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Referència: 2021/00000107M

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

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 05/21
Caràcter: Ordinària
Data: 27 d’abril de 2021
Horari: de 20.00 a 21.30 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)

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

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

A continuació agafa la paraula el Batle: “Abans de començar dir-vos que tenim la situació, 
com sempre fem un repàs del Covid, en 43 casos actius, molt per davall del que varem 
arribar estar fa uns mesos i que actualment tenim un positiu a la plantilla, que està en el cos 
de Policia Local. És l’únic cas que tenim. Abans de començar també recordar-vos que a 
petició que va fer un regidor en el darrer Ple de que respectassim el Rom, el Reglament 
Orgànic Municipal. Evidentment si qualcú me demana que respectem una cosa aprovada 
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per aquest plenari, evidentment l’hem de complir. A veure si també posam un poc d’ordre en 
el tema de les intervencions i vos llegeix el que diu respecte a les intervencions perquè tots 
ho tenguem clar i és com així mediarè els debats que se puguin ocasionar. Són un parell de 
punts: “Només podrà fer-se ús de la paraula prèvia autorització del President. La primera 
intervenció de cada Grup en el debat de cada assumpte no excedirà de deu minuts” La 
primera intervenció són 10 minuts. “Les següents intervencions de cada Grup no excediran 
de cinc minuts” O sigui, són dues intervencions per cada grup, la primera de 10 i la segona 
de 5. “El Regidor o Regidors que tenguin atribuïda la competència en la matèria a què es 
refereix l'assumpte objecte del debat podrà realitzar, en conjunt, una primera intervenció que 
no excedeixi de deu minuts. Per contestar les intervencions d’altres Grups podran optar per 
fer-ho després de cadascuna d'aquestes, no més de cinc minuts en cada una, o agrupar-les 
en el torn corresponent, i en aquest cas la seva intervenció no passarà de deu minuts” Això 
significa que tant jo com un dels regidors que contesti en aquests debats, si contesten a tot 
en general tendrán 10 minuts i si contesten un per un, en tenen 5. “No s'admetrà cap 
interrupció a qui faci ús de la paraula, llevat del President quan ho faci per cridar a la qüestió 
o a l'ordre. Qui es consideri al·ludit per una intervenció podrà sol·licitar del President que li 
concedeixi un torn per al·lusions que no podrà excedir de tres minuts. Després, l'autor de 
l'al·lusió podrà replicar durant un màxim de dos minuts. Tots els temps d'intervenció indicats, 
excepte el del torn d'al·lusions, podran ser utilitzats per un sol representant del Grup Polític 
Municipal o distribuïts d’entre dos o més d'ells, sense excedir en cap cas, dels límits 
establerts per a cada torn“ Teniu 10 minuts a la primera intervenció, si vos dividiu entre els 
regidors del grup són 10 minuts en total. I desprès diu, a l’article 74: “Una vegada que hagin 
intervingut per dues vegades els Grups que ho hagin sol·licitat, el President podrà declarar 
conclòs el debat i sotmetre l'assumpte a votació” Desprès en el tema de les preguntes, que 
també darrerament és on s’originava més debat pràcticament que no amb les mocions. Él 
que diu és que les preguntes han de ser concises, “hi pot haver una breu exposició 
justificativa del text” I el que sí diu és que evidentment que se poden contestar oralment o se 
poden contestar per escrit les preguntes i que “En cap cas s'obrirà debat sobre els precs i 
preguntes. Les intervencions es limitaran a la seva formulació i a la consideració o 
contestació per part d'aquell a qui es dirigeixi. Cap intervenció en el torn de precs o 
preguntes excedirà de tres minuts” En aquest cas sí que podeu fer precs cada un de 
vosaltres, no només el portaveu, però no podrà passar de tres minuts cada un ni se podrà 
obrir debat en el tema de les preguntes”

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (30-03-2021)
Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Reconeixement de crèdits 04/21
Recursos Humans(Interior):
3. Modificació puntual del pacte regulador de les condicions de treball del personal funcionari
4. Modificació puntual del conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral
5. Modificació puntual del reglament dels criteris d’assignació del complement de 
productivitat 
6. Esmena a l’aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de feina per 2021
7. Convocatòria ordinària de reconeixement/revisió de graus de carrera professional
Drets Socials (Cultura):
8. Designació de dues festes locals per a l’any 2022
Mocions per via d’urgència:
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9. Declaració d’urgència: Moció presentada pel grup polític municipal d’Unides Podem amb 
el nom: Al servei dels bancs i de la banca?

10. Moció presentada pel grup polític municipal d’Unides Podem amb el nom: Al servei dels 
bancs i de la banca? prèvia declaració d’urgència

11. Declaració d’urgència: Moció per conmemorar el Dia d’Europa
12. Moció per conmemorar el Dia d’Europa, prèvia declaració d’urgència

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 abril 2021 (ajudes puntuals serveis socials, 
informes objecció i subvenció xips cans 1r trimestre 2021)
3. Donar compte de la Sentència núm. 39/2021

- Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 30-03-2021, que s’aprova i 
autoritza per unanimitat.

2. Reconeixement de crèdits 04/21

Vist l’expedient 04/21 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 04/21 corresponent a les despeses que 
després es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura en 
l’expedient.
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NUM ANY NUM FRA DATA FRA NOM IMPORT

1 2019 2020000705 30/06/2019 TRES GLOPS 116,50

2 2020 2020004754 15/09/2020 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A 536,07
3 2020 2020006699 30/11/2020 ELECTROMAT BALEAR 54,07
4 2020 2020006884 30/11/2020 POLO BALEAR S.L 55,39
5 2020 2020006886 30/11/2020 POLO BALEAR S.L 40,57
6 2020 2021000738 09/11/2020 ENDESA ENERGIA XXI SL -46,33

7 2020 2021000924 30/11/2020 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L 38,47

8 2020 202100092630/11/2020 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L 33,03

9 2020 202100092810/11/2020 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L 20,49
10 2020 202100093030/11/2020 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L 13,82

11 2020 202100112205/02/2021 LA SALLE PONT D'INCA 2.783,00
12 2020 202100112305/02/2021 LA SALLE PONT D'INCA 2.783,00
13 2020 202100112405/02/2021 LA SALLE PONT D'INCA 2.783,00

14 2020 202100114905/02/2021 ENDESA ENERGIA S.A 9.245,82

15 2020 202100119005/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI SL 676,05

16 2020 202100119305/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI SL 329,97

17 2020 202100119705/02/2021 ENDESA ENERGIA XXI SL 50,42

18 2020 202100128330/11/2020 SUSANA COMPANY MASCARO 
(PAPELERIAS COMPANY)

106,82

19 2020 202100130501/11/2020 PALMAFACTORY GROUP SL 566,28

20 2020 202100144526/02/2021 VODAFONE ESPAÑA SAU 372,34

21 2020 202100144626/02/2021 VODAFONE ESPAÑA SAU 1.531,24

22 2020 202100144715/10/2020 VODAFONE ESPAÑA SAU 1.443,28

23 2020 202100144815/11/2020 VODAFONE ESPAÑA SAU 1.476,33

24 2020 202100157001/03/2021 ENDESA ENERGIA S.A 57.711,15

25 2020 202100179330/11/2020 DISA PENINSULA SLU 106,85

26 2020 6618728/12/2020 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A 16.695,78

27 2020 1290604/01/2021 BANCA MARCH 2.653,33
28 2020 1290704/01/2021 BANCA MARCH 12.113,56

29 2020 1291118/01/2021 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 722,59
30 2020 1316618/01/2021 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A 458,06
31 2020 1319018/01/2021 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A 812,15
32 2020 1319927/01/2021 BANKINTER, S.A 731,08
33 2020 1321401/02/2021 BANKIA 263,81
34 2020 1322616/02/2021 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 536,17
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35 2020 1322719/02/2021 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A 812,33

36 2020 18997 02/03/2021 BANKINTER, S.A 730,49

37 2020 19007 02/03/2021 BANKIA 432,90

38 2020 19009 17/03/2021 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.148,93

TOTAL 120.938,81

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

3. Modificació puntual del pacte regulador de les condicions de treball del personal 
funcionari

Atès que en data de 31 de desembre de 2020 va finalitzar el període inicial de vigència 
pactat del Pacte regulador de les condicions de treball del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Marratxí (BOIB Núm. 65 de 26 de maig de 2018), havent-se acordat tant per 
part dels representant dels empleats públics com per part de l’Ajuntament una pròrroga del 
mateix a partir de la data d’1 de gener de 2021 si bé s’ha acordat realitzar la modificació 
puntual d’alguns dels articles continguts.

