març de 2.021 per la posada en marxa d’un pla estratègic socioeducatiu de prevenció i 
tractament dels problemes derivats del joc, que diu textualment:

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que per a moltes persones el joc és una activitat lúdica i d’entreteniment, però en 
alguns casos, pot provocar problemes i conduir a situacions més greus.

El joc ha crescut i creix a un ritme exponencial en els últims anys, i que a això ha contribuït 
l’augment de l’oferta de jocs: més llocs de joc en línia, major varietat d’opcions de joc, major 
diversificació etc., tot això implica una major accessibilitat al món del joc i, per tant, un major 
risc.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), “un factor de risc és qualsevol tret, 
característica o exposició d’un individu que augmenti la seva probabilitat de patir malalties o 
lesions”, per això es pot dir que el joc no és una cosa dolenta en si mateixa,sinó que ho és el 
seu abús.

Per tant, és essencial definir aquells perfils susceptibles d’estar a una situació de risc.

Atès que les conseqüències del joc patològic preocupen no només els afectats, sinó a les 
famílies i la societat en el seu conjunt, destacant clarament el model biopsicològic de la 
malaltia de l’OMS.

Qualsevol estratègia preventiva de joc ha de tenir en compte no només a tots aquelles que 
tenen o poden tenir problemes amb el joc, sinó a tota la població i a la societat, amb especial 
èmfasi en els infants, adolescents i joves.

Atès que actualment ens arriben molts ímputs propagandístics envers el joc: anuncis als 
mitjans de comunicació, a xarxes socials, patrocinadors de equips esportius... i molts 
d’altres, tots ells dirigits a la població general, sense tenir cura de nins i joves.

Atès que en el nostre municipi recentment hi ha preocupació per tota aquesta qüestió i que 
l’Ajuntament ple així ho va manifestar a la seva darrera sessió plenària, el Grup Municipal 
Popular proposa l’adopció dels següents,

ACORDS

Primer.- L’Ajuntament de Marratxí crearà un Programa Estratègic Socioeducatiu destinat a la 
prevenció i tractament de l’addicció a la ludopatia entre els nins i joves.

Segon.- L’Ajuntament de Marratxí oferirà aquesta eina pedagògica, tant als centres 
educatius, com a totes aquelles entitats que treballen amb nins i joves del nostre municipi”

Sotmès l’assumpte a deliberació segueix amb la paraula la senyora Mª Magdalena 
García Gual: “Com els hi deia, no és que estigui directament relacionada la urgència amb el 
cas que tenim actualment, però sí que el tema està ara en boca de tots. Però aquesta 
proposta seria per un programa estratègic socioeducatiu que entenem que és una qüestió 
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que no se fa d’un dia per l’altre, ni molt manco. Però sí que se pogués començar, des de 
l’Ajuntament, a fer aquesta feina, perquè entenem que al final les eines pedagògiques i totes 
aquelles que s’utilitzen des de les escoles i des del currículum educatiu, ja sigui de 
l’educació lectiva o de la formal com de la no formal, són les que més bons resultats donen. 
Per tant, fer un programa estratègic, o li podem dir com vostès trobin, nosaltres li hem posat 
aquest nom perquè ho hem trobat adient, socioeducatiu, podria ser una eina per fer feina 
amb tots aquests nins i joves que entenem que és la població diana a on ha d’anar dirigida 
tota aquesta feina de prevenció, sobretot de prevenció, dels problemes que poden venir 
derivats del joc. A més, entenem que l’Ajuntament té recursos per fer-ho, tant des de l’àmbit 
social com des de l’àmbit educatiu, com des de l’àrea de Joventut, hi ha diferents recursos 
per poder posar en marxa aquest programa o una iniciativa, li podem dir el nom que vostès 
trobin, però que vagi en aquesta línia i amb l’esperit de la nostra moció. Moltes gràcies”

El Batle li dona la paraula a la senyora Nchaso, per Vox: “Quisiera manifestar mi apoyo, 
nuestro apoyo, a la moción de urgencia del juego, pero decir cuatro cosas ampliando lo que 
acaba de señalar la senyora García. El centro de la acción política de Vox es la persona y la 
familia, el juego genera adicciones con devastadoras consecuencias para la estabilidad 
familiar y las relaciones personales. La adicción al juego afecta [problemes amb el so]. 
Proteger a la familia y a la persona pasa en primer lugar por resguardar a los menores de 
caer en este tipo de adicciones que puedan lastrar toda su vida y destruir sus familias. Vox 
vela por alejar las casas de apuestas de los menores lo máximo posible. El juego está 
haciendo especiales estragos entre los barrios y familias con rentas más bajas. Las casas 
de apuestas se sirven de los más vulnerables, a quienes pretenden hacer creer que se 
pueden hacer ricos por apuestas, en detrimento de la cultura del mérito. Los locales de 
apuestas se van multiplicando especialmente en los barrios con rentas más bajas, Vox está 
en contra de convertir los barrios en casinos encubiertos. El juego está rompiendo 
relaciones y llevando a conflictos personales, económicos y violentos dentro de las familias y 
barrios, Vox está siempre en el lado de la unidad frente a quienes separen las comunidades 
por interés económico. Las apuestas se basan en publicidad engañosa, diseñada para 
engañar y presentada como un medio para resolver problemas económicos, es un engaño 
alejado de la realidad, de las consecuencias económicas, psicológicas y familiares derivadas 
del juego continuo. En muchos casos, los locales de apuestas pertenecen a multinacionales 
del juego, que llegan a España a hacer negocio, se aprovechan de los más vulnerables y, 
además, tributan sus impuestos fuera de España. Así, las consecuencias para los españoles 
son doblemente negativas, solo dejan más pobreza y no pagan los impuestos 
correspondientes. Generan un beneficio a costa de los españoles, sobre el que ni siquiera 
se responsabilizan ante la Administración. O sea, que es un complemento a lo que acaba de 
decir la señora, que sería la segunda parte lo suyo, la señora García. Muchas gracias, señor 
Alcalde”
Seguidament parla la senyora Aina Amengual, regidora de Serveis Socials: “Gràcies. Primer 
de tot dir que votarem en contra d’aquesta moció perquè són activitats i accions que fa anys 
que duim a terme a l’àrea de Serveis Socials, conjuntament amb altres àrees d’aquest 
Ajuntament, i sobretot dir que fa anys que aquest Ajuntament treballa en tasques de 
prevenció comunitària des de que es va posar en marxa el contracte de Marratxí Social, 
moment en què s’augmentaren el nombre de professionals i la seva varietat per tal de que 
sigui un equip multidisciplinari. Abans de l’any 18, els Serveis Socials d’aquest Ajuntament 
únicament comptaven amb 3 educadors per cobrir les necessitats socioeducatives de 
l’atenció primària. A partir del març del 18 es passa a tenir 5 educadors socials, distribuïts en 
diferents zones i a diferents centres escolars, i 2 d’ells dedicats a tasques comunitàries. A 
més a més, també comptam amb dues treballadores socials, una que treballa a l’àrea 
d’Igualtat, i l’altra que duu temes relacionats amb habitatge i prevenció d'addiccions. A més a 
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més, hi hem d’afegir un psicopedagog que també està dedicat a la tasca comunitària i a les 
entitats i associacions de caire social. Des de que vàrem aconseguir treure endavant la 
licitació de Marratxí Social s’han pogut dedicar diferents professionals a treballar aquesta 
part preventiva, mitjançant el Pla de Drogues municipal, que el conformen diferents àrees de 
l’Ajuntament, com són Joventut, Seguretat Ciutadana, Salut i Serveis Socials. Des de que es 
va posar en marxa, s’han anat fent diferents activitats per treballar en temes de prevenció, 
sobretot en el tema de consum d’alcohol, tal i com es va acordar a les reunions mantingudes 
amb la Plataforma d’Oci de Qualitat, de la part l’Ajuntament en forma part, per tal d’acordar 
accions als diferents municipis per lluitar contra aquesta problemàtica. A la Plataforma d’Oci 
de Qualitat es va arribar a la conclusió que treballant la prevenció del consum d’alcohol 
també es treballava contra la resta d’addiccions, sobretot si es fa des del plantejament que 
s’havien de fer acciones i activitats per tal d’oferir als joves una oferta d’oci atractiva, evitant 
així altres conductes menys saludables. Aquí és quan l’Ajuntament va posar en marxa les 
Nits Alternatives, de tot d’una les vàrem anomenar Nits Joves, que es varen començar a fer 
en les dates del 3 d’agost del 18, al Blanquerna, dia 10 d’agost del 18 al Costa i Llobera i 
Blanquerna, aquests dies es varen dur activitats com tornejos d’esports i enigmanits. El 27 
de juliol es va fer nit de cinema i nit de hip hop, tant al Costa i Llobera com al Blanquerna. 
Després també es varen programar unes jornades familiars de prevenció d’addiccions, el 16 
i 17 de novembre, on es varen tractar diferents temes entorn a la prevenció impartides per 
diferents professionals i entitats que treballen aquest aspecte, com varen ser, se va fer una 
xerrada sobre el Fornite, un més de la família, que se va impartir per part de Projecte Home 
Balears, els perills de les xarxes socials, que el va impartir el policia tutor, com parlar de 
sexe amb els fills i filles, que el va impartir una sexòloga, joves i alcohol, prevenció activa de 
les famílies i municipal, que tant varen parlar membres de la corporació com també FAPA i 
FERIA a la vegada, i després també es varen seguir programant aquestes Nits Joves però 
els hi vàrem canviar el nom perquè fossin més atractives pels joves, i varen agafar el nom 
de Txifest, no sé si ho heu sentit, amb el mateix objectiu, però simplement se li canviava el 
nom. La primera Txifest es va fer el 18 de maig del 19 al Pont d’Inca, i es varen fer activitats 
com tallers de grafitis, hi havia un rocòdrom, un torneig de futbet de 3x3, un taller de 
batucada, taller de trunyelles, torneig de cartes de rol, hi va haver un escenari amb un dj i se 
varen anar fent diferentes actuacions. Després ja vàrem passar al Txifest 2.0, Nits 
Alternatives, al Pla de Na Tesa, el 28 de juny també del 19, amb una gimcana esportiva, un 
taller LGTBI, un circuit aquàtic, lluita de gladiadors, un bou mecànic… Després ja passam al 
Txifest 3.0, Nits Alternatives, amb el gran prix aquàtic a la Cabana, dia 28 de juliol, el Txifest 
4.0, torneig 3x3 de bàsquet al Pla de Na Tesa, 29 de setembre del 19. Txifest 5.0, 
apocal·lipsi zombi al Figueral, 26 d’octubre del 19, i totes aquestes activitats es varen dur a 
terme de forma conjunta i coordinada per part de les àrees de Joventut i Serveis Socials, 
tant es varen encarregar de les activitats els dinamitzadors juvenils com els educadors de 
l’àrea de Serveis Socials. I després també hem de dir que se fan tallers als centres 
educatius en referència a la prevenció i els perills d’internet per part dels policies tutors, i de 
manera conjunta també amb l’àrea d’Igualtat per treballar en temes d’igualtat de gènere. 
Durant l’any 2020 s’ha hagut de modificar i adaptar les programacions de les activitats per 
tal de complir amb la normativa Covid. El Txifest 1.0 va ser sobre el carnaval i es va fer 
també un concert jove, dia 15 del 2 del 2020, a Sa Cabaneta. Després el Txifest 2.0 va ser el 
Txifeminista, dia 7 del 3 del 2020, al Ceip Blanquerna, es va fer un taller de customització de 
bosses, un taller de defensa personal per dones, un partit d’exhibició de handbol de l’equip 
femení contra mares, exhibició i taller de dancehall, i realització d’un grafiti d’un concert per 
part de les dones, les mateixes dones artistes del grafiti varen fer el concert. I després ja 
vàrem passar a modificar la programació per tal de fer-les online i varen ser a partir de la 
Txifest 3.0 que ja vàrem fer l’scape room el dia 25 i 26 del mes d’abril del 2020, que ja se va 
fer online, el Txifest 4.0, Tu sí que vals, a Instagram, el maig del 2020, el Txifest 5.0, 
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Urbanfest, que se va fer tant per Zoom com per Instagram, el juny de 2020, i bé, una vegada 
començat el nou curs, es va acordar a les diverses reunions amb les àrees implicades que ja 
no tenia sentit seguir fent aquestes activitats online perquè serien de difícil seguiment per 
part dels joves ja que podien sortir al carrer, ja no hi havia confinament. Després també feim 
referència a les segones jornades familiars de prevenció d’addiccions, que aquesta vegada 
es varen fer diferents activitats impartides per part de Projecte Home, baix el títol de 
Prevenció i consum d’alcohol i altres drogues, i per un bon ús de les noves tecnologies, que 
se varen fer dia 17 de l’1 del 2020 una xerrada a Pòrtol, dia 24 de l’1 del 2020 una xerrada a 
Sa Cabana i 31 de l’1 del 2020 una xerrada al Pla de Na Tesa. Dins el mateix projecte de 
promoció d’oci saludable, els educadors dels Serveis Socials realitzen una activitat de futbol 
al Figueral anomenat Futbolín, es treballa directament amb joves amb diferents factors de 
risc dels diferents nuclis, per evitar que l’oci dels i les joves es basi en noves tecnologies i 
els videojocs, generant aïllament als seus domicilis i sense cap tipus d’activitat a l’exterior, 
per la qual cosa ens trobam amb joves aïllats de la societat i amb greus dificultats per 
relacionar-se amb el grup d’iguals, tant als centres educatius com en referència al seu temps 
d’oci. També es treballa dins el mateix projecte amb un altre grup de joves que per no tenir 
alternativa d’oci per impossibilitat econòmica o desinterès, reprodueixen conductes 
antisocials i inicien un consum de tabac i altres substàncies durant els horabaixes, i 
mitjançant aquest projecte es pretén socialitzar, mitjançant l’oci saludable, la prevenció de 
conductes antisocials i de consum i l’aprenentatge d’activitats socials dins un grup. Degut a 
la pandèmia s’ha modificat la metodologia de l’activitat i s’han fet entrenaments virtuals per 
Zoom, les sessions presencials s’han hagut d’iniciar per novembre i s’han adaptat els 
protocols, les mesures, adaptant-los a les mesures sanitàries actuals. També s’han modificat 
les agrupacions, abans era un grup de 20 persones, i ara han passat a ser 2 grups de 10. I 
després, també, afegir a tot el que s’ha exposat abans, el fet de que l’Ajuntament ja també 
es va comprometre amb la Plataforma Marratxí Lliure de Jocs d’Apostes a dur a terme 
campanyes de sensibilització i de prevenció contra el joc d’apostes. Moltíssimes gràcies”

Seguidament parla la senyora Lidia Sabater, regidora per Ciudadanos: “Gràcies, senyor 
Batle. Està molt bé tot el que ha dit la senyora Amengual, però clar, també voldríem saber 
quin efecte positiu ha tingut tot això sobre la prevenció i tractament dels problemes derivats 
del joc, sobre els joves, perquè realment aquí el que s’està tractant és la problemàtica i la 
prevenció, que sempre falla a totes les activitats que se fan a l’Ajuntament, perquè no se té 
una prevenció, se tracta ja el problema quan ha vingut. Per tant, estaria bé, per una vegada, 
donar recolzament a aquest tipus d’iniciatives, ja que creim que és molt necessària. 
Moltíssimes gràcies”