Considerant que la potestat, procediment i límits de la Negociació col·lectiva dels empleats 
públics es regula al Capítol IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que 
aprova el Text refús de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), establint-se 
expressament que la negociació col·lectiva es durà a terme a través de la Mesa general de 
negociació, Mesa a la qual estaran legitimats per a estar present les organitzacions 
sindicals més representatives a l’empara de l’article 33 EBEP.

Considerant que la Mesa general de Negociació, constituïda a l’efecte en dates 26 de 
novembre de 2020, 28 de gener i 9 de febrer de 2021, ha estat negociat el contingut de les 
modificacions als articles 25, 39.7, 45, 47.1.f, 50.2, 56.3, 58 i Annex V del Pacte regulador 
de les condicions de treball del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Marratxí, 
arribant-se a un acord definitiu en data de 25 de març de 2021.

Considerant l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL) aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la 
normativa vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent 

PROPOSTA D’ACORD
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1. Aprovar inicialment les modificacions dels articles 25, 39.7, 45, 47.1.f, 50.2, 56.3, 58 i 
Annex V del Pacte regulador de les condicions de treball del personal funcionari al 
servei de l’Ajuntament de Marratxí.

2. Establir un període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, significant-
se que en el supòsit de que no es presentessin reclamacions l’acord fins a les hores 
provisional es considerarà definitivament aprovat.

3. Ordenar, una vegada aprovat definitivament, que es procedeixi a la publicació íntegra 
al BOIB dels articles del Pacte que han sofert modificació.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu del PP, senyora Mª Magdalena 
García Gual: “Senyor Batle, una petita qüestió. A la comissió informativa vaig demanar 
informació d’aquest assumpte i m’ho explicaren molt bé, cap problema. I era per confirmar, 
vaig demanar si existia acord amb els sindicats de la casa per aquestes modificacions, la 
resposta va ser positiva, però era per confirmar-ho. Si vostè me confirma que hi ha acord 
amb els sindicats per totes aquestes modificacions”

Li respon el Batle, senyor Miquel Cabot: “Jo crec que sí, però li pas la paraula al senyor 
López que és qui va estar a la mesa”

El senyor Pedro López, regidor d’Interior parla a continuació: “Sí, afirmativo. Estuvieron de 
acuerdo en todas, exceptuando un punto que si quiere se lo haré llegar”

La portaveu del Partit Popular torna intervenir: “Molt bé, muchas gracias, Pedro. Idò així 
nosaltres modificarem el vot de la comissió informativa, i el nostre vot avui serà favorable. 
Gràcies”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior, de data 22 d’abril de 2021, abans transcrit, els senyors assistents acorden per 
majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la 
regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP i del regidor d’Unides Podem; i amb les 
abstencions dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX i del regidor del Grup 
Mixt, aprovar els acords esmentats.

4. Modificació puntual del conveni regulador de les condicions de treball del personal 
laboral

Atès que en data de 31 de desembre de 2020 va finalitzar el període inicial de vigència 
pactat del Conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament de Marratxí (BOIB Núm. 65 de 26 de maig de 2018), havent-se acordat tant 
per part dels representant dels empleats públics com per part de l’Ajuntament una pròrroga 
del mateix a partir de la data d’1 de gener de 2021 si bé s’ha acordat realitzar la modificació 
puntual d’alguns dels articles continguts.

Considerant que la potestat, procediment i límits de la Negociació col·lectiva dels empleats 
públics es regula al Capítol IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que 
aprova el Text refús de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), establint-se 
expressament que la negociació col·lectiva es durà a terme a través de la Mesa general de 
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negociació, Mesa a la qual estaran legitimats per a estar present les organitzacions 
sindicals més representatives a l’empara de l’article 33 EBEP.

Considerant que la Mesa general de Negociació, constituïda a l’efecte en dates 26 de 
novembre de 2020, 28 de gener i 9 de febrer de 2021, ha estat negociat el contingut de les 
modificacions als articles 25, 39.6, 45, 47.1.f, 50.2, 56.3, 56.4, 56.5 i 58 del Conveni 
regulador de les condicions de treball del personal laboral al servei de l’Ajuntament de 
Marratxí, arribant-se a un acord definitiu en data de 25 de març de 2021.

Considerant l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL) aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la 
normativa vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent 

PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar inicialment les modificacions dels articles 25, 39.6, 45, 47.1.f, 50.2, 56.3, 56.4 i 
56.5 i 58 del Conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral al servei 
de l’Ajuntament de Marratxí.

2. Establir un període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, significant-se 
que en el supòsit de que no es presentessin reclamacions l’acord fins a les hores 
provisional es considerarà definitivament aprovat.

3. Ordenar, una vegada aprovat definitivament, que es procedeixi a la publicació íntegra al 
BOIB dels articles del Conveni que han sofert modificació.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior, de data 22 d’abril de 2021, abans transcrit, els senyors assistents acorden per 
majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la 
regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP i del regidor d’Unides Podem; i amb les 
abstencions dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX i del regidor del Grup 
Mixt, aprovar els acords esmentats.

5. Modificació puntual del reglament dels criteris d’assignació del complement de 
productivitat

Ates que mitjançant acord plenari de data 26 d’abril de 2016 (BOIB núm. 83 de 30 de juny 
de 2016) es va aprovar el Reglament regulador dels criteris d’atorgament del complement 
de productivitat del personal al servei de l’Ajuntament de Marratxí, reglament que es va 
aprovar amb la voluntat d’aconseguir un instrument aclaridor per a l’assignació del 
complement de productivitat mitjançant l’aplicació de criteris objectius, generals i públics 
per tal de retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o iniciativa amb la 
que es desenvolupa el lloc de feina per part del personal al servei de l’Ajuntament.

Atès que s’ha considerat la necessitat d’addicionar al vigent reglament un apartat específic 
per a valorar de forma periòdica l’especial rendiment, activitat extraordinària i iniciativa dels 
empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí, valoració que es farà quan el 
funcionari assoleixi determinats anys de serveis prestats a l’Ajuntament de Marratxí i a la 
qual es ponderarà l’especial rendiment, activitat extraordinària i interès o iniciativa observada 
per l’empleat públic al llarg de la seva trajectòria professional a l’Ajuntament corregida en 
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funció de determinats criteris objectius com els períodes d’absència per incapacitat laboral o 
l’existència de sancions disciplinàries.

Considerant que la modificació del Reglament que es sotmet a aprovació ha sigut negociat 
amb acord a la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Marratxí en reunió de data 
25 de març de 2021.

Considerant l’establert a l’article 5 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, de Règim de les 
retribucions dels funcionaris de l’Administració local, que en relació al complement de 
productivitat disposa que correspon al Batle la distribució de les quanties entre els diferents 
programes o àrees i l’assignació individual del complement de productivitat amb subjecció 
als criteris que al respecte hagi establert el Ple de la Corporació.

Considerant l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL) aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la 
normativa vigent, eleva a la Comissió informativa d’Interior i Recursos humans la següent 

PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar provisionalment la modificació del Reglament regulador dels criteris 
d’atorgament del complement de productivitat del personal al servei de l’Ajuntament de 
Marratxí en els termes següents:

a) Afegir un tercer apartat a l’article 4 del reglament amb la següent redacció:

“Article 4.3. Valoració periòdica de l’especial rendiment, activitat extraordinària i iniciativa dels 
empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí.
D’acord amb l’establert a l’article 5 del Reial Decret 861/1986 l’Ajuntament de Marratxí, amb la 
periodicitat que s’estableix al present article, avaluarà l’especial rendiment, activitat extraordinària i 
interès o iniciativa observada per l’empleat públic al llarg de la seva trajectòria professional al servei 
de l’Ajuntament de Marratxí.
Aquesta valoració periòdica de la trajectòria professional es realitzarà quan els empleats públics al 
servei de l’Ajuntament assoleixin algun dels següents ítems temporals:
a) Assolir 15 anys de serveis prestats com empleat públic al servei de l’Ajuntament de Marratxí.
b) Assolir 25 anys de serveis prestats com empleat públic al servei de l’Ajuntament de Marratxí.
c) Assolir 35 anys de serveis prestats com empleat públic al servei de l’Ajuntament de Marratxí.
d) Assolir la jubilació com empleat públic al servei de l’Ajuntament de Marratxí.
Els imports màxims a percebre seran els que es detallen al present article i es determinaran, en 
base a l’informe emès pel negociat de recursos humans en relació a la trajectòria professional de 
l’empleat públic, en funció dels següents criteris correctors:
a) Criteris correctors en relació a la presència efectiva al lloc de feina: Es deduirà el percentatge 

de l’1% de l’import màxim a percebre per cada 12 mesos acumulats de baixa per incapacitat 
laboral amb una carència de 6 mesos als 15 anys, 12 mesos als 25 anys i 18 mesos als 35 
anys i jubilació, (exclosos els accidents de treball o les malalties professionals) dins del període 
de referència, amb un límit del 50%.

b) Criteris correctors en relació a la professionalitat en el desenvolupament del lloc de feina: Es 
deduirà de l’import màxim a percebre el percentatge del 2,5% per cada sanció lleu, del 5% per 
cada sanció greu i del 20% per cada sanció molt greu que hagin sigut imposades a l’empleat 
públic durant el període de referència, sense límit.

c) Criteris correctors en relació a la permanència mínima al lloc de feina: Únicament per a 
percebre l’import corresponent a la productivitat que valora tota la trajectòria professional en el 
moment de la jubilació serà necessari haver prestat serveis un mínim de 25 anys com a 
empleat públic al servei de l’Ajuntament de Marratxí. Els empleats públics que hagin prestat 
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serveis per períodes inferiors percebran la quantitat corresponent prorratejada en funció dels 
anys de servei efectivament prestats a l’Ajuntament de Marratxí.

Els imports màxims que es podran percebre com a productivitat per l’especial rendiment, activitat 
extraordinària i iniciativa dels empleats públics durant la seva trajectòria com a empleats públics de 
l’Ajuntament de Marratxí seran els següents:
a) 900,00 € als 15 anys de servei.
b) 1.800,00 € als 25 anys de servei.
c) 2.700,00 € als 35 anys de servei.
d) 5.000,00 € al final de la vida professional de l’empleat públic.
La productivitat recollida al present aparat s’abonarà a la mensualitat del mes d’abril de l’exercici 
pressupostari següent a aquell en que s’hagi assolit l’ítem temporal corresponent, excepció feta de 
la productivitat que avaluà el rendiment, activitat extraordinària i iniciativa de l’empleat públic al final 
de la vida professional del mateix, que s’abonarà a la darrera mensualitat que percebi abans del 
passi a la situació de jubilació.”

2. Acordar l’aplicació de la present modificació, una vegada produïda l’aprovació definitiva 
de la mateixa, amb efectes retroactius des de la data d’1 de gener de 2021.

3. Establir un període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, significant-se 
que en el supòsit de que no es presentessin reclamacions l’acord fins a les hores 
provisional es considerarà definitivament aprovat.

4. Ordenar, una vegada aprovat definitivament, que es procedeixi a la publicació íntegra de 
la present modificació del reglament al BOIB.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior, de data 22 d’abril de 2021, abans transcrit, els senyors assistents acorden per 
majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la 
regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem; i amb les abstencions dels quatre regidors 
del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX i del regidor del Grup Mixt, 
aprovar els acords esmentats.

6. Esmena a l’aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de feina per 
2021

Atès que mitjançant Acord plenari de data 16 de febrer de 2021 es va procedir a l’aprovació 
inicial de la modificació puntual de la Relació de llocs de feina de l’Ajuntament per a 
l’exercici de 2021, modificació que actualment es troba en fase d’exposició al públic a 
efectes de reclamacions (BOIB núm. 25 de 20 de febrer de 2021).

Atès que durant el període d’exposició al públic l’Ajuntament de Marratxí en exercici de la 
seva potestat d’autoorganització ha decidit esmenar la modificació de la relació de llocs de 
feina provisionalment aprovada en el sentit de:

a) Modificar els requisits d’accés al lloc de feina núm. 32 “Tècnic de medi ambient” 
afegint a les titulacions acadèmiques ja requerides la titulació de llicenciat en biologia 
o títol de grau equivalent.

b) Modificar els requisits d’accés al lloc de feina núm. 293 “Coordinador jurídic 
d’Urbanisme” que passaria de tenir un accés limitat als TAG/Lletrats assessors de 
plantilla de l’Ajuntament de Marratxí a tenir un accés obert a altres administracions 
públiques espanyols d’àmbit local, autonòmic o estatal entre TAG, Lletrat assessor, 
Cos superior de l’administració autonòmica o Cos superior d’administradors 
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civils de l’estat, tots ells amb la titulació de llicenciats en dret o títol de grau 
equivalent i els coneixements mínims de la llengua catalana de nivell C1.

Atès que en la tramitació de la present esmena han intervingut les organitzacions sindicals 
presents a la Mesa general de negociació de l’Ajuntament de Marratxí (Reunió de data 25 
de març de 2021).

Considerant que les modificacions que es proposen via esmena no tenen cap tipus 
d’incidència en matèria de retribucions, limitant-se exclusivament a regular els requisits 
d’accés a determinats llocs de feina.

Considerant que segons l’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local (a partir d’ara LBRL) i l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, pel 
que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic (a partir d’ara EBEP) s’estableix la obligació 
de les Entitats locals de formar la Relació de llocs de feina.

Considerant que l’article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma 
de la funció pública LMRFP, l’article 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel que s’aprova el Text Refús de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local (a partir d’ara TRRL) i l’Ordre de 2 de desembre de 1988, sobre Relacions de 
llocs de feina a l’Administració de l’Estat, complementada per l’Ordre de 6 de febrer de 
1989, sobre models de Relacions de llocs de feina, recullen els continguts mínims que han 
de figurar a les esmentades relacions.

Considerant que l’article 40 de l’EBEP i 32 de la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre 
negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels 
empleats públics, exigeix la negociació de les matèries que afecten a les retribucions del 
personal funcionari i a la classificació dels llocs de feina.

Considerant que l’article 22.2.i de la LBRL, l’article 50.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals (a partir d’ara ROF), i la Disposició transitòria segona del Reial Decret 
861/1986, de 25 d’abril, pel que s’estableix el règim de retribucions dels funcionaris de 
l’Administració Local estableix que correspon al Ple l’aprovació de les Relacions de llocs de 
feina i la fixació de la quantia de les retribucions del personal.

A la vista dels anteriors antecedents de fet i fonaments de dret, aquesta Regidoria te a bé 
en elevar a la Comissió Informativa d’Interior i Recursos Humans la següent 

PROPOSTA D’ACORD

1. Esmenar la modificació de la Relació de llocs de feina de l’Ajuntament de Marratxí per a 
l’exercici de 2021 aprovada inicialment en el sentit de:

a) Modificar els requisits d’accés al lloc de feina núm. 32 “Tècnic de medi ambient” 
afegint a les titulacions acadèmiques ja requerides la titulació de llicenciat en biologia 
o títol de grau equivalent.

b) Modificar els requisits d’accés al lloc de feina núm. 293 “Coordinador jurídic 
d’Urbanisme” que passaria de tenir un accés limitat als TAG/Lletrats assessors de 
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plantilla de l’Ajuntament de Marratxí a tenir un accés obert a altres administracions 
públiques espanyoles d’àmbit local, autonòmic o estatal entre TAG, Lletrat assessor, 
Cos superior de l’administració autonòmica o Cos superior d’administradors civils de 
l’estat, tots ells amb la titulació de llicenciats en dret o títol de grau equivalent i els 
coneixements mínims de la llengua catalana de nivell C1.