De nou la senyora Garcia, pel Partit Popular: “Moltes gràcies senyor Batle. Ja m’he perdut 
un poc amb tants de temes, perquè no sé si la senyora Amengual volia que jo me cansàs i 
tiràs la tovallola, però si aquest era l’objectiu no ho ha aconseguit, malgrat vostè ha vengut 
aquí, a aquest plenari, a fer com el senyor Umbral, a vender su libro, i me cregui que l’ha 
venut, però tanmateix ni jo ni el meu grup li comprarem aquest llibre. Moltes de les coses 
que ha contat o pràcticament la majoria ja les coneixia, moltes gràcies, però estam al corrent 
de la tasca que fa l’Ajuntament en totes, o pràcticament en totes les seves àrees, i li vull 
comentar que vostè ha dit que des del contracte de Marratxí Social, l’any crec que ha dit 18, 
ha donat tantes dades que no m’ha donat temps a apuntar. És a dir, vostès varen fer un 
contracte extern, amb una empresa privada, i han començat, o han augmentat el nombre 
d’educadors, tal, tot això ens pareix beníssim, no tenc absolutament res a dir, és el que han 
de fer, és fer feina, el municipi creix i nosaltres hem d’anar augmentant les feines. Però tenc 
la sensació que tota la feina que ha contat vostè que fa, no tenc la sensació, vostè ho ha 
deixat palès, és una tasca multidisciplinar, a més vostè ha empleat aquesta paraula, i és tota 
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una política molt transversal, que està molt bé que se faci, però crec que en aquest cas 
concret, i és precisament el que nosaltres demanam a la moció, volíem que se centràs més 
específicament en la prevenció i tractament dels problemes derivats del joc, dels que vostè, 
en els 10, 15 o 20, o no sé quants de minuts ha parlat, n’ha empleat només 60 segons, un 
moment donat unes jornades que se varen fer puntuals, que també les coneixíem, moltes 
gràcies, fa 2 anys, que estan súper bé. Precisament a això ens referim nosaltres, que a 
aquestes jornades que se varen fer, del tema de, és que ho ha dit i no sé exactament on ho 
he apuntat, de prevenció d’addiccions, ha esmentat una activitat, que fantàstica, però 
precisament el que nosaltres li demanam és, de qualque manera, agrupar totes aquelles 
activitats que se puguin fer a un pla, o li digui com vulgui, per ventura la paraula que 
nosaltres hem empleat a la moció els ha assustat perquè era exactament programa 
estratètic, jo no li parl d’un pla, li parl d’un programa, però podria ser, li podríem dir una altra 
cosa si no els agrada o si els hi fa por que sigui alguna cosa molt més complexa. Però seria 
de qualque manera alguna cosa molt més centrada en aquest tema, en el tema de la 
prevenció del joc, perquè vostè ens ha parlat de tot, de les Nits Alternatives, que també 
sabem que se diuen Txifest i hi hem participat moltes vegades, m’ha parlat de que s’ha 
augmentat i ara se fan moltes de coses que no se feien, i en fi, ens ha volgut vendre tot això, 
però li he de dir, ja que vostè ha parlat de coses que no eren de la moció, jo també li parlaré. 
És vera que vostès per ventura han ampliat certes coses, però no me parli com a novetat 
dels gran prix aquàtics, perquè és que me peguen rialles, no me parli de tornejos de 
bàsquet, no me parli, i no me parli de festes zombi el dia de Halloween com a novetat de 
l’Ajuntament de Marratxí. Per favor, d’aquestes tres coses no me’n parli perquè jo era 
regidora l’any 2003 i ja se feien. Vull dir, han passat quasi 20 anys i que ara vostè ho vengui 
com a que és una novetat i que han fet un súper esforç fent un contracte amb una empresa, 
no sé quin esforç realment estan fent. Però bé ja està, no venim aquí a discutir d’això, però 
sí me permeti que m’hagin pegat rialles que ens vengui aquestes tres coses com  ara feim 
gran prix aquàtics quan… en fin i tornejos de bàsquet i demés. Tot això no. Conclusió: vostè 
ha iniciat aquesta llarguíssima intervenció dient que votaran en contra, perfecte, ja està, 
vostès votaran en contra, nosaltres evidentment votarem a favor perquè creim que aquesta 
proposta pot ser interessant, pot aglutinar tota la tasca que s’està fent d’una manera 
multidisciplinar i transversal a un tema tan concret com és el de la prevenció als problemes 
derivats del joc. Moltíssimes gràcies”

Té la paraula el senyor Humberto López, regidor d’Unides Podem: “Per saber si hi ha una 
memòria de les activitats aquestes. M’agradaria consultar-la per repassar un poc el tema 
aquest, i m’abstendré en aquest cas, per no votar en contra perquè pensam que la proposta 
és positiva, per tant simplement és això. Gràcies”

La regidora Aina Amengual torna a intervenir: “No sé si és que no m’he explicat bé, però ho 
tornaré a repetir. Aquestes activitats que he esmentat durant 20 minuts, diuen que he tardat 
20 minuts, jo no m’he cronometrat”

La senyora García diu: “Jo he dit que no ho sé, no sé si deu, quinze o vint. Jo no ho he dit, 
20 minuts”

Segueix la senyora Amengual: “Se varen acordar a la Plataforma d’Oci de Qualitat, és a dir, 
tots els municipis vàrem acordar, que formam part de la Plataforma d’Oci de Qualitat, vàrem 
acordar que se farien unes activitats d’oci alternatiu i que començaríem amb la lluita en 
referència al tema de l’alcohol, perquè així se va acordar, perquè vàrem dir precisament que 
lluitant contra el consum d’alcohol també se feia prevenció d’altres addiccions. Tot això se va 
acordar a aquesta Plataforma d’Oci de Qualitat, això com a punt primer. Després també 
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afegir a l’argumentari que nosaltres com a Ajuntament, també, i perquè se va acordar a la 
Plataforma d’Oci de Qualitat, també vàrem aprovar una ordenança que regulava el consum 
d’alcohol, és a dir, en contra del botellot, també afegir al tema preventiu, que m’ho havia 
deixat, aprofitam per afegir també aquesta altra ordenança que se va acordar a la 
Plataforma, que s’establiria, s’adaptaria a cada municipi, a les característiques de cada 
municipi, i així ho vàrem fer també a Marratxí. Però també m’agradaria afegir més 
arguments a aquest argumentari anterior, i m’agradaria també fer un poc de memòria, 
sobretot en referència a dos moments: el primer moment, m’agradaria recordar la sessió de 
la comissió d’economia del Parlament del passat dia 11 de març de 2021, que fa referència 
a la proposició no de llei per frenar la proliferació de les cases d’apostes. I de la qual també 
he rescatat el diari de sessió, on el senyor Sagreras i Ballester fa la seva intervenció, i 
llegesc literalment, i diu: “Ara bé, com també he dit altres vegades, crec que és important 
aclarir que no hem de confondre la regulació amb restriccions extremes o prohibicions, 
perquè d’alguna manera el joc legal, i jo també ho he dit altres vegades, està controlat, està 
localitzat, crea llocs de feina, cotitzacions, seguretat pels empleats i, d’alguna manera, a la 
gent que ho fa sense abusar. Idò s’han de respectar les llibertats individuals”, i després diu: 
“d’altra banda, com deia abans, la prohibició o la restricció excessiva pot ser 
contraproductiva, al que tots desitjam, pot conduir al fet que hi hagi joc clandestí i, per tant, 
no tenir localitzat allà on es juga, que es jugui a locals, a cases amagades, que la feina sigui 
feina de mala qualitat i que tan sols no cotitzin, que la policia no els tengui localitzats i que, 
per tant, dificultar les inspeccions. I fins i tot es pot donar el cas, si les restriccions o les 
prohibicions són abusives, que el que ara volem fer és molt enfora, per exemple, de les 
escoles, de manera legal, acabi després de manera il·legal just al local de veïnat.” Afegeix: 
“jo per exemple, al primer punt, ja parlam dels punts del pnl, de la proposició no de llei, no 
entenc quina lògica pot dur que en un món ja de restriccions per mor de la Covid, un sector 
en concret hagi de tenir més restriccions que els altres.” I pas a llegir el punt número 1 i 
justament diu: “El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a que en 
el marc de les restriccions sanitàries dutes a terme per motiu de la Covid 19, establir horaris 
de tancament, d’admissió de nous clients de les cases d’apostes, casinos de joc i sales de 
bingo, més reduïts que els del sector de l’hoteleria, així com establir àmbits de col·laboració 
amb les entitats locals en el marc de les seves competències per aquest objectiu”. Després 
diu: “el punt 2, i crec que aquí també hi ha un dilema entre els grups que estan junts al 
Govern, els 500 metres, al final l’esmena no aclareix els 500 metres, a les ciutats i els pobles 
el tema dels metres és diferent, per tant és una opció que no veim clara.” I aquí jo pas a 
llegir el punt 2: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a 
mantenir la distància mínima de 500 metres lineals entre les cases d’apostes presencials i 
els centres educatius d’ensenyament obligatori, formació professional, universitària, centres 
de rehabilitació i hospitals, qualsevol altre centre d’ús freqüent de menors com ludoteques o 
parcs infantils.” I després també diu: “Després, el punt 4, en concret, si ens podeu explicar 
per què només es poden donar una alta cada 3 i no cada 2 o cada 5, què diuen els vostres 
informes?” I aquí al punt 4: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes 
Balears a limitar la concessió de noves autoritzacions de joc per a salons de joc o cases 
d’apostes presencials, per a decreixer en el número d’aquestes, concedint una llicència nova 
a canvi de 3 baixes definitives.” Clar, jo el que veig aquí és que justament als punts que 
acab d’anomenar ara, que acab de llegir, vostès se varen abstendre, cosa que, per altra 
banda, ens sorprèn bastant, perquè clar, són els punts que precisament la Plataforma 
reclama com a que seria una bona cosa per tal de restringir el fet de que obrin una casa 
d’apostes aquí a Marratxí. I després també m’agradaria afegir o recordar, més ben dit, un 
debat que se va fer a IB3 Ràdio, amb data de 20 del 5 del 19, on cadascú exposava el seu 
programa electoral, i m’agradaria recordar part de l’entrevista o part de la seva exposició, on 
exposava això. [Reprodueix un àudio on es sent la senyora Garcia dient el següent: “el que 
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no farem és allunyar als tècnics de Serveis Socials de l’àrea, no contractarem ni una 
empresa per externalitzar tots els serveis de Serveis Socials, sinó que aprofitarem a tots els 
tècnics i funcionaris de la casa per fer feina en matèria de Serveis Socials.”] Val, el primer 
que hauríem de dir és que a la seva exposició va fer referència a que: una, tornaria a tots els 
funcionaris i tècnics de la casa a un sol punt de Serveis Socials, i després també va fer 
referència a que no externalitzaria el servei que ara se pot donar per part d’aquesta 
empresa, i que nosaltres com a Ajuntament no podem crear places noves, per tant vostès 
ens estan fent una moció que d’haver governat i d’haver complert amb aquest programa que 
vostè exposava en aquesta entrevista, vostès no podrien executar aquesta moció que ens 
estan presentant, perquè precisament les treballadores socials, les que són de la casa, 
únicament tenim treballadores socials, i estan fent atenció primària, i més ara en aquest 
temps de Covid, que únicament se dediquen a fer atenció primària. Clar, en el cas hipotètic 
de no tenir educadors, i de no poder haver augmentat en tècnics, totes aquestes activitats 
de prevenció tampoc s’haguessin pogut donar a terme. A part, també, dir a les clares que 
això és anar en contra de la llei de Serveis Socials, la llei de Serveis Socials, a la llei 4/2009, 
de l’11 de juny, que en el seu article número 4 diu: “Apartat C. Descentralització i 
desconcentració. Els Consells Insulars, les mancomunitats i els ajuntaments han 
d’aproximar tant com sigui possible els serveis a la ciutadania, mitjançant la zonificació 
territorial i la descentralització.” I a l’apartat O diu: “Intervenció comunitària. El sistema públic 
dels Serveis Socials ha de promoure la intervenció en l’àmbit comunitari, amb la voluntat de 
prioritzar les accions preventives, d’aconseguir processos d’inserció social íntimament lligats 
a l’entorn social, i a més proper a la ciutadania.” És a dir, que no únicament no seria possible 
dur a terme aquestes activitats de prevenció, sinó que a més a més hem d’afegir al banyat 
de que vostès volen, o volien anar, en contra de la llei dels Serveis Socials, per tant la 
prevenció no seria possible. Moltes gràcies”

Lidia Sabater torna tenir la paraula: “Està molt bé tot el que diuen, però tornam a ser a 
Marratxí, i això és ben necessari, tot el que s’exposa a aquesta moció que presenta el PP, 
sincerament necessitam prevenció sobre això. Està molt bé que se tracti de tema 
d’alcoholisme, però necessitam tema de prevenció, prevenció. No arribar quan tenim el 
problema ja, i crec que hauríem de començar a fer aquesta feina i un pensament, i tenir això 
present. Moltes gràcies”

La senyora Maria Magdalena Garcia intervé a continuació: “Moltes gràcies, senyor Batle. 
Primer de tot dir-vos que això és molt divertit, és súper divertit, i que estic molt contenta 
d’haver presentat aquesta i altres mocions per dues coses. Primer perquè és divertit i així li 
donam una mica d’ambient al plenari, i segona perquè si fos pel que vostès duien a l’ordre 
del dia a les 8 i 5 minuts haguéssim acabat, bé a i 8 perquè hem hagut d’esperar 3 minuts 
per començar el plenari. Però és molt divertit, i no vull entrar a, ni me vull allargar massa, 
però sí vull dir una sèrie de coses antes de proseguir amb la votació. Primera, tot el que ens 
ha llegit la senyora Amengual, el tema del Parlament, de PNL, d’intervenció… primer de tot, 
res té que veure amb la moció que jo he presentat, tot el que vostè parla, però bé, vostè pot 
parlar del que vulgui, i s’ha de guanyar el sou i ha de justificar tot, o sigui que cap problema. 
M’ha encantat que me posàs unes declaracions meves, m’ha encantat, moltíssimes gràcies 
per fer-me publicitat i propaganda del programa electoral del Partit Popular. Moltíssimes de 
gràcies. Però crec que aquest debat d’una moció d’això no és per discutir quin és el 
programa electoral en Serveis Socials del Partit Popular, que si vol l’emplaç a que un altre 
dia en parlem, no tenc cap problema, no estic gens empegueïda d’aquelles declaracions, els 
tornaria a fer, no vaig en contra de cap llei… És que miri, ja és perquè avui m’ha trobat així i 
me peguen les rialles, això per un costat. Segona, el senyor Sagreras, que vostè ens ha 
llegit tota la història de la PNL i senyor Sagreras, s’ha oblidat de dir que el senyor Sagreras 
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és un diputat del Partit Popular, company meu del qual me sent molt orgullosa, crec que no 
ha dit cap desbarat a les declaracions que ha fet ni ha dit res que sigui incongruent amb la 
moció que el Partit Popular presenta avui al plenari de Marratxí. Que, todo sea dicho de 
paso, está creando una expectación total. Perquè senyora Amengual, jo no he parlat en cap 
moment de la Plataforma, vostè sí, dues vegades, que la Plataforma, que si vostè ja li ha 
promès, que si tal, que si qual, vostè faci la política que trobi, jo no li parl de la Plataforma, 
no li parl del Parlament, no li parl del PNL, no li he parlat de treballadores socials ni de 
descentralitzar ni de zombies, ni de bàsquet ni de no sé què, vostè ens ha contat… Jo no li 
parl de tot això, torni a llegir la moció, per favor, fer un programa socioeducatiu d’aquest 
tema. Està en contra? Ja està, no passa res, ja ho ha dit fa una hora que està en contra, 
però encara ens ha de tornar a parlar… Pot parlar el que vulgui, i pot posar, per favor, posi 
més declaracions meves, m’ha encantat, m’encanta que me faci aquesta publicitat i aquesta 
propaganda del programa electoral del Partit Popular, del qual jo i tots els meus companys 
aquí presents ens sentim súper orgullosos, i clar que sí, jo no vaig dir que tornaria res, jo 
vaig dir que no allunyaria, però crec que ara és entrar a un altre debat que no val la pena, 
que si vol hi entram, eh? Ni estic gens empegueïda, i me’n record exactament, i no necessit 
escriure’m tants de fulls i fulls com vostè per debatre del que vulgui, no tenc cap problema, 
no és que no vulgui, senyor Batle, però crec que són les 10, que és un debat que està súper 
enfora de la moció que el Partit Popular presenta avui, súper enfora, tot el que ha parlat, de 
tots els minuts que ha parlat, que no els he compatibilitzat, crec que ha parlat 100 segons, o 
sigui un minut i mig, dels temes de la moció que nosaltres avui presentam i que jo ara 
defens, per tant ho podem deixar aquí. Voti en contra, però també li faig un altre 
suggeriment: vostè pot votar en contra i no haver de fer un argument de 40 minuts de temes 
que no venen al cas, més que res perquè ja, per l’hora que és i per tal, però tampoc tenc cap 
problema. És la meva obligació ser a aquest plenari, podem estar fins a l’hora que vostè 
vulgui, però li faig un suggeriment: voti en contra, però no importa que se prepari tot això, 
perquè això li haurà duit una feinada, si ha hagut d’anar a cercar unes declaracions meves 
d’IB3 Ràdio de l’any 2019, que per cert me les podria passar perquè jo no les tenc, i me faria 
molta d’il·lusió guardar-les. Moltíssimes gràcies”