2. Aprovar definitivament la modificació de la Relació de llocs de feina de l’Ajuntament de 
Marratxí per a l’exercici de 2021.

3. Acordar la seva entrada en vigor en data d’1 de gener de 2021.

4. Que en compliment de l’article 127 del Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, es doni 
trasllat de l’acord de Ple d’aprovació de la Relació de llocs de feina a l’Administració de 
l’Estat i de la Comunitat Autònoma, i es procedeixi a la seva publicació al BOIB.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior, de data 22 d’abril de 2021, abans transcrit, els senyors assistents acorden per 
majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la 
regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP i del regidor d’Unides Podem; i amb les 
abstencions dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX i del regidor del Grup 
Mixt, aprovar els acords esmentats.

7. Convocatòria ordinària de reconeixement/revisió de graus de carrera professional

Atès que en data de 29 de maig de 2019 va entrar en vigor l’acord de reconeixement de la 
carrera professional als empleats públics de l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 71 de 28 
de maig de 2019).

Atès que a l’apartat VIII de l’esmentat acord s’estableix una convocatòria anual de 
processos de reconeixement i valoració dels graus de carrera professional, convocatòria 
que correspondrà a l’Ajuntament Ple, havent-se de resoldre en el termini màxim d’un any.

En conseqüència, en virtut de les competències atorgades a l’article 22.2.i de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta Regidoria d’Interior i 
Recursos Humans eleva a la Comissió Informativa d’Interior i Recursos Humans la següent 

PROPOSTA D’ACORD
1. Aprovar la convocatòria ordinària reconeixement o revisió del grau (graus I, II, III i IV) del 
sistema de carrera professional dels empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí 
corresponent a l’exercici de 2021.

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA PEL RECONEIXEMENT/REVISIÓ DE GRAUS DEL SISTEMA DE 
CARRERA PROFESSIONAL DELS EMPLEATS PÚBLICS AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE 
MARRATXÍ.

PRIMERA. Normativa aplicable.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Text refús de la Llei 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de les Illes Balears.
Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció pública de les Illes Balears.
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Acord de reconeixement de la carrera professional als empleats públics al servei de l’Ajuntament 
de Marratxí (BOIB núm. 71 de 28 de maig de 2019).

SEGONA. Requisits per a participar a la convocatòria.
Podran sol·licitar el reconeixement/revisió del grau I, II, III i IV en el present procediment els empleats 
públics que, a la data de la sol·licitud, acompleixin els següents requisits:

Tenir la condició de personal funcionari de carrera, laboral fix, funcionari interí o laboral temporal 
de l’Ajuntament de Marratxí.
Trobar-se en situació de servei actiu a l’Ajuntament de Marratxí. 
Formular la corresponentsol·licitud en el termini assenyalat a l’efecte.
Haver acomplert els anys de serveis prestats i els intervals de temps que per a cada grau s’han 
establert, de conformitat amb l’escala prevista a l’apartat VI de l’Acord.
Acreditar i justificar els mèrits en relació a les hores mínimes de formació i al temps mínims de 
serveis prestats, superant la corresponent avaluació dels mateixos.

TERCERA. Presentació de sol·licituds.
Les persones interessades podran presentar una única sol·licitud de reconeixement de grau de 
carrera professional en el termini d’un mes natural comptador a partir del dia següent a publicació de 
la present convocatòria en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Marratxí 
(https://seuelectronica.marratxi.es). La sol·licitud es formularà d’acord amb el model que figura com 
a Annex I del present acord.

Juntament amb la sol·licitud de grau corresponent els interessats hauran d’aportar:
Certificació de serveis prestats al·legats pel reconeixement del grau corresponent (certificació de 
serveis prestats en format estandarditzat annex 1).
Certificació de les accions formatives realitzades durant la vida laboral a l’administració pública i 
directament relacionats amb les funcions a desenvolupar i realitzats en centres oficials 
(Administracions públiques, entitats promotores de formació i universitats).
En tot cas tindran la consideració de cursos directament relacionats amb les funcions a 
desenvolupar els cursos realitzats en matèria d’administració pública, procediment administratiu, 
informàtica, prevenció de riscos laborals, jurídica administrativa, qualitat, igualtat de gènere, 
treball en equip i en matèria d’informàtica de gestió.

Els mèrits admissibles i avaluables seran únicament els produïts fins el dia de presentació de la 
sol·licitud.

QUARTA. Acreditació dels mèrits.
El reconeixement de serveis prestats fora de l’Ajuntament de Marratxí requerirà tant d’una invocació 
detallada per part de l’interessat com de la corresponent acreditació documental d’acord amb el 
previst a la base anterior.

CINQUENA. Comissió de valoració.
La comissió de valoració quedarà constituïda en la forma següent:
President:
Titular: Paula Baltasar Cózar.
Suplent: Gabriel Enrique Llorens González.
Secretari (amb veu i sense vot):
Titular: María del Pilar Martínez Sánchez. 
Suplent: María Jesús González Serrano.
Vocals en representació del personal fix de l’Ajuntament, designat pel senyor Batle:
Titular 1: Maria Enriqueta Ramis Cañellas. 
Titular 2: Maria Magdalena Tugores Montell. 
Titular 3: José Juan Serra.
Suplent: Martí Creus Amengual.
Vocal en representació del personal fix de l’Ajuntament, designat per la Junta de personal.
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Així mateix es permetrà l’assistència, sense formar part de l’òrgan de valoració i als únics efectes de 
supervisió del procés de valoració, d’un representant de la Junta de personal designat per aquesta.

La Comissió de valoració no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels seus 
membres, titulars o suplents indistintament, i les seves decisions s’adoptaran per majoria. La 
Comissió de valoració podrà designar assessors quan ho consideri convenient, sempre amb el límit 
de que el número d’aquests no podrà ser superior al número de membres de la mateixa.

SISENA. Avaluació provisional i definitiva de les sol·licituds de reconeixement de grau.
L’avaluació provisional de les sol·licituds de reconeixement de grau es realitzarà aplicant els criteris 
establerts a l’Acord de reconeixement de la carrera professional als empleats públics al servei de 
l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 71 de 28 de maig de 2019).

Una vegada realitzada la valoració de les sol·licituds de reconeixement de grau efectuades, la 
Comissió de valoració realitzarà una publicació inicial dels graus reconeguts, establint-se un termini 
de tres dies hàbils a comptar des de la data de publicació per a presentar reclamacions respecte de 
la mateixa, i una vegada resoltes les al·legacions presentades es procedirà a publicar la proposta 
definitiva de reconeixements de grau de carrera professional.

SETENA. Reconeixement de grau de carrera professional.
Una vegada finalitzat el procés la Comissió de valoració elevarà a la Regidoria d’Interior i Recursos 
Humans, per a la seva posterior aprovació per a l’Ajuntament Ple, proposta de reconeixement de 
grau de carrera professional.
El reconeixement de grau de carrera professional derivat de la present convocatòria tindrà efectes 
econòmics de data 1 de maig de 2021.

VUITENA. Normativa aplicable.
La Comissió de valoració queda autoritzada per a resoldre els dubtes que es puguin presentar i 
prendre els acords necessaris i precisos pel bon ordre del procés de valoració, en tots aquells 
assumptes que no es recullin a les presents bases, sempre amb estricta observança de la normativa 
vigent aplicable en la matèria.

La convocatòria i les seves bases, tots els actes que es derivin del procés de valoració i les 
actuacions de la Comissió de valoració podran ser impugnats per les persones interessades en els 
terminis i formes establerts per la Llei del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

NOVENA. Protecció de dades de caràcter personal.
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals, 
s’informa que les dades de caràcter personal que s’obtinguin de les sol·licituds de participació dels 
aspirants seran incorporades i tractades de forma confidencial en un fitxer propietat d’aquest 
Ajuntament.

Les dades obtingudes amb la sol·licitud de participació podran ser utilitzades, salvaguardant la 
identitat dels aspirants, per elaborar estadístiques internes.

ANNEX I. Model de sol·licitud de reconeixement de carrera 
professional.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL SISTEMA DE CARRERA PROFESSIONAL - AJUNTAMENT DE 
MARRATXÍ

Llinatges i nom:
DNI:
Tel. Mòbil:
Adreça electrònica personal:
Adreça:
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Codi postal i municipi:

GRAU AL QUE S’OPTA: GRAU I GRAU II GRAU IIIGRAU IV
SUBGRUP O CATEGORIA PROFESSIONAL: A1 A2 B C1 C2 AP

DEMAN:

Ser admès al procediment ordinari pel reconeixement dels graus del sistema de carrera professional dels 
empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí.

I als efectes es presenta la següent documentació:
Nomenament de personal funcionari de carrera (únicament en el supòsit de funcionaris de carrera que no 
tinguin aquesta condició a l’Ajuntament de Marratxí).
Certificacions de serveis prestats (únicament els empleats públics que tinguin la condició de funcionaris de 
carrera o personal laboral fix en relació als serveis prestats a Administracions públiques distintes a 
l’Ajuntament de Marratxí).
Certificacions que s’aporten (certificació de serveis prestats en format estandarditzat annex 1):

1.  
2.  
3.  
4.  

Autoritzo a que la certificació de serveis prestats a l’Ajuntament de Marratxí s’adjunti d’ofici a la present 
sol·licitud per a la seva valoració.

Accions formatives realitzades durant la vida laboral a l’administració pública:.

Certificacions que s’aporten (amb indicació del número d’hores de formació corresponents):

1.  
2.  
3.
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.   
11.   
12.   

En el supòsit de que de la documentació aportada no es pugui reconèixer el nivell sol·licitat, sol·licito el 
reconeixement provisional del nivell més favorable que em correspongui en aplicació de les bases de la 
convocatòria.

L’empleat públic signant declara, baix la seva responsabilitat, que són certes totes les dades d’aquesta 
sol·licitud, que compleix tots els requisits que exigeix la convocatòria i es compromet a provar-les 
documentalment.

Marratxí, a    d de 2021.

Sgt:
Procediment AMM.22.02.03.21

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Interior, de 
data 22 d’abril de 2021, abans transcrit, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a 
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favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre 
regidors del PP i del regidor d’Unides Podem; i amb les abstencions dels tres regidors de Ciudadanos, 
de la regidora de VOX i del regidor del Grup Mixt, aprovar els acords esmentats.

8. Designació de dues festes locals per a l’any 2022

Atès que el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 
conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel qual es regula el 
calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 105, de 
15 d’agost), i altra normativa d’aplicació, ha aprovat el calendari de festes per a l’any 2022 
en l’àmbit de les Illes Balears per Acord de dia 8 de març de 2021, publicat en el BOIB 
núm. 33 de dia 9 de març. S’adjunta a l’expedient la relació dels dies festius per a l’any 
2022 dins l’àmbit autonòmic.

Atès que d’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol de regulació de 
jornades, hores extraordinàries i descansos (BOE de dia 29), els ajuntaments han de 
determinar dues festes locals en l’àmbit municipal, a més de les festes indicades que són 
dies festius en l’àmbit de les Illes Balears.

Atès que, en aquest cas correspon a l’Ajuntament de Marratxí proposar les festes locals 
que siguin del seu interès i comunicar l’acord adoptat a la Direcció General de Treball i 
Salut Laboral depenent de la Conselleria de Model econòmic, Turisme i Treball del Govern 
de les Illes Balears.

Per tot l’anterior, s’ha considerat oportú proposar per a l’any 2022 les següents 
festes d’àmbit local a Marratxí:
- 30 de juny, dijous.
- 31 d’octubre, dilluns.

Atès que l’escrit de sol·licitud de la Direcció General de Treball i Salut Laboral amb registre 
d’entrada 2021/3805, requereix la comunicació dels festius a l’àmbit municipal abans del 
dia 31 de maig, es fa necessària la seva tramitació.

Atès que es competència del plenari de l’Ajuntament designar aquestes festes locals.

Aquesta Regidoria de Cultura, Ceràmica i Patrimoni Històric eleva a la Comissió informativa 
de Drets Socials la següent

PROPOSTA D’ACORD
1.- Aprovar, de conformitat amb el que disposa la normativa estatal i autonòmica vigent, el 
calendari dels dies festius per a l’any 2022 en l’àmbit del municipi de Marratxí els següents 
dies:

- 30 de juny, dijous.
- 31 d’octubre, dilluns.

2.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Treball i Salut Laboral depenent de la 
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears.
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3.- Comunicar igualment el present acord a l’Àrea de Recursos Humans d’aquest 
ajuntament, així com a l’Àrea de Comunicació per tal que se’n faci difusió.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el regidor de Cultura, senyor Josep Ramis 
Salamanca:“Moltes gràcies, senyor Batle, bon vespre a tothom. Comentar com ja vos vaig 
dir a les comissions informatives, que això és un tema que depèn de la Direcció General de 
Treball, de la Conselleria de Treball, i que normalment solíem dur al ple de juliol, en aquest 
cas ens han avançat aquests requeriments i ho feim ara, en aquest ple. Els dies proposats 
per festius locals 2022 són el 30 de juny, tothom sap per què, raons òbvies, i després el 31 
d’octubre. Com sabeu, aquests darrers anys sempre triam un dia d’octubre, o que bé és un 
dia proper a la festivitat del 12 d’octubre o bé és un dia proper a la festivitat de Tots Sants. 
En aquest cas ens queia molt bé un dilluns que és posterior a un cap de setmana i anterior a 
la festivitat de Tots Sants, i bé, hem triat aquests dies. Si algú té alguna pregunta o el que 
sigui estic a la seva disposició. Res més”

La regidora Garcia, pel Partit Popular, té la paraula: “Una qüestió molt ràpida, si puc. Entenc 
que la segona festa de Pasqua de l’any 2022 serà festa autonòmica, no sé si per ventura el 
senyor Ramis ho sap o no. Gràcies”

Li respon el senyor Josep Ramis: “Ara mateix no li puc assegurar. És a dir, quan triam, la 
Direcció General al seu escrit ens envia els festius que ha triat la Comunitat Autònoma, i me 
sona molt que el dilluns de Pasqua és festiu, igual que la segona festa de Nadal, que són els 
festius que sol triar la Comunitat Autònoma. Però no li puc assegurar ara mateix, no ho tenc 
davant”

El Batle diu: “Si un cas ho podem revisar i fer-li arribar, si ho voleu assegurar”

Contesta la portaveu del PP: “Era per curiositat, supòs que sí, però hi ha hagut qualque any 
que la Comunitat no ho ha agafat com a festiu i sé que els municipis sí que ho han fet per 
suplir-ho, però bé, era per si ho sabia, no se preocupi, gràcies. En qualsevol cas el nostre 
vot serà favorable, com va ser a la comissió informativa”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Drets Socials, 
de data 22 d’abril de 2021, abans transcrit, els senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els 
acords esmentats.

9. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup polític municipal 
d’Unides Podem amb el nom Al Servei dels bancs i de la banca?

Vista la moció presentada per via d’urgència pel grup polític municipal d’Unides Podem amb 
data 19 d’abril de 2021 amb el nom Al Servei dels bancs i de la banca? 