Joan Francesc Canyelles té la paraula: “Jo fora entrar en la moció, que evidentment la trob 
molt ben defensada per la regidora de Serveis Socials, amb la feina extraordinària que fan 
conjuntament amb les diferentes àrees com Joventut, Seguretat Ciutadana i Sanitat, però jo 
sobretot hi ha una cosa que me pareix que hem de ser coherents. Són les 10, és vera, no 
vull fer tard, això deia vostè, ara mateix, i va ser vostè que ens va fer canviar l’horari del 
plenari de les set a les vuit, i ho va fer al passat ple i per això avui l’hem convocat a les 8”

La senyora Garcia l’interromp: “No, no, no, no, és que no puc consentir que digui això. El 
pleno s’ha de fer a les 8 perquè ho va decidir la unanimitat de la corporació. I no hi ha ningú, 
ni siquiera el senyor Batle, que pugui canviar una cosa que ha decidit la corporació. Senyor 
Canyelles, m'estranya que vostè no ho sàpiga a n’això. Senyora secretària, per favor, ho 
expliqui a n’això, perquè a un plenari la corporació va decidir que els plenaris serien el darrer 
dimarts de cada mes a les 8, i ningú, ni siquiera el Batle, me sap greu Senyor Batle, té 
potestat per moltes coses, però no per votar-se una cosa que ha decidit la corporació, que 
és sobirana i està per damunt inclús del senyor Batle. Senyor Canyelles, que vostè que fa 20 
anys que està a l’Ajuntament no sàpiga això i me faci mentidera a jo i me doni la culpa de 
l’horari del plenari me pareix de molt poca, no li vull dir la paraula”

Continua el senyor Canyelles: “Si me deixa acabar, el que li volia dir és que el fèiem a les 7 
precisament per això que vostè deia, i senzillament no hi havia cap problema ni un. Vostè va 
dir: hi ha un acord plenari per fer-lo a les 8 i tal i que qual i vull que sigui a les 8. L’hem 
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convocat a les 8 i ara se queixa perquè feim tard. Me vol deixar acabar, senyora Garcia? 
M’ha interromput 4 vegades, jo no l’he interromput ni una. Li deman per favor que deixi als 
altres, no me passi per damunt. Tendré una opinió, és diferenta a la de vostè? D’acord, tenc 
la meva opinió i tenc el meu dret a poder-la expressar. Per tant, jo no l’he interromput en cap 
moment. Senzillament li dic que al passat plenari vàrem estar una bona estona parlant 
d’això, una bona estona. El senyor Batle, amb bon criteri, l’havia convocat a les 7, havia 
intentat convocar-lo un poquet abans perquè, senzillament, no féssim tan tard, perquè tenim 
diferents temes i perquè a nivell telemàtic també s’allarga, el toc de queda és a les 10, hi ha 
gent que ve a l’Ajuntament a fer el plenari i ha de tornar a ca seva. Vostè no hi va estar 
d’acord, vostè va voler que complissim l’acord plenari, però l’acord plenari és de la 
corporació, per tant si hi havia un acord de la corporació de que fos a les 7 no hi havia cap 
problema ni un, el problema el va posar vostè al passat plenari. Senzillament en vull deixar 
constància, perquè me sorprèn que s’ompli la boca d’una cosa que va ser vostè que la va 
voler canviar a aquest horari. Senzillament, i ho he de poder expressar.”

La senyora Mª M Garcia torna parlar: “No me vull enfadar. Senyor Canyelles, jo no vaig 
posar problemes, jo vaig dir: això és cert, que hi ha un acord plenari, i ho vaig dir perquè és 
cert, i no tenc costum de dir mentides, i crec que els acords plenaris estan per complir-se, i 
ho continuu pensant, ho vaig dir a l’altre ple i ho dic avui, és cert. Però jo no vaig fer cap 
proposta de canviar, jo l’únic que vaig dir és que per favor, si s’havia d’estar modificant 
constantment que ens avisassin amb més temps i antelació per saber-ho. Si vostès troben 
que el plenari s’ha de fer a les 7 perquè no acabem tard, que ja li dic, jo no fris, però bueno, 
pues facin, ho duguin a un acord de plenari, estic d’acord amb vostè senyor Canyelles, claro 
que sí, però no anava a l’ordre del dia, no ho podíem votar a aquell moment. Ho facin, 
vostès que són l’equip de govern ho duguin a un ple, quan vulguin. Duguin: canviar l’horari 
del plenari. Cap problema. M’agrada complir els acords de plenari, això és el meu delicte, 
me sap molt de greu. Ja està, però jo no fris gens, són les 10 i fins demà dematí a les 8 i vint 
puc estar, no fris gens. I com molt bé va dir vostè, crec que ja li vaig recordar un dia, fa 3 o 4 
legislatures, jo parlo un pic al mes en aquest plenari, això va dir vostè senyor Canyelles. 
Això li dic jo avui, perquè l'alternança política té això, en aquell moment vostè estava a 
l’oposició i ara vostè governa. Noltros només ens veim un pic al mes, i per desgràcia ens 
hem de veure a través d’una pantalla d’ordenador. No m’agrada que me limitin l’horari del 
ple, si hem d’estar fins a les 11 hi hem d’estar, si la senyora Amengual vol estar 40 minuts 
parlant d’una moció hi pot estar, està al seu dret, i jo també el que no per ventura puc fer és 
el que estic fent avui que és intervenir més vegades del compte, però puc intervenir també. 
No fris gens, senyor Canyelles, si troba que hem de fer els plenaris a les 7 perquè així ens 
anam a sopar antes duguin un acord plenari i el Partit Popular no tendrà cap problema, el 
que posi la majoria ho votarà el Partit Popular”.

El Batle diu: “Ja per acabar, i per tranquil·litzar-mos a tots, no vos preocupeu que no podem 
estar fins les 8 del dematí fent plenari, sinó que a les 12 hauríem d’aturar i començar el dia 
següent. Vull dir, not uns certs nirvis amb això. Però així com diu la senyora Garcia, se va 
aprovar per plenari, l’horari dels plenaris és a les 8, i així com veníem fent des del 
confinament s’intentava adaptar un horari més prest, i és vera que vàrem tenir les pegues 
aquestes, que vostè mateixa va demanar que se respectés l’horari que s’havia aprovat al 
plenari. És així, poca discussió més té el tema”

Sotmès l’assumpte a votació, i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels quatre regidors del PP, dels tres 
regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX i del regidor del Grup Mixt ; amb els vots en 
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contra dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS i de la regidora d’IDMA-El Pi; i 
amb l’abstenció del regidor d’Unides Podem rebutjar 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 
(febrer 2021 – març 2021).

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

2. Dació de compte al plenari de la Corporació març 2021

Atès que, al llarg del 1er trimestre de 2021 s’ha tramitat la següent plataforma:

· PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI. EXERCICI PRESSUPOSTARI 2021 
(PLA 2022- 2024)

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 núm. 72/2021

Escrit del Lletrat de l’Administració de Justícia, de data 10 de març del 2021, del Jutjat de lo 
Contenciós-administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca, adjuntant Sentencia per la que es 
desestima el recurs procediment abreujat 19/18, interposat por la sra. Emilia Plaza Berga i 
Neus Fullana Plaza contra Decret de l’Ajuntament de Marratxi de 15 de febrer de 2017.

Vista la Sentencia núm. 72/2021, del Jutjat Contencios-administratiu núm. 3 de Palma, en 
relació al procediment abreujat núm. 19/18, pel que es desestima el recurs del PA 19/18 
interposat per la sra. Emilia Plaza Berga i Neus Fullana Plaza contra Decret de l’Alcaldia de 
data 15/02/2017, denegant la rectificació del valor cadastral i devolució d’ingressos de les 
liquidacions de l’IBI anys 2011 a 2014, així com l’autoliquidació de l’IIVTNU de data 12 de 
juny de 2012 de l’immoble del carrer Codonyer núm. 122, que es confirma per ajustar-se a 
l’ordenament jurídic.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406414235357740 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 72/2021, del Jutjat Contencios-
administratiu núm. 3 de Palma, en relació al procediment abreujat núm. 19/2018, pel que es 
desestima el recurs del PA 19/18 interposat per la sra. Emilia Plaza Berga i Neus Fullana 
Plaza contra Decret de l’Alcaldia de data 15/02/2017, denegant la rectificació del valor 
cadastral i devolució d’ingressos de les liquidacions de l’IBI anys 2011 a 2014, així com 
l’autoliquidació de l’IIVTNU de data 12 de juny de 2012 de l’immoble del carrer Codonyer 
núm. 122, que es confirma per ajustar-se a l’ordenament jurídic.

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

A continuació agafa la paraula el Batle dient: “Abans de donar-vos paraula, sí que volia 
aclarir el tema d’abans, que ara l’he de trobar. He cercat la proposta de’n Miquel Àngel, la 
teva proposta de les farmàcies, i el tema és que és un tema de literatura, com jo me 
pensava que seria, que és que vostè no insta al Col·legi de Farmacèutics a que miri el tema 
dels horaris, vostè insta al senyor Batle en particular a que realice las gestiones oportunas i 
això el plenari no té competències per donar-me a jo aquestes gestions oportunes. Així que 
va ser un tema de literatura, com jo bé imaginava, si vostè hagués dit instam al Col·legi de 
Farmacèutics, o Conselleria de Salut, o organismo competente, a que miri els horaris, 
hagués estat una moció. És un simple fet de literatura, en aquest tema. No sé si…”

Miquel Àngel Estarás contesta: “Jo crec que des del Grup Mixt, o des de qualsevol altre 
grup, no se pot instar més que al grup municipal, no?”

El Batle respon: “No, instes a institucions superiors. Avui, per exemple, hem instat a 
Correus, o instes al Parlament de les Balears, o instes al Consell de Mallorca, o instes al 
Govern d’Espanya o a un ministerio. El tema és que vostè m’instava a jo personalment, en 
particular, i això no són les competències del plenari, per això és un prec, que vostè prega 
que el Batle faci aquestes gestions”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor 
Sebastià Frau Serra: “Gràcies senyor Batle, bon vespre a tots. Tenc una sèrie de preguntes i 
dubtes respecte a la rodona de Sa Vinya de Son Verí i es Figueral, però a part d’això no 
m’ha agradat gaire aquesta discussió que hi ha hagut respecte a que si és tard, que si és 
prest, que si tal, que si 20 minuts, jo crec que si cumplíssim amb el reglament, que a tots ens 
tocaria saber-lo, no faríem tan tard ni molt manco. Perquè el reglament de l’Ajuntament, 
senyor Batle, ja en vàrem parlar una altra vegada, exactament diu les intervencions que pot 
fer cada regidor i els minuts que pot parlar. Per tant, si un regidor parla mitja hora i un altre 
parla un minut i mig no complim amb el reglament. El primer de tot que hem de fer és 
complir amb el reglament, i si no ens agrada el reglament el que hem de fer és canviar-lo, 
però no podem dir: és que feim tard perquè hem començat a les vuit. No, feim tard perquè 
ens allargam en les intervencions, que probablement el reglament no ens autoritza a fer-ho. 
Per tant, el que hem de fer tots és mirar-nos el reglament. Això és un prec, i ara venen les 
preguntes. Al ple passat, el senyor Canyelles ens va explicar que hi havia, respecte a la 
rodona del Figueral, que s’havia reunit amb els veïnats i havia mig consensuat o havia 
arribat a un acord amb els veïnats pel tema de la rodona. Resulta que nosaltres també ens 
hem reunit amb els veïnats després del ple i ens han dit tot lo contrari, que amb ells no s’ha 
consensuat res de rodones. Sinó que únicament s’han trobat un paper dins el buzón que els 
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deia quan començarien les obres de la rodona. Això és el que ens han dit els veïnats. Arrel 
d’això, la nostra portaveu, na Magdalena Garcia, es va presentar a Urbanisme fa dues 
setmanes a demanar el projecte d’aquesta rodona, quina va ser la sorpresa que a 
Urbanisme no existeix el projecte, no hi ha projecte. És interessant que se faci una obra dins 
una via pública que és de l’Ajuntament, municipal totalment, que una empresa privada 
aixequi unes voravies, faci una síquia de més de 100 metres, posi tubos i arquetes, sense 
que hi hagi un projecte a dins Urbanisme de l’Ajuntament, fa molta d’olor. La veritat que fa 
molta d’olor. És trist que no hi hagi ni siquiera el projecte, i un tècnic municipal li va fer un 
borrador del que era el projecte. També ens va dir que, arrel que Carreteres havia autoritzat 
a començar les obres, ells, l’Ajuntament, havia avisat els veïnats dient quin dia començaven 
les obres. La veritat és que qualsevol empresa privada, qualsevol empresa pública, que hagi 
de fer una ocupació de via pública, que hagi de fer una obra dins un carrer municipal, el 
primer de tot que ha de fer és presentar un projecte a l’Ajuntament i demanar un permís 
d’obres. Si no se fa així està mal fet, està fent una infracció urbanística. O sigui que no 
entenem com, de quina manera, a sabiendas del regidor d’Urbanisme i del Batle, se va 
deixar començar les obres d’aquesta rodona sense tenir ni siquiera el projecte ni haver 
demanat llicència d’obres a l’Ajuntament. Això, la veritat, és que fa molta d’olor de tracte de 
favors, i les coses no se poden fer d’aquesta manera. És a dir, ocupar, fer una obra, dins un 
carrer públic, sense haver cedit els terrenys, sense haver autoritzat els tècnics municipals, ni 
informat una llicència, ni que hi hagi un projecte dins l’Ajuntament, això no és lògic. Ens 
agradaria que ens donassin una explicació. Moltes gràcies”