I atès que la moció anterior se va reconvertir en la moció presentada per via d’urgència de 
data 26 d’abril “Per atendre les necessitats de la població en matèria d’assistència i atenció 
bancària”

A continuació el Batle comenta: “Aquesta moció, que va per via d’urgència, però és vera que 
hem de reconèixer que el senyor López la va enviar a tots els partits fa setmanes per veure 
si podia anar com a declaració institucional, qualque partit i grup municipal va dir que no hi 
estava d’acord, així que se duu com a moció. I també ja ho duu com una moció ja amb unes 
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modificacions, que ja li varen fer distints partits a les comissions. Per això heu rebut avui el 
que és la modificació d’aquesta moció i per això sí que, en aquest cas, trob que sí que en 
aquest cas sí que hem de poder declarar la urgència, ja que és vera que fa setmanes que el 
senyor López treballa amb aquesta moció”

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 per atendre les necessitats de la població en matèria d’assistència 
i atenció bancària.

10. Moció per atendre les necessitats de la població en matèria d’assistència i atenció 
bancària

A continuació es dona compte i lectura per part del portaveu d’Unides Podem de la Moció de 
data 26 d’abril de 2.021 Per atendre les necessitats de la població en matèria d’assistència i 
atenció bancària, que diu textualment:

“MOCIÓ PER URGÈNCIA PER ATENDRE LES NECESSITATS DE LA POBLACIÓ EN 
MATÈRIA D’ASSISTÈNCIA I ATENCIÓ BANCÀRIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) ha 
plantejat la necessitat d’aquesta moció, per tal de corregir certes situacions injustes i que 
perjudiquen un col·lectiu molt important de la nostra societat, com és la població de gent 
gran.

Front als beneficis que any rere any generen les entitats bancàries, especialment aquelles 
que es van veure beneficiades pel rescat bancari, la situació de moltes persones d’edat es 
veu perjudicada amb el tancament de sucursals i la ràpida implantació de sistemes digitals 
d’operativitat bancària.

II.
Mentre es duen a terme processos d’absorció entre entitats bancàries, que suposaran una 
dràstica reducció de llocs de treball i d’oficines d’atenció als clients de les entitats, 
s’incrementen les comissions per serveis que no cobreixen les necessitats de la població 
més gran, que presenta majors dificultats en l’ús de les noves tecnologies i sistemes 
d’operació digital.

Cal afegir també la inseguretat que pateixen moltes d’aquestes persones, que refusen 
operar a través de dispositius mòbils per la possibilitat de que les seves dades siguin 
usurpades, se clonin targetes o s’introdueixin virus informàtics en els seus ordinadors, 
tauletes o telèfons mòbils.

És per tot això, que sotmetem a la consideració d'aquest ajuntament i dels grups polítics de 
la mateixa les següents propostes:

PROPOSTES D’ACORD

1. L’Ajuntament de Marratxí demana a les entitats financeres que reforcin els recursos per 
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poder oferir un servei adequat durant tot l'horari d'oficina per cobrir les necessitats dels 
usuaris, especialment de la gent gran, que no pot accedir a les gestions en línia i es veu 
abocada a situacions penoses quan és el moment d'accedir a les oficines bancàries. 

2. L’Ajuntament de Marratxí insta les entitats bancàries a posar fi al pla de tancament 
d’oficines, que ha afectat i afecta especialment el nostre municipi, agreujant l’accessibilitat 
de la gent gran a l’atenció que s’ofereix a les oficines.

3. L’Ajuntament de Marratxí insta el Govern espanyol a promoure mesures per a l’eliminació 
del cobrament de comissions de manteniment als pensionistes, se centrin a oferir serveis de 
qualitat especialitzats per atendre les diferents necessitats i poder així donar resposta a 
cada persona usuària. 

4. L’Ajuntament de Marratxí insta les entitats bancàries a que compleixin la normativa 
europea i espanyola en matèria d’informació i transparència en el cobrament de comissions 
i a complir una sèrie de serveis essencials, regulant mecanismes que assegurin un mínim 
d’oficines segons població i municipi.

5. L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern espanyol a potenciar la funció social de les 
entitats financeres ètiques, les cooperatives de crèdit i les entitats financeres que treballin 
per la inclusió financera.

6. L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern espanyol a impulsar mesures legals, formatives 
i socials que combatin l’exclusió financera.

7. L’Ajuntament de Marratxí proposa remetre aquesta moció a la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) i a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears 
(FELIB) per tal d’instar aquestes institucions supramunicipals a traslladar aquestes peticions 
a tots els municipis espanyols”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la regidora d’IDMA-El Pi, senyora Neus 
Serra Cañellas:“Moltes gràcies. Jo només afegiria al punt setè, que veig que no ho hem 
tengut en compte, que aquí on diu l’Ajuntament de Marratxí proposa remetre aquesta moció 
al Govern de l’Estat, perquè si la remetem a la FEMP i a la FELIB i no la remetem al Govern 
de l’Estat tampoc no té gaire sentit, no sé si hi estan d’acord”

El portaveu d’Unides Podem di: “Sí, els ho podem enviar al Govern de l’Estat i al de la 
Comunitat de les Illes Balears”

José María Amengual, portaveu de Ciudadanos, té la paraula: “Moltes gràcies senyor Batle. 
Hem entès que quan diu l’Ajuntament de Marratxí esteim fent referència a tot el consistori, 
els 21 representants dels ciutadans d’aquest pleno. Referent als punts, quan feim referència 
a instar a les entitats bancàries, com ho farem això? Venc a dir, ho comunicarem amb un 
estament que representa totes les entitats? Tenc curiositat, simplement, per saber com ho 
farem arribar a totes les entitats”

Li respon el Batle: “Quan s’aprova una moció d’aquest tipus, que s’insta a altres entitats, des 
d’aquí, des del departament de secretaria se li remet. És vera ara el que vostè diu que no sé 
si ha passat en qualque vegada això, però és vera que se pot enviar a totes les entitats, que 
no sé si acertarem amb totes, o si hi ha qualque tipus de patronal de la banca que li puguem 
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enviar directament. Jo crec que ho estudiarem, si tots hi esteis d’acord i hi ha una patronal 
que englobi tota la banca, jo crec que li podem enviar directament a aquesta patronal. Que 
no sé si existeix, eh? Si no existeix ho hauríem d’enviar com a mínim als bancs amb els que 
nosaltres feim feina o als bancs que tenen seu a Marratxí, com a mínim”

Seguidament agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso: “La moción del 
señor de Podemos, nosotros vamos a votar abstención porque el Coespe es una asociación 
utilizada por Podemos para registrar mociones cuyo objetivo es utilizar para intereses 
partidistas. En este caso votamos abstención porque, aunque la moción tiene un buen 
fondo, estamos hablando de entidades privadas. Se trata en este caso sobre el despido de 
cientos de trabajadores. Ha sido este gobierno apoyado por Podemos el que ha permitido la 
fusión de Bankia y La Caixa, permitiendo el despido de 9000 trabajadores, por lo que por 
ellos lo que le vamos a pedir es pecata minuta, aunque la intención es buena”

El Batle comenta: “Bona manera de justificar la seva abstenció”

La senyora Maria Magdalena Garcia parla a continuació: “Moltes gràcies senyor Batle. 
Nosaltres després d’haver pogut llegir més en deteniment la proposta, perquè quan vàrem 
parlar a la comissió informativa ja vaig tenir ocasió de dir-ho, que a nosaltres en principi 
aquella proposta inicial la vèiem amb forma i vocació de declaració institucional, però 
després ja ahir ens va arribar la nova proposta, ja en format de moció, i així la veritat que 
moltes manco coses a dir, perquè té la redacció i el format de moció i parla des de nosaltres, 
des de l’Ajuntament de Marratxí, per tant encara més contents de que sigui així. Tot i que les 
institucions i molt manco els Ajuntaments no podem ni prohibir ni obligar a les empreses 
privades a res, perquè no vivim, malgrat els hi sàpiga greu als companys de Podemos, a un 
sistema comunista, i no ho podem fer, sí que és ben cert que hi ha moltes situacions injustes 
i que nosaltres sí que podem instar i podem de qualque manera deixar palès la nostra 
opinió, com es fa avui a aquesta moció. És ben cert que el col·lectiu de la gent gran és el 
que se veu més perjudicat, perquè avui per avui tot està digitalitzat i a través de les noves 
tecnologies, i aquest col·lectiu és el que té manco recursos per poder accedir, en tot això 
esteim d’acord. Amb els processos d’absorció i fusió,  com qualsevol empresa privada 
nosaltres crec que no hi hem d’entrar, però el que sí és cert i segur és que l’Ajuntament té 
poca o nul·la competència damunt aquestes temes. Desgraciadament no hi podrem fer tot el 
que ens agradaria a tots els grups municipals, o a pràcticament tots, el que sí que podem fer 
és fer el que feim, instar, recomanar, però que poc pes tendrà l’Ajuntament en aquest sentit i 
així ja ho vàrem veure quan se varen tancar algunes oficines al nostre municipi, que 
l’Ajuntament amb molt bon criteri va voler intervenir, intercedir i vàrem veure que la veritat, 
que no tenim els ajuntaments pes per entrar dins aquestes empreses. Però sí que és cert 
que compartim plenament, no tant l’exposició de motius, és vera, però per no haver de fer 
ara, aquí una polèmica d’aquest tema deixarem l’exposició de motius i anirem al bessó de la 
qüestió, que són les propostes. En les propostes hi estam pràcticament d’acord amb totes, 
compartim aquest esperit i aquesta postura, sobretot d’instar, valgui la redundància, a altres 
instàncies, ja que nosaltres pensam que tenim com a Ajuntament poc pes per fer-ho i és cert 
que el col·lectiu de la gent gran hauria de poder disfrutar de més serveis, no que tot fos a 
distància, de manera digitalitzada, i segurament també manco comissions pels pocs 
beneficis que tenen, a nivell me referesc dels serveis que estan donant avui per avui els 
bancs. Per tant, nosaltres estam totalment d’acord en què se pugui alleugerar a aquests 
col·lectius i a molts d’altres que no tenen accés al sistema que actualment empleen les 
oficines bancàries, que és el de fer feina des de casa, i per tot això el nostre vot serà 
favorable. Moltes gràcies”
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El Batle torna intervenir: “Nosaltres, des de l’equip de govern, també un poc parlant d’aquest 
tema, després de corregir la importància o les competències que li donam a l’Ajuntament, 
que no en tenim, i des de que s’ha corregit a aquesta proposta, dir que això de votar a favor 
serveix per reafirmar-nos ja en la feina que vàrem fer anteriorment quan vàrem tenir el 
problema quan la Caixa, Caixabank, va començar a retallar establiments, caixers, que ho 
vàrem sofrir aquí a Marratxí, com també quan se va fusionar Bankia amb Sa Nostra, que 
també vàrem viure una situació parescuda, i ara esperem que no, però pareix que també 
anam de camí a tornar a viure alguna cosa parescuda amb la fusió de Bankia i la Caixa. O 
sigui que serveixi per reafirmar-nos, que l’Ajuntament, encara que no té competències, està 
en desacord amb aquesta deshumanització, per dir-ho de qualque manera, de la banca”

El senyor Humberto López torna a tenir la paraula: “Volia comentar que és una proposta que 
el que suposa és que l’Ajuntament s’alinei amb tot un moviment present a tot l’estat 
espanyol, en aquest moment, en aquest cas, està protagonitzat per tota la gent gran 
d’aquest país, i que venen a demanar i tots estam d’acord amb aquesta demanda. Hi ha 
molts d’ajuntaments que també estan aprovant la mateixa moció, i té més repercussió quan 
hi ha gran quantitat d’Ajuntaments que facin la mateixa demanda, per exemple, a tot l’estat 
espanyol, i en aquest cas a les Balears. Per això tenen més força. Gràcies senyor Batle per 
l’aportació”

Sotmès l’assumpte a votació, i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre 
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de 
Ciudadanos, del regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt ; i amb l’abstenció de la 
regidora de VOX aprovar la moció abans transcrita.

11. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció per commemorar el Dia d’Europa

A continuació agafa la paraula el Batle: “En aquest cas passa el mateix que a l’anterior, se 
presenta per via d’urgència perquè se va intentar dur com a declaració institucional, també ja 
fa setmanes que se va enviar a tots els portaveus i no hem aconseguit posar-nos d’acord 
tots els grups. Quasi tots, però el que sol passar darrerament, no tots estam d’acord. Així 
que l’hem presentada com una moció d’urgència per commemorar aquest dia d’Europa”

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 per commemorar el Dia d’Europa

12. Moció per commemorar el Dia d’Europa

A continuació es dona compte i lectura per part del Batle, senyor Miquel Cabot Rodríguez, 
de la Moció de data 22 d’abril de 2021 per conmemorar el Dia d’Europa que diu textualment:

“I

L'Ajuntament de Marratxí se suma amb aquesta declaració institucional a la celebració del 9 
de maig, del Dia d'Europa, que commemora la pau i la unitat del nostre continent.
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El 9 de maig de 1950, el que va ser ministre francès d'Afers Exteriors, Robert Schuman, va 
pronunciar a París un dels discursos més cabdals del segle XX a Europa, La Declaració 
Schuman, per reclamar una nova forma de cooperació política i de reconstrucció després 
d'un conflicte bèl·lic entre les nacions europees, la Segona Guerra Mundial. Aquesta 
Declaració, a més d'impulsar la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, va encoratjar els 
governs a treballar units per assolir una pau estable i duradora, que va permetre el 
desenvolupament econòmic i social dels països durament castigats pels diferents conflictes 
bèl·lics. Fa més de setanta anys d'aquell primer pas i el balanç és sens dubte positiu. Hem 
avançat més del que els pares fundadors varen imaginar, i no obstant això, és menys del 
que ara necessitam.

Cal subratllar la importància que ha tingut la Unió Europea en el desenvolupament del nostre 
arxipèlag des que en formam part, ara més que mai cal apel·lar a l'esperit europeu per fer 
front des de la unitat i la solidaritat al cop sense precedents que ha suposat una pandèmia 
com la que estam vivint. Durant aquest any tindrà lloc La Conferència del Futur d'Europa, 
una oportunitat única perquè tots els ciutadans i la nostra societat civil configurin el futur del 
projecte europeu.

La COVID-19 està tenint greus repercussions econòmiques i socials en la majoria de països 
de tot el món i les Illes Balears són el territori que més pateix aquest impacte econòmic i 
laboral de tot el país. Davant els problemes comuns, és necessari adoptar solucions 
compartides, amb solidaritat i corresponsabilitat, que permetin desplegar un gran programa 
d'inversions públiques a tota la UE i instruments financers per donar resposta a la crisi 
econòmica i social que es deriva d'aquesta emergència sanitària.

II

Ens pertoca demanar a la Unió Europea que augmenti els acords amb diferents polítiques 
que consolidin la nostra comunitat de valors i necessitats, com s'està fent amb la posada en 
marxa del Next Generation EU. Aquest programa té per objectiu impulsar el creixement 
econòmic dels Estats membres, amb distints estímuls financers per assentar les bases de la 
recuperació post Covid, sobre la sostenibilitat, la transició energètica i la transformació 
digital, i amb compromís ferm que més del 30% d'aquestes ajudes vagin destinades a 
projectes mediambientals, que agilitzin el procés de descarbonització. Una oportunitat 
històrica per a canviar el nostre model productiu i de societat de cara a acostar-nos als 
objectius de desenvolupament sostenible impulsats per l'ONU dins l'Agenda 2030.

En línia en el treball continuat en la defensa de la nostra condició insular i mediterrani a 
l'octubre de 2020 el ple del Comitè de les Regions va aprovar per àmplia majoria el dictamen 
a proposta del Govern de les Illes Balears que reclama una atenció específica de la Unió 
Europea (UE) a les illes mediterrànies davant l'especial vulnerabilitat socioeconòmica, 
ambiental i climàtica d'aquests territoris insulars. El seu títol és Cap a un ús sostenible dels 
recursos naturals en el marc insular mediterrani. És el primer dictamen presentat per 
iniciativa pròpia del Govern al Comitè de les Regions i va ser aprovat al si de la Comissió de 
Recursos Naturals del Comitè de les Regions, el juny 2020. Les Illes Balears són un cas 
singular i, conseqüentment necessiten respostes i plans singulars i adaptats. 