El senyor Canyelles, regidor d’Urbanisme, contesta: “La informació no sé d’on l’ha aplegada 
així, jo no record, no record perquè no és així, venc a dir, el projecte va entrar a 
l’Ajuntament, que per cert ha estat modificat tres vegades, esperam la darrera modificació i, 
evidentment, té llicència d’obres municipal, l’autorització d’obra municipal, la té i l’han feta 
els tècnics, per suposat, conjuntament amb els de Carreteres. Per tant, aquesta informació 
no sé d’on ve. El dia que va venir la senyora Garcia, ella tenia molta pressa i ho pot 
reconèixer, tenia molta pressa perquè havia d’anar a cercar el…, la va atendre la 
coordinadora de l’àrea i jo li vaig donar personalment, que era el primer que tenia a mà, 
perquè jo el projecte no el tenc a mà, li vaig donar personalment el full que havia repartit als 
veïnats, i on estava pintada la rodona, on l’havien treta del mateix projecte que havien 
presentat a l’Ajuntament, i del mateix projecte què li havíem donat la llicència. A partir d’aquí, 
la vàrem convidar a la senyora Garcia, que si volia veure el projecte complet vengués un 
altre dia tranquil·lament, cap problema ni un, però no capgiri les coses. Li podem enviar 
sencer tot, com se va autoritzar, i a jo això personalment me sap greu, no per jo com a 
regidor d’Urbanisme, sinó perquè posa en qüestió els tècnics municipals, i això la veritat és 
que me sap greu, me sap molt de greu. Perquè anam fins a la cresta de feina, no se 
comença cap obra que no tengui autorització, que no tengui llicència municipal, i que 
després ens diguin aquestes coses a plenari, sincerament, me sap especialment greu. Si 
tenen qualque cosa que haver de dirm venguin a cercar-la, però venguin amb temps, ens 
avisin quan venguin, nosaltres els traurem el projecte, cap problema ni un, li traurem el 
projecte i li mostrarem, no hi ha cap problema ni un. De moment ja n’hi ha dos de presentats 
de projectes, i esteim pel tercer, perquè això ha duit una modificació del mateix projecte 
consensuat amb el Consell de Mallorca, perquè amb el departament de Carreteres, s’ha fet 
conjuntament, i aquest projecte va ser aprovat pel Consell de Mallorca i després nosaltres, 
l’Ajuntament de Marratxí, l’àrea d’Urbanisme, els tècnics d’urbanisme, vàrem donar la 
llicència urbanística perquè es pogués fer l’obra, d’acord? I a partir d’aquí els veïnats se 
varen posar en contacte tant amb Urbanisme com amb Batlia, i ens hem vist diverses 
vegades tant amb els veïnats com amb els tècnics del Consell de Mallorca, per mirar dels 
punts on hi havia discrepàncies, mirar de solventar-los de la millor manera que hem sabut. 
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Però evidentment hi ha un projecte a Urbanisme d’aquesta rodona que la va proposar 
Carreteres, va dir que no se podia fer un centre comercial, que no se podia autoritzar un 
centre comercial, que no hi hagués una rodona, que distribuís el trànsit i, evidentment, 
també distribuís quan hi ha un camió que duu mercaderies o qualsevol cosa d’aquestes, i va 
projectar el millor que va saber respecte a solventar aquest tema de circulació. Però no puc 
admetre que me digui que no hi ha un projecte, és que no ho puc admetre, no feim res 
sense projecte i, a l’àmbit municipal, sense que tengui una llicència urbanística. És evident, 
però no sé d’on s’ho ha tret a això, perquè això no és així, i pot venir quan vulgui a veure-ho, 
veurà la primera rodona que varen presentar, perquè ja li dic, han presentat diferents 
projectes. Però cap problema ni un, venguin, ho mirin i també evidentment veuran els 
diferents informes que hi ha municipals, on se detalla quina idea municipal se té respecte a 
aquest punt que pot ser conflictiu. Cap problema ni un, cap però. També li vaig dir a la 
senyora Garcia, i també estaria bé que ens diguessin: escolta, va bé que vengui a la una? 
Clar que sí, traurem el projecte i cap problema, i si està en paper està en paper, i si no està 
en paper el veuran digital, perquè moltes vegades el tenim en digital, no el tenim en paper 
perquè actualment tots els projectes o la majoria de projectes entren per via digital, o han de 
dur un CD o un pen-drive, venc a dir no el tenim en paper, en paper físic ha passat un poc a 
la història, tenim alguna cosa però d’això res, tot això ve en digital, senzillament. Però cap 
problema ni un, i pot veure la llicència quan els doni la real gana. És cert que l’empresa no 
va avisar amb 10 dies d’antelació l’ocupació de la via pública, això és cert i nosaltres li 
vàrem fer saber a l’empresa, a l’empresa promotora de les obres, i també és cert que 
conjuntament amb Batlia vàrem aturar les obres a l’espera de revisar el projecte amb el 
Consell, amb els tècnics del Consell de Mallorca. Però en aquest sentit s’ha fet moltíssima 
feina pels punts que eren més conflictius, o que es consideraven més conflictius, amb més 
gravetat o manco, poder-los trobar una solució”

El Batle, Miquel Cabot agafa la paraula: “També afegir al que ha dit el senyor Canyelles que 
tampoc havien demanat l’ocupació de la via pública, hi va anar la policia, els va aturar i ho 
varen haver de demanar així com tocava i no varen poder fer obra fins que no tenguessin el 
permís, això també se va dur com toca”

Torna parlar el senyor Sebastià Frau: “La veritat és que a la nostra portaveu no se li va dir el 
que m’ha dit, se li va dir que no hi havia projecte a l’Ajuntament, i ella ho pot corroborar. I 
així com se li va fer un boceto damunt un foli, exactament s’hagués pogut pitjar un botó a 
l’ordenador i mostrar-li digitalment. Era més ràpid i no se va fer. Fa més de tres setmanes 
que hem demanat al Consell el mateix projecte i tampoc se’ns ha donat encara, ni se’ns ha 
mostrat, però és igual. De totes maneres, jo li diré una cosa, poden haver presentat un 
projecte, en poden haver presentat dos, en poden haver presentat tres, si hi ha 
modificacions de projecte, si hi ha defectes al projecte o hi ha fallos al projecte que s’hagin 
d’esmenar, no se pot donar la llicència d’obres o se dona condicionada a qualque cosa, si 
aquesta gent tenen una llicència d’obres no se pot aturar la llicència d’obres, si tenen la 
llicència d’obres atorgada definitiva i compleixen així com toca amb la llicència d’obres, les 
obres no se poden aturar. Jo el que no entenc és el permís d’ocupació, l’Ajuntament ha fet 
una cessió de terrenys a aquesta empresa per poder fer la rodona?”

El Batle contesta: “Ara li explic, si voleu. Perquè anant al tema que abans deia del ROM, 
això és un torn de preguntes, no és un torn de debat, també perquè quedi clar. El tema és 
que el projecte, tècnicament, no tenia cap emperò, tècnicament, cap emperò ni un. De fet 
venia avalat per l’informe positiu del Consell de Mallorca, venia avalat, i per això els nostres 
tècnics municipals li donen la llicència, perquè tècnicament no tenia cap emperò. El però és 
polític, record que no és un projecte promogut per l’Ajuntament, que ens ha pogut passat 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406414235357740 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

desapercebut, que no ens passa el mateix amb els projectes que feim nosaltres, i quan una 
vegada que vàrem veure aquest projecte vàrem pensar que per ventura era un poc 
desorbitat damunt terreny perquè és vera que afectava a segons quins veïnats de forma 
directa. I aquí vàrem començar a fer una feina política, que no tècnica perquè la tècnica 
esteia ben feta, i la feina política va ser intentar parlar amb el promotor i parlar amb el 
Consell de Mallorca per poder refer aquest projecte, i parlar amb els veïnats perquè mos 
diguessin quines eren les reivindicacions. Aquest projecte s’ha pogut canviar no perquè 
nosaltres haguem canviat les condicions, que no les posam noltros, la normativa la posam 
nosaltres, però les condicions de com ha d’esser una rotonda a la carretera les posa el 
Consell de Mallorca. Vàrem aconseguir, políticament, que el Consell de Mallorca deixés o 
donés permís per modificar aquest projecte, i fer la rotonda d’una altra manera, el promotor 
se va donar a bé i va fer aquest canvi, i va entregar aquest canvi. Aquest canvi era bastant 
millor que no el primer projecte, ja tenia moltes millores que al primer projecte. Així i tot, els 
veïnats han seguit reclamant que el projecte fos encara millor, i vàrem fer una tercera reunió 
al Consell de Mallorca amb els veïnats, una tercera reunió política, tècnica amb els tècnics 
del Consell de Mallorca, que eren els que havien de donar el vistiplau, no els nostres tècnics 
sinó els del Consell de Mallorca, i els tècnics del Consell de Mallorca també ens han deixat 
tornar a refer aquesta rodona, llevant condicionants que ens posàvem, perquè la rotonda 
pugui ser menys invasiva damunt el que ens varen demanar els veïnats. Ara esteim a 
l’espera de que el promotor ens entregui el tercer projecte modificat d’una reunió que va 
sortir amb els tècnics del Consell i amb els veïnats per veure si d’una vegada per totes 
cobreix les reivindicacions dels veïnats. Li he de dir que nosaltres ens vàrem poder 
equivocar a l’hora de supervisar aquest projecte, ens vàrem poder equivocar políticament, 
no tècnicament, perquè els tècnics miren que estigui bé, d’això vull fer la diferència que és 
molt important. Políticament per ventura no vàrem prestar l’atenció que havíem de prestar a 
aquest projecte i, escolta, varen venir els veïnats aquí i els vàrem dir que mos sap greu, 
disculpes, però també és vera que aquest projecte no havia de ser tampoc a exposició 
pública, perquè legalment no ho és. A partir d’aquí feim una feina política, i a partir d’aquí 
segurament ens hem reunit més vegades amb els veïnats que si no ho haguéssim fet 
prèviament, de veres, perquè jo crec que tot el que ens han demanat a les reunions amb el 
Consell i amb els tècnics hem complit amb tot, de fet ara esteim a l’espera del tercer 
projecte. O sigui, estiem fent que un promotor privat modifiqui dues vegades el projecte, o 
sigui que així mateix ja n’hi ha. Jo vull dir, perquè és vera que me sap greu, evidentment, 
que digui que això fa pudor, perquè és que pudor no en fa ni una, perquè tècnicament està 
impecable. La primera, tècnicament, estava impecable. Ens hem pogut equivocar, i li torn a 
repetir, políticament. Una equivocació política que esteim intentant resoldre i anam per bon 
camí, i no crec que els veïnats puguin dir que no ho esteim intentant, això és així. Però bé 
simplement aquest és l’aclariment. I després, evidentment, el Consell de Mallorca té un mes 
per contestar-li o són tres mesos per contestar-li Supòs que li donarà, però també m’imagin, 
senyor Frau, que encara no li han contestat perquè encara no tenen el projecte definitiu. De 
fet, hi ha veïnats que m’han demanat el projecte i jo mateix els hi he contestat aquests 
veïnats que el podran veure, però que esteim a l’espera del projecte definitiu perquè el 
puguin veure, així que ara mateix esteim en aquest impàs”

El senyor Frau contesta: “Jo el que he entès, si no ho he entès malament és que la llicència 
d’obres es va donar damunt el primer projecte”

El Batle diu: “Evidentment”

Segueix el senyor Frau: “Evidentment, idò si hi ha modificacions de projecte no se poden 
començar les obres”
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I el Batle diu: “No, és que están aturades les obres”

Torna parlar el sr. Frau: “Legalment no se poden començar les obres. En segon lloc, a mi 
me consta personalment perquè he ajudat a tres o quatre companyeros a demanar llicències 
d’obra major últimament a l’Ajuntament, i han tardat sis, set, vuit i nou, i fins i tot un any, a 
donar-la. M’agradaria saber quan va entrar aquest projecte a l’Ajuntament per veure quin 
temps han tardat a tenir la llicència d’obres”

El Batle, Miquel Cabot respon: “Senyor Frau, d’aquest projecte si no m’equivoc se parla des 
del 2019? No sé si m’equivoc, senyor Canyelles, se parla des del 2019 d’aquest projecte”

I el regidor del PP, senyor Frau diu: “Hi ha unes modificacions de projecte però”

Contesta el Batle: “No, encara no estan fetes. Ells varen començar les obres perquè els hi 
tocava, perquè tenien la llicència, i varen començar les obres, i va ser aquí quan se varen 
queixar els veïnats i nosaltres vàrem veure que aquest projecte podia ser modificat a favor 
dels veïnats. Però varen començar les obres perquè tenien llicència, i nosaltres en base a 
l’errada que havia fet l’empresa de no avisar amb 20 dies d’antelació l’inici de les obres, li 
vàrem aturar aquestes obres i vàrem començar el procés de parlar amb els veïnats per 
modificar el projecte. Però en tema llicència, en tema tècnic, no hi ha hagut cap errada, i ho 
torn a repetir. Si aquí hi ha hagut alguna errada de qualque tipo és una errada política, de 
tractar aquest problema després i no abans d’aquest projecte. És així de clar, senyor Frau”

El senyor Sebastià Frau parla de nou: “Al pròxim projecte, al darrer, que diuen que han 
consensuat amb els veïnats, han tengut una reunió, se contempla que no hi hagi la sortida 
de la urbanització cap a dins la carretera?”

Respon el Batle: “Senyor Frau, això ja esteia al segon projecte”

El senyor Frau segueix parlant: “O sigui, se tancava l’accés de la urbanització cap a dins la 
carretera”

El Batle torna intervenir: “Exacte, al segon projecte això ja estava, al tercer el que s’intenta 
és ocupar menys espai del carrer. Això és l’objectiu del tercer projecte”

I el sr. Frau diu: “D’acord, ara una altra pregunta i ja està. Ens agradaria tenir un llistat de les 
llicències d’obra major que estan en llista d’espera i la fecha d’entrada de cada un. Gràcies”

El Batle agafa la paraula: “Jo també amb això li vull dir una cosa en pro del departament 
d’Urbanisme, que li passarem i li recoman que les compari amb altres ajuntaments, una 
vegada que li passem el temps d’espera per donar una llicència. Perquè per allà on vaig, i li 
dic ben en sèrio, i també li pot dir la senyora Serra que està a la FELIB i també li diuen, ens 
posen d’exemple a nosaltres amb el tema de donar les llicències i el plaç que donam les 
llicències. O sigui, nosaltres sense cap problema li passarem aquestes llicències, i per favor 
faci la feina de comparar-les amb altres ajuntaments i veurà que sortim bastant beneficiats”

Torna parlar el sr. Frau: “No, si no ho dic per això. Ho dic perquè tots sabem, o al menys jo 
sé la llei, i sé que als tres mesos que no s’ha donat una llicència, per silenci administratiu, se 
pot dur per mora al Consell, i el Consell Insular, si la llicència compleix amb la normativa, 
l’atorga automàticament, i llavors l’Ajuntament perd els doblers d’aquesta llicència, la cobra 
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el Consell. Per tant, si la gent que espera sis mesos comença a denunciar per mora les 
llicències d’obra de l’Ajuntament, les durà al Consell i l’Ajuntament perdrà els ingressos 
d’aquestes llicències, ho dic únicament per això, no és per comparar. La llei és molt clara 
amb això, i diu això. Gràcies, senyor Batle”

El Batle contesta: “Gràcies, senyor Frau. Li agaf el prec de cumplir el ROM”

El regidor d’Urbanisme, senyor J. F Canyelles comenta: “Senzillament, del tema de les 
llicències, com molt bé ha dit el senyor Batle, ens posen per tot d’exemple, inclús de 
Menorca han vengut a l’Ajuntament de Marratxí a collir exemple com tramitàvem les 
llicències per la celeritat que duim. És evident que hi ha qualque projecte que queda un poc 
més encallat i no és per una qüestió de voluntat, sinó perquè moltes vegades tenen 
deficiències, i quan tenen deficiències en la redacció del projecte, sobretot obres majors i 
obres que són més complicades, el que passa és que clar, s’enreda, perquè entre que 
subsanen la deficiència, torna a entrar el projecte i se torna a informar tècnicament, és 
evident que moltes vegades té un poc més de retard. Però en cap cas som dels ajuntaments 
que enredam gaire. Nosaltres, ja li dic, i el que li ha dit el senyor Cabot, faci el favor de 
comparar-ho quan tengui la comparativa, i dir-li que precisament aquesta setmana passada 
vàrem fer un extracte dels expedients que havien entrat a l’àrea d’Urbanisme, a tota l’àrea 
d’Urbanisme, que no només són llicències,  perquè no només són llicències urbanístiques, 
sinó que feim moltes altres coses, i el 2020, en any de pandèmia, havien entrat 2400 
expedients. Per tant, crec que queda ben clar el volum que se duu, i és evident que no se 
pot estar per tot. En reiterades vegades hem demanat més personal, i tenim el personal que 
tenim perquè senzillament no podem crear places noves. Però li deman per favor que ho 
compari amb altres ajuntaments. La majoria, el darrer de tots que va parlar amb jo va ser el 
batle de Felanitx, perquè volia venir a Marratxí a collir el model. No sé d’on s’ho han tret, no 
ho sé perquè nosaltres no hem fet propaganda de res, perquè no tenim tant per presumir, 
senzillament se’ns ha collit de model perquè s’ha considerat que funcionàvem bastant bé 
com a administració pública” 

A continuació el regidor del PP, senyor Jaume Llompart té la paraula: “Gràcies senyor Batle. 
El que sí ha quedat clar és que el projecte no el varen consensuar amb els veïnats, en 
primera persona li dic, i el subconscient li ha fallat al senyor Canyelles quan ha dit: quan el 
projecte va entrar el vàrem consensuar amb el Consell Insular de Mallorca, no amb els 
veïnats en cap cas, que han hagut de fet un parell de modificacions i les han fet després de 
què els veïnats presentassin les seves reclamacions. Els meus precs i preguntes són els 
següents: hem aprovat un moció per unanimitat en favor de SOS Esport i tot el que ell 
promou, dir-li que ens consta que els clubs esportius del nostre municipi encara no han 
cobrat les subvencions del 2020 i també ens consta que alguns tenen serios problemes 
econòmics, ja que sobretot les federacions, mutualitats, inscripcions, els hi estan carregant 
tots els costs com si la temporada fos normal, entre cometes, quan no se pot competir. 
Voldríem demanar la data, més o manco, per poder traslladar d’aquí quan se pagaran les 
subvencions als clubs esportius. Després els hi volia demanar que una vegada han acabat 
les obres de la sortida de l’autopista, que ja ens han dit que tenen bastanta bona ------ a la 
sortida del Polígon, voldríem demanar-li, ja ho hem parlat a altres plenaris, com queda el 
tema dels trams al carrer Tafona i quins comptes fan, si ens poden contestar. I després 
agrair-vos que he rebut avui dematí l’escrit de la resposta o de la pregunta que els hi vaig fer 
amb dades de l’EMT, del Pla de Na Tesa, un escrit la veritat que demanàvem dades i 
usuaris i freqüències, i gairebé és un text tret d’una novel·la, però hem pogut treure vàries 
coses, i jo li vull fer unes preguntes, senyor Batle. Li vull demanar, no ens diuen si hem 
pagat el mateix pel servei que hem tengut, els volem dir que el servei de transport a 
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demanda no és el que posa el conveni, que demanam que se torni a aquests quinze viatges 
amb un màxim de 60 minuts de diferència. Vostè me dirà que ara tenim el transport a la 
demanda, que en podem donar molt més, jo li diré que no perquè no és el que posa el 
conveni, per començar, i segon, no és el que esteim pagant els marratxiners amb aquests 
97.000€ que ens costa cada any. Tenim una mitja de 819 viatgers al mes, amb origen o 
destinació Cas Capità - Pla de Na Tesa, amb dades Covid, és a dir des de març de l’any 
passat. Jo li vull dir que aquests viatgers suposen 9828 viatgers, més o manco, que tenen 
origen o destí Cas Capità - Pla de Na Tesa, dir-li que 97.000 euros ens surt a que aquest 
taxi que duu al pladenatesers i gent de Cas Capità al Pont d’Inca ens costa 9,86€. Un taxi 
per fer 3,4 km, i tret de la plana web de Taxipalma, a 1,10€ el km ens hauria costat 3,74€. 
Això a l’Ajuntament, no als veïnats, no parlo dels veïnats jo, parlo de l’Ajuntament. També 
aquesta parrafada que els hi han enviat de Palma els hi diu que hi ha un acord entre l’EMT i 
les distintes companyies de taxi perquè si no no cobririen aquestes zones, ja que no són 
viables, o sigui és inviable totalment que un taxista vengui, per aquest preu jo li dic: anem a 
fer un conveni amb els taxistes de Palma i que duguin la gent del Pla de na Tesa i del Pont 
d’Inca al centre de Palma, o a qualsevol indret de Palma, i que l’Ajuntament subvencioni, i 
que la gent hagi de pagar 50 cèntims, un euro o dos, perquè ens estalviaríem un munt de 
doblers, perquè ara en pagam 9,86 per fer 3 km quan realment en costen 3,74 tret de la 
tarifa dels taxistes de Palma, jo crec que aquests 97.000€ són abusius pel servei que ens 
estan donant, no estic gens en contra de l’autobús, ho vaig intentar lluitar molts d’anys, com 
varen fer molts d’antecesors meus, i li vaig donar l’enhorabona quan vostè ho va aconseguir, 
però li vull dir que això no és el servei que està firmat en el conveni, que no hi esteim gens 
d’acord, que seguirem lluitant perquè realment se restableixi aquest servei, que és un dineral 
97.000€, que si els tenen per gastar-los endavant, però que volem el mateix servei. No 
volem les molèsties de que haguem de telefonar, de que ens hagin de venir a cercar, que 
haguem d’esperar i després ens duguin a la parada de bus i després ja veurem quan arriba 
l’autobús, perquè això és una altra. És a dir, no hi ha la comoditat, per tant li demanam això, 
i si no exigirem via la forma legal, que ara ja m’he perdut si és una moció, un prec o una 
pregunta, o una nota de premsa, que firmin un conveni amb els taxistes i que ens duguin al 
centre de Palma. Per tant, li torn a demanar això, si esteim pagant lo mateix, i també per 
favor si saben quan tornaran a restablir el servei de bus de l’EMT. I ja està, moltes gràcies”

El Batle respon: “Començarem per l’EMT, se veu que la diferència entre vosaltres i nosaltres 
és que nosaltres ho vàrem aconseguir i vosaltres no, i per això coneixem com funciona el 
tema. Això li dic perquè veig molt poca solidaritat amb el que és el tema Covid i amb el que 
és el tema dels serveis, com és el bus, que no només s’ha vist perjudicat en aquesta línia 
sinó que totes les freqüències i línies de l’EMT de Palma. També veig que ha fet els càlculs 
només contant els taxis, quan li record que encara el bus regular, i també surten a les 
dades, passa i això també té un cost, jo te parlo del cost. Quan me parles del cost de 
95.000€ també has de sumar el de la línia regular, no només és el taxi. Dir també que el 
servei de taxis, quan nosaltres hem fet el servei de taxis a demanda per anar als centre 
sanitaris no ens costa la carrera, ens costa un poquet més. Perquè ja te dic que quan vàrem 
començar amb els taxis, i a l’estiu ho passam molt malament perquè venguin, no l’estiu de 
2020 evidentment, però en l’estiu ho passam molt malament que venguin, perquè 
acompanyin una persona major del Pont d’Inca Nou al Martí Serra, ho passam fatal perquè 
venguin a fer aquesta carrera, tenim estipulats amb ells uns preus base estàndards, no ho 
feim per quilometratge. I després, dir-li i explicar-li que el transport entre municipis no és 
competència nostra, és competència del Consorci de transports, això significa que no podem 
firmar un conveni amb els taxistes de Palma perquè ens duguin directament fins a Palma els 
taxis a la gent del Pla de na Tesa i Cas Capità, perquè no és competència nostra. De fet ens 
deixen, i tenim justificadíssim, anar fins a Son Llàtzer perquè és per un tema sanitari, i és un 
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servei que no cobreix ara mateix ni el TIB ni l’EMT, anar fins a Son Llàtzer. També dir-li que, 
evidentment, i és notori perquè són dades objectives, que és un avanç, encara que tengui 
les molèsties d'haver de cridar per telèfon, és un avanç poder agafar el taxi o el minibús de 
l’EMT, perquè envien el taxi quan el minibús no està disponible, que pugui venir a qualsevol 
hora del dia, amb un marge de 5-10 minuts. O sigui, tu tries, si abans només podies agafar 
en hora punta, a les 8, a les 9, a les 10, a les 11, a les 12, el bus, ara el pots agafar a les 9, 
a les 9:10, a les 9:20, a les 9:30. Vull dir, són molt més horaris que no existien abans. 
Evidentment té una molèstia que és haver d’escriure a una aplicació o haver de cridar, que 
per cridar un taxi, que és el servei que vostè proposa, també s’ha de cridar o també s’ha 
d’utilitzar una aplicació. O sigui, ve a ser lo mateix. El nostre conveni diu 95.000€, que hem 
de pagar, que és el cost perquè ens donin aquest servei. Aquest servei no l’han deixat de 
donar en cap moment, una altra cosa podríem parlar de que no han oferit el servei i això no 
ho hem de pagar. Podríem inclús discutir que és el servei del confinament que hi va haver 
total, que allà sí que no es va donar el servei, vostè me podria dir: pues aquest mes no li 
pagui. Evidentment que li hem de pagar, perquè va ser una qüestió de força major, i als 
contractes de l’Ajuntament, per força major, pagam a les concessionàries, i això és un preu 
que hi ha. Què més dir-li? Dir-li que esteim fent feina també en el restabliment del servei 
perquè se pugui tornar a donar, i a més que se pugui donar de millor manera, però bé, si no 
volem entendre la casuística del que ha estat el Covid, del que ha significat el Covid i del 
que ens ha costat que vengui el bus al Pla de Na Tesa com a per ara deixar-ho escapar 
perquè sí, perquè durant Covid no ens agrada el tema del taxi què feim? La proposta és 
deixar que vengui la línia 3 fins el Pla de Na Tesa perquè no tenim paciència, que vivim un 
moment de Covid i ficar el tema dels taxis, cosa que li he dit que no és possible. Després 
també ha de tenir en compte a aquest percentatge de passatgers que aquests passatgers 
són comptes d’ara mateix fa un any, des de que va començar aquest servei, però aquí hi ha 
dos mesos que no compten perquè el servei no va estar actiu. Si aquests dos mesos hagués 
estat actiu, li hauríem de sumar dos mesos mes de passatgers, la mitjana pujaria i ja no 
sortiria aquest preu del taxi, que li torn a repetir que el taxi és quan no hi ha la furgoneta. Hi 
ha una furgoneta de l’EMT que ve cada vegada que cridam, dues per cert, amb dos 
treballadors que cobren cada mes, que ens ofereixen un servei. O sigui, nosaltres pagam 
97.000€ perquè ens ofereixen el servei. Evidentment, si no volem pagar aquests 97.000€ no 
hi ha servei. Podem cercar altres solucions, però la dels taxis ja els hi dic que no és una 
solució bona perquè és impossible. I no trobaràs un taxi, li digo perquè tenim aquesta 
experiencia, que li dugui, que el cridis, que vengui de Palma i te dugui de la línia de l’aturada 
del Pla de Na Tesa fins a l’aturada de la línia 3 de Son Bonet, no en trobaràs cap que vulgui 
fer això. I després una altra cosa, la línia 3, a Son Bonet passen cada 10 minuts. Coordinen 
els horaris del taxi o de la furgoneta a les estacions, les coordinen amb l’arribada dels busos 
del 3 a Son Bonet. Això és el mateix que se fa amb el bus llançadera a Pòrtol i Sa Cabaneta 
i li he de dir que és el bus a Marratxí que té més passatgers de tot Marratxí. O sigui que no 
sé exactament què és el que volen defensar amb això de l’EMT, i li torn a repetir: feim feina i 
parlam pràcticament cada setmana per restablir el servei amb millors serveis, amb millors 
freqüències de les que teníem antes, per ventura ho aconseguirem. Ara, si ara volem 
renunciar al servei perquè esteim pagant 97.000€ perquè donin aquest servei, per ventura 
després si el llevam ja no el tornam a posar. No sé quants d’anys ens ha costat posar-lo, per 
ventura per no ser solidaris amb el Covid per ventura després no tenim el servei. La data de 
cobrament dels clubs esportius, li puc mirar, no sé com està perquè a més no són tots els 
clubs, hauríem de mirar un per un a veure si tots ho tenen tot com toca, les factures tot com 
toca i això, però, ho podem mirar, podem mirar a veure com està el tema”

El senyor Daniel Mas, regidor d’Esports, agafa la paraula: “Miquel, si me permets, que és 
que avui ho he demanat. Avui a la reunió amb l’àrea d’Esports, amb les tècniques, m’han dit 
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que de totes les sol·licituds presentades crec que només n’hi ha una d’un club en concret 
que té qualque errada a subsanar o qualque documentació que falta aportar, tota la resta 
estan bé. Jo he fet la mateixa pregunta, quan se començarien a pagar, i crec que si tot està 
bé no ha de passar molt de temps”

El Batle segueix parlant: “I després carrer Tafona, el carrer Tafona actualment, com sabeu, 
hi ha la sortida que va cap a Inca, vàrem arreglar, o el Consell ens va arreglar a petició 
nostra, la illeta que hi ha a damunt quan arriben al carrer Tafona, perquè els camions puguin 
girar cap a l’esquerra, i ara mateix els camions poden passar per carrer Tafona de 8 del 
dematí a 5 de l’horabaixa, i és una petició que ens varen fer els propis empresaris mentre 
durés tot el tema del Covid, perquè ens deien que els camions pesats no giraven a dalt al 
pont. També hi havia veïnats preocupats de que els camions quan girin allà dalt del pont no 
girin i hi hagi un embós que no els permeti entrar a ca seva. I aquesta situació s’ha de veure 
durant el Covid, quan acabi el Covid la repassarem per si llevam o no llevam el trànsit rodat 
pesat del carrer Tafona. També dir-te, però, que el trànsit del carrer Tafona s’ha davallat un 
80 per cent, i ara només és durant horari de feina, ja sigui perquè hi ha molts de camions 
que no són els pesats que sí que agafen la sortida i giren al pont dels Caülls, ja sigui perquè 
també a causa de la pandèmia el trànsit no és el mateix que quan no hi havia la pandèmia, 
però que el trànsit ha davallat un 80 per cent”

Torna la paraula al senyor LLompart: “Gràcies senyor Mas per l’aclaració, agraesc la tasca 
de les responsables de l’àrea d’Esports, dels tècnics, però per un club no haurien d’estar tots 
aturats, però bono, ja ha dit que vostè mateix ja se n’ha preocupat, que intentarà que això se 
faci, s’acceleri el més aviat possible, i així els clubs puguin tenir aquesta ajuda de 
l’Ajuntament, que ve treta de tot l’esforç i la feina d’un any, i així poder fer front a les 
despeses que estan tenint. I despré, senyor Batle, no vull entrar en polèmiques, i amb això li 
he parlat sempre molt clar, no li he dit que no paguem el transport ni que no hi estigui 
d’acord, i que ho han aconseguit, sí, pagant”

El Batle diu: “Què vol que un municipi li faci un servei a un altre…”

I sl senyor Llompart respon: “No li estic dient això. Jo li dic que a la legislatura de l’11 al 15, 
com se va fer abans, ho vàrem intentar. Com a pladenateser vaig anar a totes les reunions i 
l’Ajuntament en aquell moment no disposava del romanent ni dels doblers que vostès tenen 
ara per fer-ho, i jo li repetesc, li vull donar l’enhorabona d’haver-ho aconseguit com a veïnat 
del Pla de na Tesa, punto. Però una cosa li he de dir: no ens hem de solidaritzar amb ningú 
si pensam que el servei no és bo. Jo no m’he de solidaritzar amb Palma en cap cas, crec 
que la gent ha estat molt pacient, crec que vostès, i li dic, varen aconseguir que la gent 
utilitzàs el transport públic, i la gent que mai havia utilitzat el transport públic anàs a Palma 
amb el transport públic, i amb això estan aconseguint que la gent no ho faci. I mentrestant, 
que és la meva queixa, estan fent que la gent no utilitzi el transport públic i torni anar amb el 
seu cotxe particular i, a més, que és quan jo m’enfad i el nostre grup no hi està a favor, 
esteim pagant. El nostre maldecap ve per això, que esteim pagant un transport que realment 
no tenim, i que amb aquesta mesura que vostè me dirà que tenim transport a la demanda, 
perfecte, me pareix molt bé, i que els taxistes no vendran… Nosaltres ja sabem, i la senyora 
Amengual pot enxufar la gravadora, perquè ja sabem com hem de fer el nostre projecte 
perquè al 2023, en tornar haver-hi eleccions, tenguem un bon transport públic, això ja ho 
sabem, i ja ens ho tornaran a retreure. Només li he dit que amb aquest transport que vostès 
ens estan oferint és una barbaritat pagar aquests doblers quan no esteim incentivant res, 
això és el que li he dit, no li estic dient res més. Simplement, per favor, per deixar clar, 
necessitam que ens diguin el cost, si és el mateix, i per favor, els usuaris. Que per cert, el 
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tema dels usuaris, jo li he sumat i multiplicat tots, i més bé m’ho posa, senyor Batle, vostè 
m’ha dit que durant 2 mesos no n’hi va haver, idò en comptes de ser 9,8€ el trajecte del taxi 
ens en costaria més perquè jo he dividit entre 12. Simplement li deman, per favor, el cost i 
quan se tornarà a, me surt en castellà, a retomar, a restablir els horaris amb l’autobús que 
surti des del Pla de na Tesa. Moltes gràcies”

El Batle torna intervenir: “Jaume, has comptat malament, si ens costa més que el taxi, més 
barat és, o més ben pagats són els 97.000€, m’entens? Si te costa més barat el taxi, vull dir, 
és així. El tema, jo he dit solidaritat i a per ventura no és la paraula, però és que hem 
d’entendre que el servei de l’EMT a tota Palma s’ha vist afectat, i ells a tota Palma han 
canviat això. Nosaltres pagam perquè ens ofereixin el servei, i el servei ens l’ofereixen. Una 
pregunta: qualsevol veïnat del Pla de na Tesa que vulgui agafar ara mateix el transport 
públic al Pla de na Tesa, pot o no pot? Idò això és el que pagam, Jaume, res més. Això és el 
que pagam. I torn a repetir, i després, vos han passat una resposta, que jo l’he vista, súper 
completa, i se m’ha queixat de que és massa completa. No ho sé, les dades, que és el que 
demanaves també hi són, no t’he llevat res del que me demanaves. T’hem fet una resposta 
súper completa, no sé, per ventura és que no t’ha agradat l’explicació. La resposta aquesta 
explicava que l’EMT a Palma ha davallat els mesos més fotuts a més d’un 90 per cent dels 
passatgers, i que quan els ha recuperat com a molt ha recuperat el 66 per cent, i això és per 
demostrar-te que va en concordança també amb els passatgers del Pla de Na Tesa, que no 
només és una qüestió del servei, de que ara és diferent, sinó que també és una mentalitat 
de que a la gent ara li costa més, perquè li fa por, i és normal, agafar el transport públic. 
Venc a dir, aquí són molts de condicionants, i no ens podem agafar només un per parlar 
d’aquest tema, però ja està”

El regidor J.F. Canyelles torna a parlar: “Perdoni, senyor Batle, volia contestar una cosa al 
senyor Llompart, d’una de les preguntes que ha fet, o afirmacions, dir-li que, recordar-ho 
perquè a vegades se’ns pot escapar, que la carretera d’Inca és de titularitat del Consell de 
Mallorca, i la titularitat del Consell de Mallorca és del departament de Carreteres, per això és 
que el projecte va venir des del Consell de Mallorca, que és el primer que ha de supervisar i 
el primer que l’ha d’aprovar. D’acord? Simplement és una puntualització però és així. Senyor 
Llompart, no agafi el model de la senyora Garcia, me deixi acabar, que jo no l’he interromput 
en cap moment. M’he mossegat la llengua i encara tenc una petita bòfiga. El que li vull dir 
amb això és que senzillament ens ve a través del Consell perquè és el primer que ha 
d’informar al Consell, el departament de Carreteres. Els tècnics del Consell, de Carreteres, 
són els primers que informen, perquè la competència és seva perquè la carretera és del 
Consell, la potestat la té el Consell de Mallorca. Senzillament no hi ha gaire cosa més a 
haver d’afegir”

Torna la paraula al sr. LLompart: “Jo això ho sé. L’únic que dic és que vostè no va 
consensuar res amb ningú dels veïnats”

Seguidament agafa la paraula la senyora Mª Magdalena Garcia, portaveu del Partit Popular: 
“Sí, moltes gràcies senyor Batle. Tenc un parell de precs i preguntes, però abans de fer-les 
volia demanar-li disculpes a vostè, senyor Batle, i al senyor Canyelles, perquè és vera que 
els he interromput, sí, sí, ho reconec, me sap molt de greu perquè sempre intent ser 
respectuosa amb els companys de la corporació, i m’agrada complir el reglament i fer-lo 
complir. Els deman disculpes. I abans també dels precs i preguntes volia aclarir una qüestió, 
perquè no m’agrada que se posi en tela de juicio, com se diu en castellà, la meva paraula. 
És cert que jo vaig anar a l’àrea d’Urbanisme demanant per l’expedient, el que ha dit el 
senyor Frau. Tot el que ha dit el senyor Frau és cert. I és cert una de les coses que ha dit el 
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senyor Canyelles, que jo frisava. Frisava perquè ja venia de l’Ajuntament, vaig anar al 
departament de Contractació que és allà on me pensava jo que se tenien els expedients, 
però bueno, també de vegades m’equivoc. Vaig demanar per l’expedient d’aquestes obres, 
allà no hi havia constància, ningú coneixia res, me varen atendre beníssim, no tenc cap tipus 
de queixa, només és un aclariment. Però vaig haver d’esperar molt, perquè se va fer una 
consulta a la brigada, se va fer una consulta a la policia, finalment se va fer la consulta a 
Urbanisme, se me va dir que consultàs a la pàgina del Facebook de la policia local, que allà 
trobaria informació, jo vaig dir que com a regidora de l’Ajuntament pensava que se m’hauria 
de poder oferir més informació que consultar una pàgina web d’un Facebook. Aquí va ser 
quan me varen dir que sí, que si volia anàs a Urbanisme. Clar, tot això ja havia passat quasi 
una hora del meu temps del que jo disposava per venir a fer aquesta consulta a 
l’Ajuntament, i vaig anar a Urbanisme sense demanar cita, senyor Canyelles, això també és 
cert, perquè des d’allà una persona d’Urbanisme va dir a aquesta persona que me va 
atendre a jo a la casa de l’Ajuntament que hi anàs, que a n’aquell moment me podien 
atendre. Jo vaig venir per això, perquè normalment jo m’adapt al que me diuen. Vaig venir, 
que entre una cosa i l’altra ja va ser quan vaig començar a frissar, sí, això que ha dit és cert. 
Però l’altre que ha dit me sap molt de greu perquè ara serà la seva paraula contra la meva, a 
mi se me va dir que no hi havia expedient, que no hi havia projecte, però que me’l podien 
explicar, això és cert. I la tècnica, a un fol, me va pintar i me va explicar, abans de que vostè 
entràs, que com que no n’hi havia, que no hi havia problema, que m’ho explicaria. I jo vaig 
dir: bueno, pues m’ho expliqui, a veure si jo seré capaç d’entendre-ho, perquè tenc certes 
limitacions en temes urbanístics, però és vera que aquesta persona tècnica té molta 
pedagogia i m’ho va saber explicar molt bé, però m’ho va pintar a damunt un paper perquè 
me va dir que no tenien vostès el projecte. Després vostè va entrar, cosa que li agraesc 
perquè va ser una deferència, és el regidor de l’àrea i jo som una regidora de l’oposició, i me 
va dir: no li podem mostrar, però li podem explicar, no li podem mostrar perquè no és un 
projecte nostre de l’Ajuntament. Tot el que ha dit el senyor Frau és cert. També és certa una 
altra cosa que vostè ha dit, senyor Canyelles, que me va donar un paperet, que és un flyer 
que vostès havien repartit als veïnats, i me va dir: esperi i li donaré, i me’l va donar, i li vaig 
agrair, un paper de la policia local que informava als veïnats, el que s’hava bussonejat. Tot 
això és cert, i m’ho va donar i a més me varen atendre molt bé, no tenc res a dir. Sí, 
correcte, moltes gràcies. Això era, jo li vaig agrair, el tracte va ser perfecte, però a mi se’m 
va dir quan vaig arribar que no me podien mostrar el projecte perquè no n’hi havia i perquè 
no hi havia expedient. De fet a Contractació no hi era ni enlloc, o sigui, el que ha dit el 
senyor Frau ho ha dit perquè jo li vaig contar i així és. No ha dit res que no fos vera. Va ser 
vera, se me va dir que com que el projecte no hi era se m’explicaria pintat. Que no el tenguin 
físicament en paper, cap problema, però tampoc se me va explicar que és que no el 
tenguessin en paper, que el tenien a l’ordenador, perquè la mateixa feina duia cercar-ho a 
l’ordinador i mostrar-m’ho que pintar-ho a un paper. Vull dir, no se me va dir que el problema 
fos que no estàs en paper i que havia de ser telemàtic, perquè a mi ja m’hagués anat bé 
veure-ho a un ordenador, per ventura ho hagués entès molt millor que a un plànol. Però no 
se me va dir això, se me va dir que no hi havia el projecte, que l’únic que me podien mostrar 
era aquest fulletó que vostè mostra ara, senyor Canyelles. Només volia fer aquesta 
puntualització perquè tot el que ha dit el senyor Frau és així, és correcte, i pareix que s’ha 
posat en tela de judici. Que el tenen, que ara el tenen, fantàstic, ens agradaria veure’l, demà 
demati vendrem a veure’l, si el tenen a l’àrea d’Urbanisme i si no els sap greu dema dematí 
vendrem a veure-ho. Gràcies. I ara sí, senyor Batle, els precs i les preguntes. Miri, el primer 
és un prec, i és que d’ençà de les obres de l’eliminació del pas del carrer Farinera, del pas 
del tren, està el tancament del carrer, tota la circulació al nucli del Pont d’Inca ha variat 
moltíssim, i produeix uns embossos diaris i continus, supòs que ja en tenen coneixement, si 
no els hi explic, al semàfor del pont del tren, que és l’únic lloc per on ha de passar tota la 
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circulació que va i ve del Pont d’Inca-Cabana cap a carretera d’Inca direcció Palma o 
carretera d’Inca direcció Figueral. Els embossos d’aquest semàfor són tals que avui dematí, 
a una franja horària concreta, arribaven els cotxes de la coa, i li dic perquè jo ho he vist, a la 
Plaça Bartomeu Riera de Sa Cabana. No és sempre fins allà, però sí que és contínuament 
aquests embossos. És un tema de regulació del trànsit, jo no sé si se pot… això és un prec, 
no sé si poden fer vostès un estudi, si poden mirar d’allargar el semàfor, no sé com se 
podria fer, però per favor que tenguin en ment aquest tema, ho venguin a veure si no ho 
coneixen de primera mà, perquè s’arma aquí un cacao amb el semàfor important. I també 
d’aquest semàfor, l’altre prec que tenim, aquest ja és més perillós perquè no és una qüestió 
d’embossos, és una qüestió d’accidents i de perillositat, és el semàfor de l’Avinguda Antoni 
Maura, que a un moment donat hi ha el semàfor que pots continuar recte carretera d’Inca 
direcció Figueral o voltar al pont del tren, a aquest pont del semàfor embossat. Bueno idò, se 
permet girar a l’esquerra quan el semàfor està en posició àmbar. És a dir, calculat, tres 
cotxes poden passar, però després continua verd el semàfor que va recte, per tant això 
genera una incertesa, o no sé si és que la gent no ho sap mirar, o el de vermell, verd i àmbar 
no s’entén bé, però molts de cotxes, contínuament, cada semaforada, passen quan tenen 
permís, amb el semàfor no vermell, però no àmbar per poder passar. Què provoca això? 
Moltíssims d’accidents. Gràcies a Déu la majoria són accidents petits, però n’hi ha hagut 
qualcun de gros, supòs que tenen constància de que fa un parell de setmanes n’hi va haver 
un bastant gros allà, perquè clar, passen i aquí és un cruce de cuatro caminos, i 
efectivament hi ha certa perillositat. I aquest també és un prec, a veure si de qualque 
manera se pot mirar, no ho sé, de millorar, d’indicar d’una altra manera en comptes d’haver-
hi un semàfor àmbar haver-hi un semàfor vermell i verd que quedàs més clar, perquè la gent 
o no ho acaba d’entendre o no en fa cas, definitivament, no ho sé. Després, aquesta és una 
pregunta, referent també al tall de les obres del carrer Farinera, si fan comptes reubicar els 
contenidors de reciclatge que estaven a aquest carrer. A aquest carrer hi ha pràcticament 
els únics contenidors que estan més a la part del poble, perquè si no ja ens hem d’anar al 
cap de cantó d’Enegistes, o a l’antiga Guàrdia Civil o al Mercadona, i ara clar, està tancat, 
els contenidors no sé si han quedat dedins o no, però està tancat i no s’hi pot accedir i la 
gent per reciclar ho té molt més complicat. Aquesta és una pregunta, si tenen pensat 
reubicar-ho. I una altra pregunta, vàrem parlar al debat dels pressuposts de la caseta que no 
és dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, però que vostè als pressuposts me va dir que li 
havia posat aquest nomenclatura, la caseta de la plaça de l’estació del Pont d’Inca, que se 
va tomar a la fi, després d’un grapat d’anys perquè s’estava pendent d’una postensa, molt 
bé, idò aquesta postensa ja han vengut a llevar-la, vostès això ho deuen saber millor que jo, 
s’ha llevada. Això va provocar que durant un dia hi hagués uns talls de llum al poble, cap 
problema, s’entén, però les síquies que es varen fer per arreglar això han quedat tapades 
provisionalment amb terra. Amb terra me referesc en el suelo pero con tierra, amb els dos 
sentits de la paraula, i fa més d’un mes ja d’això, i la pregunta és: se fa comptes tapar 
definitivament i tornar a fer les aceres ben fetes? Perquè és a tres punts concretament que 
ara fa molt mal passar i hi ha tropiezos varios contínuament. I dues qüestions més: un prec a 
Sa Cabaneta, a l’aparcament de Casa del Poble, si seria possible ja que han fuit, si se 
podria repintar el que són els llocs d’aparcament, i tota la senyalització viària, que això amb 
el pas del temps s’ha anat esvaint i no queden clar i fa que els vehicles aparquin malament i 
perdem llocs d’aparcament, i sobretot perdem que se pugui veure bé la senyalització viària, 
l’stop i el pas de vianants. I en darrer punt, fer-vos un prec també, de la plana web de 
l’Ajuntament, aquí on està el plenari i per poder accedir a les actes del plenari i els ordres del 
dia dels plenaris anteriors, és vera que de vegades no està actualitzat al 100 per cent, però 
ens feim càrrec que necessita el seu temps i sabem que hi va haver un petit problema fa dos 
o tres mesos, però no és només això, és que per favor les revisin perquè no estan correctes: 
a lo millor el mes de febrer hi ha l’acta del mes de desembre, o un ordinari que hi va haver 
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l’agost està posat com a ordinari i realment és un extraordinari que no hi és. hi ha una sèrie 
d’errades que supòs que a l’hora de penjar-ho no s’ha posat correctament i supòs que no 
costa molt revisar-ho i posar-ho correcte i així ens facilitarien molt més la tasca a tots els que 
ho consultam. Només això, moltes gràcies. Res més”

El senyor Canyelles contesta: “Sense ànim d’entrar en polèmica ni res de tot això, 
senzillament per anar coordinats, primer de tot no és un projecte de l’Ajuntament, per això és 
que a Contractació no hi era, és una explicació, no és res més, per això no hi era. I segona, 
demà la directora d’Urbanisme té lliure, jo tenc diferentes reunions, si ens diu més o manco 
a l’hora que li va més bé venir jo procuraré ser-hi, perquè ja li dic, la directora demà no hi és. 
De totes maneres, veurà, li trauré el projecte, i la millor imatge és la que li he mostrada i la 
que li vaig donar per posar al flyer, i era del primer projecte, que això ja no és actual perquè 
no és el vigent. En el sentit de que veurà el primer de tots que és el mateix que li vaig donar 
en mà, ho dic perquè no vàrem trobar altra imatge que se pogués entendre millor que la que 
vàrem publicar i, evidentment, la que vàrem passar als veïnats, senzillament, és una 
explicació que dono, no és cap retret, venc a dir, és el que hi ha. I si, per anar coordinats, jo 
tenc diferentes reunions, per exemple demà dematí a les 10 he de ser a Palma, i tenc 
diferentes reunions, i si vostè me diu jo l’atendré com sempre faig amb total cordialitat i li 
trauré tots els papers que me demani”

El sr. Sebastià Frau, pel PP, agafa la paraula: “Senyor Batle, si me permet contestar al 
senyor Canyelles. Si me diu a quina hora jo vendré a l’hora que me digueu, no tenc cap 
problema, però m’agradaria veure l’expedient complet, no només el projecte. M’agradaria 
veure l’expedient amb la llicència d’obres i complet”

El senyor J. F. Canyelles diu: “El treurem, no hi ha cap problema. Per exemple vengui a les 
dotze”

Respon el sr. Frau: “D’acord, idò jo vendré a les dotze, gràcies”

El Batle contesta a continuació: “Referent a les síquies de la caseta, m’explica el senyor 
Campuzano que ho ha de fer Gesa, estam pendent que ho realitzin ells, i el tema del 
semàfor…”

El regidor Andrés Campuzano agafa la paraula: “El tema del semáforo, si me disculpa señor 
Alcalde, el semáforo de la Cabana, tanto policía como yo, le mandamos un correo a Urbia 
dando los datos que la policía le daba para sincronizar cinco segundos menos el semáforo, 
lo que la empresa no ha venido, no sé el porqué. Eso sí que ya… mañana le volveré a 
insistir al inspector que le llame, que es urgente. Pero tenemos constancia de que se lo 
hemos mandado”

Seguidament el senyor Pedro López, regidor de Seguretat Ciutadana parla: “Si me permite, 
señor Alcalde, puedo aportar lo que estaba diciendo el señor Campuzano. Hoy mismo ha 
intentado llamar a Urbia y le ha explicado la necesidad imperiosa de que se realice lo antes 
posible”

La portaveu del PP contesta: “Perdonad, que se realice lo antes posible, no he entendido a 
Andrés, perdóname, lo de los cinco segundos menos. No, menos no, será más, no?

I el senyor Pedro López li respon: “Sí, se altera cinco segundos la frecuencia y se dan de 
más a la salida del puente”
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Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor 
José Mª Amengual: “Moltes gràcies, senyor Batle. La veritat és que tenc diferents qüestions, 
però crec que continuaria amb el tema de la rodona d’aquí, de Sa Vinya. El primer que vull 
fer és agrair la seva actitud respecte a la situació que s’ha generat per la falta d’informació o 
el que poc que s’ha tengut present als veïnats. Un expedient que està rolant des del 2019 i 
que de sobte compareguin les obres directament, i tres dies després comparegui el folleto 
que jo ja vaig mostrar al ple anterior, al de febrer, no justifica per res tot l’amparo que pugui 
tenir legal. A part d’un amparo legal, també, nosaltres esteim aquí per fer feina pels 
ciutadans, per ajudar-los, per donar-los solucions, i el que ha passat amb aquesta rodona és 
que se van posar a la porta d’unes famílies, sense tenir la més mínima consideració. Vostè, 
senyor Canyelles, com a regidor d’àrea, me pot assegurar que se va reunir amb els veïnats? 
Me pot contestar a aquesta pregunta?”.

El senyor Canyelles contesta: “Hi havia el senyor Batle també”

Continua parlant el Sr. Amengual: “No, no, estic dient en el procés d’elaboració del projecte, 
perquè evidentment…”

Li respon el sr. J. F. Canyelles: “M’ha fet una pregunta, li dic que no ens vàrem reunir amb 
els veïnats, perquè no era un projecte de l’Ajuntament, venc a dir, no el promovíem 
nosaltres, i no ens vàrem reunir amb els veïnats. Després ens vàrem reunir el senyor Batle i 
jo mateix, i la directora de l’àrea, ens vàrem reunir amb els veïnats a Batlia”

El senyor Amengual demana: “Quina data, això?”

Respon el regidor, senyor J. F. Canyelles: “Ho puc cercar, no ho sé exacte”

El portaveu de Ciudadanos torna demanar: Gener, febrer, març?

El Batle li contestat: “La setmana que varen començar les obres”.

El regidor d’Urbanisme torna agafar la paraula: “I conjuntament amb la promotora de l’obra, 
una marca comercial, vàrem aturar l’obra i els hi vàrem consentir aturar l’obra fins que no se 
revisàs el projecte, això és així. Ja ho hem revisat dues vegades”

Seguidament parla el senyor Amengual: “Al que me vull referir és que una obra d’aquesta 
entitat, que envaeix una zona residencial municipal, perquè aquí està afectat terreny del 
Consell, de Carreteres, i terreny municipal, o sigui que tampoc podem escurrir el bulto, 
m’explic? Aquest terreny municipal que està envaint és un carrer residencial. De fet, els 
veïnats han obert una plataforma que es diu “Sa Vinya residencial”, miri el grau d’agressió 
que han sentit amb el nostre projecte, o el projecte del Consell, com li vulgui dir vostè. La 
veritat és que aquest projecte no ve d’ahir, i nosaltres hauríem d’haver estat, sobretot a 
l’àrea d’Urbanisme, a l’aguait de què ens estaven posant allà davant. Això podríem 
començar a anar camí enrere camí enrere i dir, per exemple, que les nostres normes estan 
tan desfasades que permeten fer aquest centre comercial aquí, quan s’hauria d’haver 
plantejat que en un futur estigués a un altre puesto. Això se pot fer quan estan les normes 
actualitzades, quan estan mirant al futur, quan pensen amb els ciutadans. Ara el que 
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tendrem en un futur serà una rodona que tendrà un trànsit, no sé, vostè que ha parlat abans 
de la policia, que varen fer un informe, han fet un càlcul del trànsit per quant se multiplicarà 
amb aquest centre comercial nou? No fa falta tenir molta imaginació per pensar que el que 
tenim a Sant Marçal ho traslladarem aquí, afegit al que té la carretera. O sigui, crec que hem 
pecat d’incompetents, i així ho pens. No podem consentir que això no passi per les mans 
dels veïnats, els veïnats tenen dret, li posaren la rodona a una persona a un metro de la 
porta de ca seva, havia de treure el cotxe directament a la rodona, aquest projecte no estava 
estudiat. Aquest projecte va fer “pum”, no havien anat a puesto, a veure l’afecció que tenia. 
Afortunadament el senyor Batle ha intervingut, i s’ha començat a obrir un diàleg que encara 
està obert, i dic tot això perquè jo he volgut participar en aquest diàleg com a regidor i com a 
resident, perquè jo també som afectat d’aquesta rodona, i tenc que dir que encara això no 
està tancant, i esper que la darrera proposta que presenti el Consell sigui consensuada amb 
els veïnats, perquè per nosaltres això és bàsic. Intent parlar com a regidor, però pens moltes 
de coses com a resident, com a ciutadà, com a afectat. He vist famílies que no donaven 
crèdit al que li han posat davant la porta de ca seva, i tenc que dir que la segona proposta ja 
millorava, però no era suficient. Sé que hi ha hagut diferentes reunions, jo he vist plànols, he 
vist la llicència, he vist un atropello, perquè arribar, fer les obres i ningú està assabentat, 
crec que és un atropello als ciutadans i això no es pot consentir. Per això, lo únic que vull 
deixar clar, vull fer una petició, no me vull estendre massa perquè crec que ho he deixat 
bastant clar, que no hem fet bé la nostra feina, i crec que ho hem de reconèixer, perquè si 
encara no som capaços de reconèixer-ho ho farem pitjor. O sigui, voldria fer un prec perquè 
aquesta situació no se torni a repetir a cap banda del municipi. Tots som suficientment 
intel·ligents i tenim un equip de professionals a l’Ajuntament que pot saber ràpidament quina 
afecció té un projecte, i en aquest cas és tan agressiu, el primer que se va presentar, no sé 
com acabarà, però el primer que se va presentar va ser tan agressiu que no té nom. Per 
tant, vull demanar un compromís per part de tot el consistori perquè no permetem que 
aquestes coses ens passin. Teniu molta feina per fer, jo sempre me faig referències a les 
normes que tenim, aquestes normes... se miraran els projectes en digital, però quasi, quasi 
estan fetes amb papiro. I no dic que no s’hagin anat actualitzant puntualment, però no són 
les normes que necessita aquest municipi per d’aquí 10 anys ni 20, passaran moltes més 
coses. Per la nostra àrea tenim molts de puestos que de sobte s’hauran d’urbanitzar, i aquí 
és on nosaltres hem d’intervenir i fer que les zones residencials siguin residencials. No se 
pot pensar que una zona residencial pot estar entremesclada amb una zona comercial 
d’aquest nivell. Ja li dic que no sé com acabarà aquesta qüestió, però l’actitud de diàleg en 
aquest moment l’han posat els veïnats i el senyor Batle, i mira que jo per ventura hauria 
d’haver intentat treure altres coses, però tenc que dir que és d’agrair que aquesta persona, 
el nostre Batle, hagi intervingut d’aquesta manera. Li agrairia, senyor Canyelles, que vostè 
prestàs també la mateixa atenció als veïnats, perquè crec sincerament que no ho ha fet”

El senyor Joan Francesc Canyelles contesta: “El senyor Amengual, no sé d’on s’ha tret això 
de la màniga, perquè, i ho pot dir el Batle, sempre els hem atesos en tot moment, de fet el 
primer que varen telefonar els veïnats va ser un servidor, i els vaig atendre de la millor 
manera que vaig saber, i així m’ho varen reconèixer a la reunió posterior que vàrem tenir a 
Batlia, per tant no sé d’on s’ha tret això, però sincerament hem anat al Consell i hi hem anat 
tots dos, ens hem reunit amb els veïnats i també hi hem anat tots dos. Cap problema ni un, 
no sé d’on se treu segons quines coses, no sé d’on les se treu. Després, en relació a les 
normes subsidiàries, dir-li que les normes subsidiàries són del 99, són unes normes que 
estan, en alguns aspectes, estan una mica desfasades segons en quins punts concrets, 
però evidentment canviar unes normes subsidiàries, fer un pla general, no duu dos dies. 
Calvià duu 6 anys i encara no les té aprovades, ni inicialment, i duu 6 anys. Nosaltres no 
tenim equip humà per poder-ho fer a nivell tècnic, senzillament, és evident que començam a 
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fer una feina de recollida de dades per fer aquesta transformació, però aquesta 
transformació necessita un temps, és evident que necessita un temps. I respecte al que 
vostè deia, hi ha uns drets urbanístics que tenia la bodega que hi havia allà, i aquests drets 
urbanístics que són de la classificació que tenen les naus no es poden canviar d’un dia per 
l’altre, perquè no bastaria ni pa ni pasta a l’Ajuntament per pagar la indemnització d’un canvi 
d’ús sense tenir una motivació i sense que facin unes normes per tothom, amb igualtat de 
condicions. Això ho pot entendre. Senyor Amengual, vostè ha parlat tot el que ha trobat que 
havia de parlar, no sé avui quina mania tothom d’interrompre’m, senzillament. Li vull dir amb 
això que precisament a les zones residencials moltes vegades del que se queixa la gent és 
que no té un servei de proximitat, que no pot anar a un lloc a on comprar. Per sort al 
Figueral hi ha moltes botigues petites, i a aquest punt concret no el tenim, però hi ha altres 
urbanitzacions que ens trobam amb aquest punt, i senzillament nosaltres l’únic que intentam 
fer és mirar la normativa, mirar legalment el que està establert i si ho compleix ho compleix, i 
si no ho compleix evidentment que no té autorització. Això és el que se fa a nivell tècnic. 
Una altra cosa és que després a les normes subsidiàries del futur se plantegi entendre el 
municipi com el voldries d’aquí 10 anys. Això estic totalment d’acord amb vostè. Vostè deia: 
si no urbanitzam més coses. Si nosaltres governam me sap greu dir-li que no s’urbanitzaran 
més coses perquè Marratxí ja basta bé l’extens que és i a més el saturat que està, ho dic 
així. Ara, que s’han de canviar moltes coses, clar, s’han de canviar moltes coses perquè les 
normes subsidiàries han quedat desfasades, és evident”

El senyor Amengual comenta: “Puc intervenir, senyor Batle? Sí, sí, per tancar el tema. No 
vull entrar en polèmiques perquè el senyor Canyelles té la muletilla d’on s’ho ha tret de la 
màniga i crec que no ho he tret de la màniga. Moltes vegades l’ha feta servir i qualcun dia li 
hem de dir que aquesta muletilla no li serveix. Vostè me deriva intentant fer un trile, i no estic 
parlat del que vostè intentava justificar, li estic parlant de que no hem fet la nostra feina, 
senzillament. No sé si m’ha entès, però no hem fet la nostra feina. Si a vostè li posassin una 
rodona a la seva casa, el seu cotxe sortint a una rotonda, què pensaria? Això és el que vull, 
que li posi un poc d’humanitat, empatia amb els veïnats. Vostè ha estat batle, vostè ha 
d’estar més a prop inclús, ho ha d’entendre millor que molts de nosaltres que som aquí que 
som nous. Per tant, només li vull insistir: no podem consentir això, i hem de fer tota la nostra 
feina i esforç perquè això dugui a bon port, i estic parlant ara del tema Sa Vinya. En un futur 
sortiran altres qüestions, i segur que encara que no vulguem se construirà, perquè la gent 
augmenta, la població va a més, i volem que els nostres fills visquin a prop nostre, i tot això 
s’ha de plantejar. No unes normes subsidiàries, que aquesta figura ja no existeix, un plan 
general. Però no insistiré més en aquest tema, només dir que moltes gràcies senyor Batle 
per la seva actitud. I tenc un parell de qüestions menors, que no per això les he de deixar 
defora”

El senyor Batle l’interromp: “Senyor Amengual, un moment, només per acabar amb aquest 
tema. Jo només fer l’incís i recordar de que jo al principi d’aquesta intervenció, quan li 
contestava al senyor Frau, he dit i he reconegut que a nosaltres aquest fet se’ns va passar 
per alt, i evidentment quan ens vàrem donar compte tot d’una ens hi vàrem posar. També és 
vera que jo puc ser la cara visible en molts de moments, en molts d’aspectes, però que és 
vera també que esteim fent feina tots per arreglar aquest tema, i en Joan Francesc també, 
fins als tècnics d’Urbanisme que també fan feina ara per poder aprovar les modificacións. 
Això també vull que quedi clar. I també són coses que per desgràcia poden passar. Intentam 
que no ens passin, però si faig la mirada enrere venen projectes que te penses que no hi 
haurà problemes i hi ha problemes, i projectes que són molts més grans no n’hi ha. I jo ara 
me’n record, no sé, altres manifestacions de veïnats com pugui ser Son Macià, que també hi 
va haver moguda al seu dia, o altres que hi ha pogut haver. La cosa important, crec que és 
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el que feim ara, i que fa aquest equip de govern, que és mira, no ens en vàrem donar 
compte al seu dia, pues ara parlam tot el que vulguin parlar, i de veres que esper que aquest 
darrer projecte que ens entregaran, que ja és el projecte definitiu perquè el Consell ja ha 
cedit en tot el que podia cedir, esper que quan ens arribi compleixi amb el que volen els 
veïnats. Jo també ho esper així, i segur que ben de veres haurem lluitat per aconseguir-ho. 
Però bé, ja està. Més temes, senyor Amengual”

Continua amb la paraula José Maria Amengual: “Ojalá no haguem de parlar més d’aquest 
tema i que quedi ben tancat. La senyora Alonso me va dir al darrer ple de febrer que a Sa 
Vinya se posaria una nova zona de contenidors, reciclatge, no l’he vista. S’ha posat? No? 
Esper que sigui aviat, perquè continuam tenint el mateix problema, que passat dos dies 
estan desbordats els contenidors d’allà, de Sa Vinya. Després, la senyora Garcia ha tret el 
tema de les actes a la web. Certament és així, perquè jo vaig prendre nota de que la de 
gener quan l’obries sortia novembre, la de desembre sortia una altra, la de setembre del 19 
sortia juliol… La veritat és que crec que inclús en falten, a part de mesclades falten. Una 
cosa que m’he donat compte avui al pleno, seria important que ho revisassim, o demanaré 
primer, esteim en directe per Youtube, nosaltres quan feim una moció, ara en aquests 
moments, no la llegim, només llegim els punts d’acord. Si hi ha gent que ens està seguit 
igual queda un poc fora de lloc. Venc a dir, el dossier està publicat a la web? És accessible? 
Ara, en aquests moments. No, eh? És un fallo que esteim fent idò, ho hauríem de corregir. 
Jo sempre quan parlo de transparència i tal són qüestions nímies, de vegades, però reals. 
És a dir, segur que ara hi ha gent que, inclús veïnats meus, que estan cercant on està el 
tema que s’ha tractat. Per ventura millor hem fet aquesta errada de no llegir totes les 
mocions, encara que de vegades podríem acabar quasi quasi com acabarem a les 12. 
Respecte a àrees tancades públiques, tenim algo tancat? O sigui, sé que els parcs infantils 
estan oberts, vaig veure que la zona de màquines de fer exercici per allà, per Son Ramonell 
encara tenien les cintes aquestes però mig desbaratades, se poden fer servir?”

Contesta Miquel Cabot: “No. Aquests aparells esportius no, les pistes multiesportives 
tampoc, i ara amb les darreres publicacions els espais públics tampoc, tancats. Això significa 
que, per exemple, Ca Ses Monges del Pla de Na Tesa les associacions no ho podrien 
utilitzar, les activitats defora”

Segueix amb la paraula el regidor Amengual: “Aquests que són exteriors, n’hi ha qualcuns 
que el balizamiento, per dir-ho de qualcuna forma, les senyals, pues estan com estan o no 
estan.  No tots esteim al dia de la normativa, realment hi ha dies que jo dubt del que puc fer 
o no puc fer, i igual mos convé no trobar gent fent servir coses que no poden fer servir. 
Només per fer un seguiment de totes aquestes àrees que haurien d’estar tancades. I res 
més. Moltes gràcies”

Lidia Sabater, regidora per Ciudadanos, intervé a continuació: “Gràcies, senyor Batle. 
Respecte al que ha dit el meu company sobre Youtube, estaria bé recordar aquella moció 
que vàrem presentar des del meu grup municipal sobre transparència, que seria interessant 
dur-la a terme, que seria penjar les mocions que s’han aprovat i les que no, fer un seguiment 
de les mocions i penjar-les a la plana web. Seria interessant fer aquest seguiment. I tenc dos 
precs i una pregunta. El prec és, un del carrer d’Antoni Jaume, que és el carrer on està el 
pavelló de Costa i Llobera, ens hem trobat ara que és molt estret, l’acera, i allà és entrada i 
sortida de nins, per tema de seguretat ara del protocol Covid, i clar, hi ha un embós de gent 
que no té per estar a l’acera. Per tant, no sé si hi ha possibilitat d’ampliar aquesta zona. 
Després, una altra és que hi ha veïnats de Pòrtol que viuen prop del carrer Can Meta, que 
bé, hi ha un carreró que va del carrer Can Meta al Carrer Lluna, i allà no està asfaltat i surten 
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moltes herbes i els cans i els moixos van a fer les seves necessitats. Sabem que s’ha fet net 
fa poc, però seria interessant tal vegada asfaltar-ho per tal de que sigui més higiènic. I una 
pregunta que tenc, que vaig fer a la comissió, és sobre les ajudes que se donen a les 
entitats esportives. Ens ha arribat que hi ha una entitat que, és el Human Re-Evolution, que 
està organitzant una carrera, i sabem que s’han reunit els regidors amb la persona que està 
organitzant aquesta carrera però se li ha dit que no pot accedir a les ajudes per rebre ajudes 
per camisetes, que no sabem per què a algunes entitats sí que se li dona i a altres no. No he 
trobat per què no i volia saber quin és el criteri. Moltes gràcies”

Constesta el Batle: “Moltes gràcies. A aquesta darrera pregunta, i si m’equivoc amb algo el 
senyor Mas s’afegesqui, és que primer crec que aquest club no està inscrit a Marratxí, no té 
associació. Evidentment si se presenta com a club de Marratxí, si se fica al registre de clubs 
de Marratxí, podrà entrar dins les subvencions com qualsevol altre club, i podrà demanar 
subvencions per comprar camisetes o el que vulgui. Una altra cosa són les ajudes directes, 
que nosaltres podem donar a segons quins clubs, que això vàrem parlar, però crec que 
vostè no hi era, a la darrera comissió. Que vàrem tractar el tema d’una altra subvenció. Se 
segueixen segons quins criteris, depèn de l’ajuda que se vol donar. Evidentment, ara per 
exemple vàrem donar una ajuda a un club de pàdel que organitzava un torneig internacional, 
que fos internacional ja és un criteri per ajudar-lo. Per exemple, una carrera se li ajuda molt, 
encara que no siguin doblers directes, perquè són moltes hores de policia, és tancar carrers, 
és feina de brigada, i això pràcticament són molts de doblers que no se veuen, però esteim 
ajudant a organitzar un event privat amb molts de doblers, amb molts de recursos públics, 
així que no se pot dir que no s’ajudi a aquesta gent, sinó que s’ajuda amb espècies que són 
molt cares, no? No, no, ja sé que no era això, només ho deia. La diferència és aquesta, que 
no és un club registrat a Marratxí. El que poden fer és crear club, registrar-se com a club 
esportiu aquí a Marratxí i podrà accedir a les subvencions recurrents de cada any sense cap 
tipo de problema. I després, el tema del carrer Antoni Jaume, evidentment no li podem 
contestar ara, ho agafarem com a prec i ho anirem a mirar, i ha fet una altra pregunta, pot 
ser? O ja està?”

Torna a parla la regidora Sabater: “Sí, la repetesc si ho necessitau. Hi ha un carreró entre el 
carrer Can Meta i carrer Lluna, a Pòrtol, que no està asfaltat i surten moltes herbes, 
paparres i hi ha molta brutor, i clar; hi ha veïnats que tenen la finestra que dona a aquest 
carreró i clar, no sé si se pot asfaltar, me demanava a veure si se podia fer aquest prec”

La senyora Cristina Alonso, regidora de l’àrea de Neteja Viària, demana la paraula: “Hola, 
bon vespre, o bona nit. Justament aquesta setmana, o just l’anterior ens va arribar una Línea 
Verde en relació a aquest carreró, i era pel tema de les herbes precisament. A ningú li 
constava mai haver anat a fer net aquest carreró a nivell municipal. És a dir, se veu que hi 
havia qualque veïnat que ho feia, perquè supòs que antigament devia ser un dret de pas 
entre les dues cases i pertanyia a una d’elles. És vera que ara sí que consta com a 
municipal, perquè clar, ho vàrem haver de comprovar per veure com ho havíem de fer, el 
que jo no estic segura que se pugui asfaltar. El que sí que se farà és dur la neteja, com a 
mínim de les herbes i mantenir-ho net, això sí. Però asfaltar sí que ho he de consultar 
perquè no sabem si està classificat realment com un camí o com un carrer. Si és un camí no 
el podrem tocar, haurem de continuar amb la neteja només, i si és carrer per ventura ens ho 
podríem plantejar”

La paraula és ara per Marcos Aníbal Pinela, regidor per Ciudadanos: “Buenas noches. 
Pensé que no llegaría esta hora para, simplemente poner en conocimiento al área de 
Medioambiente que los contenedores, bueno, específicamente un contenedor, que está 
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colocado en el nuevo parking de la calle Cabana está sin tapa, y con todos estos vientos 
que ha habido estos días anteriores pues la basura está por las calles, por lo tanto que se 
tome en consideración para que se cambie este tipo de contenedor. Sencillamente porque 
creo que a esta hora ya creo que va a ser un desayuno más que una cena”

Torna parlar la regidora, senyora Cristina Alonso: “Un apunte, mañana nos llega un camión 
de contenedores, es que no teníamos nuevos. Es uno de los motivos por los cuales ahora 
hay muchos sin reponer y sin arreglar, pero justo mañana, precisamente, llegan de Valencia”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Mª Dolores 
Nchaso Sota: “Están todas pisadas pero cabe reseñar alguna que otra. En relación a lo de la 
Vinya de Son Verí estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, que ha sido un atropello, 
no se ha contado con los vecinos, con premeditación y alevosía se ha dado demasiada prisa 
porque incluso las aceras de la calle Joan Mestre con Pere Ricard estaban ya levantadas y 
claro, los vecinos se han visto acorralados y por eso han dado voces a diestro y a siniestro y 
han hecho bastante bien. Pero también ha hecho bien el Alcalde al reconocer que sí, que ha 
habido un atropello, que ha habido un error político y que no se ha prestado atención. Yo, 
dentro de esta corrección, quisiera que se tuviese en cuenta, una vez que se corrija y se 
tenga el proyecto definitivo, que se tenga en cuenta el estudio del impacto ambiental del 
ruido, que va a haber bastante aumento del ruido, bien sea por los coches que vendrán por 
el pabellón municipal que se va a hacer, o los coches que van a ir hacia Mercadona, y no sé 
quiénes van a hacerse cargo de las aceras levantadas. ¿Quiere decirme algo al respecto o 
sigo? Otra pregunta también mencionada por la senyora García, que es la de la bajada del 
puente de la Cabana hacia la avenida Antonio Maura, también pedíamos que se aumente la 
frecuencia de los semáforos. No sabemos si dependen de Palma o de quién depende. Va a 
ser eternamente así o es por el cierre y posterior peatonalización de la calle Farinera? Lo 
sabemos? En relación al parking de la Cabana, decir que lo que habíamos dicho antes en 
otro pleno, ese tipo de suelo pues ya está levantado. Preferentemente, repito, el uso de la 
superficie que se ha puesto es bastante mala, la polvareda es inmensa, ya hay socavones, y 
eso que todavía no han llegado las lluvias fuertes de invierno. Finalmente, nos gustaría que 
se nos informaran sobre ciertos rumores que han llegado hasta nosotros sobre la fiesta 
ilegal en Can Parrisco, de Pòrtol. Por cierto, celebrada durante dos fines de semana 
consecutivos. ¿Por qué causa? Por otro lado, se sancionan a los bares, a dos en concreto, 
incluso con retirada de permiso de licencia, y estas megafiestas pues no se dice nada. 
Asimismo, os agradecería que nos expliquen cuál es el procedimiento de la policía en esos 
casos, si actúa por queja o denuncia o supervisión y control de las zonas por inspección 
rutinaria. ¿Cómo es el procedimiento que sigue la polícia para estas cosas? Gracias”

El Batle li contesta: “Moltes gràcies, senyora Nchaso, li contestarem a totes les preguntes 
per escrit”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Grup Mixt, senyor Miquel 
A. Estarás: “No añadir más sobre el tema de Son Verí ni las Viñas de Son Verí, simplemente 
decir si podeu mirar el semáforo famós de calle Cabana, de peatons, que sigue mirando 
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hacia un lado y los peatones no ven si está en rojo o verde. Simplemente esto, muchas 
gracias”

El Batle té el darrer torn de paraula: “Moltes gràcies. Abans d’acabar, un altre aclariment del 
plenari d’avui. Tampoc es tracta d’entrar en polèmica, però perquè sapigueu el que diu, el 
que es va aprobar a plenari és de l’hora de la celebració de l’horari dels plenaris. L’hora de 
la celebració de sessions plenàries serà com a norma general a les 20 hores, si bé en 
supòsits extraordinaris i prèvia consulta amb els portaveus dels grups polítics municipals es 
podrà avançar o retardar. És el que feim, no fem res més”

Val, ja està, moltes gràcies a tots pel plenari d’avui, bones festes de Pasqua, que mengeu 
moltes panades, que ho disfruteu, ja ho sabeu, només amb un convivent més, ja ho sabeu, 
hem de donar exemple amb tot això, o sigui que molts d’anys a tots”

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

Marratxí, 22 de abril de 2021

La Secretària,
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