La Unió Europea ha de ser, ara més que mai, el que ha estat sempre: una realitat viva, que 
s’adapta i respon a les noves necessitats i emergències. 
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Per tot això, l’Ajuntament de Marratxí se suma a aquesta commemoració i es compromet a:

1. Donar visibilitat a la celebració Dia d'Europa, 9 de Maig, tenint hissada la bandera de la 
Unió Europea del 3 al 9 de Maig del 2021 a la seu de l’Ajuntament i/o edificis municipals i 
monuments que tinguin un lloc rellevant dins el municipi.  

2. Enllumenar de color blau l’Ajuntament, seus de govern, edificis municipals i monuments 
que tinguin un lloc rellevant dins el municipi la nit del 9 de maig de 2021. 

3. Impulsar la participació dels ciutadans i ciutadanes mitjançant l’organització 
d’esdeveniments participatius dins aquest any vinent com puguin ser conferències, dins  
en el marc de la conferència sobre “El futur d’Europa” i extreure les conclusions que es 
generin” 

Sotmès l’assumpte a deliberació continua amb la paraula el Batle, senyor M.Cabot: 
“Explicar-vos d’aquest tercer punt, des d’Europa se vol fer una plataforma per recollir també 
les distintes aportacions que pugui fer qualsevol ciutadà, o sigui que el tema d’impulsar 
qualque tipus de participació anirà a través també d’aquesta plataforma que es creï des 
d’Europa. I el tema quan deim d'hissar la bandera i posar de color blau sempre ens referim a 
la Casa de la Vila, no ens complicarem amb altres edificis que tenim, que a Marratxí sabeu 
que esteim molts dispersos i en tenim molts. Només fer aquest aclariment, si vos sembla”

La senyora Lola Nchaso, portaveu de Vox, té la paraula: “Señor Alcalde. Quería preguntar si 
esta moción va a quedar con esos puntos, sin la parte de la exposición de motivos?”

El Batle li respon: “No, la moció és tota. El que passa que el que s’aprova són els punts 
d’acord. És a dir, l’exposició és aquesta i podria ser altra. Però el que s’aprova és un 
compromís que agafa l’Ajuntament de fer aquests tres punts, de penjar la bandera, 
d’enllumenar de color blau i d’impulsar la participació. Realment és això”

La senyora Nchaso intervé: “Ya, pero como está basado en una exposición que nos habla 
de la agenda 2030 y que a partir de allí han hecho los puntos, es diferente, no?”

El Batle contesta: “Bé,jo ho veig més o manco el mateix. Miri, a la moció d’abans si no 
m’equivoc, i si no que la senyora Garcia m’interrompi, crec que el Partit Popular ha dit que 
no esteia del tot d’acord amb l’argumentari però ha votat a favor, o m’equivoc? No sé si ha 
estat així, amb això vull dir que a vegades no esteim d’acord amb l’argumentari, o amb part 
d’ell, i votam a favor segons els punts d’acord.”

La portaveu del PP diu: “Sí, senyor Cabot, és correcte. Tot i no estar cent per cent d’acord 
amb l’exposició de motius, sí amb la majoria dels punts d’acord, i per tant hem votat a favor. 
No sempre amb les exposicions de motius estam d’acord, però amb la proposta sí. De 
vegades si és molt significatiu podem demanar una transacció o podem tal, però en aquest 
cas hem trobat que els acords eren susceptibles de ser votats favorablement. Correcte”

Continua parlant el senyor Batle: “En aquest cas parla d’uns fets objectius. El que pugui ser 
l’Agenda 2030 és un fet objectiu, que són agendes que té Europa, no és un tema polític. No 
parlam aquí, no deim que si l’esquerra, que si la dreta, que si no sé què, que si 
comunisme… No, parlam  de l’Agenda 2030, que la fomenta la Unió Europea, que dins la 
Unió Europea hi ha tots els grups també polítics, és a dir no és un tema polític, és un tema 
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objectiu. Jo crec que aquest argumentari és cent per cent objectiu, de fet ens arriba aquesta 
proposta de declaració ens arriba directament des de la Unió Europea, que s’ha enviat a les 
comunitats perquè les aprovem als municipis. És a dir, no crec que sigui un motiu, un 
argumentari massa polític. Evidentment, tots estarem d’acord amb el que fa Europa o el que 
no, evidentment això ja són temes a part i ja és un altre debat, però crec que aquest 
argumentari és molt simple, és a dir crec que no hi ha d’haver confrontació.”

La senyora Nchaso torna parlar: “Es que unido todo desde el primer renglón… Si fueran los 
acuerdos solos como ya pasó una vez en una moción mía, pues vale, yo votaría a favor. 
Pero con esta exposición anterior está muy liada con la Agenda 2030 y Vox no está a favor 
de la Agenda 2030”

Miquel Cabot, el Batle diu: “Molt bé, idò ja és un tema de partit. Vostè és vera que a un 
plenari anterior va retirar, perquè s’aprovés, va retirar l’argumentari, però perquè el vostre 
argumentari era insultant cap a molts dels partits que aquí representam, per això se li va 
demanar. En aquest cas crec que no s’insulta a ningú ni se parla malament de ningú, i és un 
tema purament polític si vostè la vol votar o la vol deixar de votar”

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

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

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

Atès que, al llarg del 1er trimestre de 2021 s’han tramitat entre d’altres els següents:

· AJUDES PUNTUALS SERVEIS SOCIALS 1 TRIMESTRE 2021
· INFORMES OBJECCIÓ 1 TRIMESTRE 2021
· SUBVENCIÓ XIPS 1 TRIMESTRE 2021

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

PROPOSTA D’ACORD
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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. 39/2021

Escrit del Lletrat de l’Administració de Justícia, de data 29 de març del 2021, del Jutjat de lo 
Contenciós-administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca, adjuntant Sentencia per la que 
s’estima el recurs procediment abreujat 04/2019 interposat per la sra. Maria del Mar Jordi 
Egea contra acta de desestimació presumpta de la sol·licitud de rectificació de 
l’autoliquidació i devolució d’ingressos indeguts de l’IIVNU.

Vista la Sentencia núm. 39/2021, del Jutjat Contenciós-administratiu núm. 3 de Palma, en 
relació al procediment abreujat núm.04/2019, per la que s’acorda estimar el recurs 
contenciós-administratiu PA 4/19, interposat contra l’acta de desestimació presumpta de 
rectificació de l’autoliquidació i devolució d’ingressos indeguts, que s’anul·la, per incorre en 
infracció l’ordenament jurídic, declarant el dret a la devolució de la quantitat abonada 
amb els corresponents interessos.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 72/2021, del Jutjat Contenciós-
administratiu núm. 3 de Palma, per la que s’acorda estimar el recurs contenciós-
administratiu PA 4/19, interposat per la sra. Mª del Mar Jordi Egea, contra la desestimació 
presumpta de rectificació de l’autoliquidació i devolució d’ingressos indeguts, que s’anul·la, 
per incórrer en una infracció l’ordenament jurídic, declarant el dret a la devolució de la 
quantitat abonada amb els corresponents interessos.

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

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu del Partit Popular, senyora 
Mª Magdalena García Gual: “Moltes gràcies. Un prec molt concret. És un mirall que facilita 
pels conductors que està mal col·locat, de manera que no se pot fer servir i és simplement a 
veure si se pot retocar. Fa molt de temps que està així, per això ho deman, perquè supòs 
que no ho han percebut, és a sa Cabaneta, al carrer Martí Rubí. Perdoni, al carrer, la 
travessia de Vistalegre, amb Martí Rubí, perdoni, sí, al cap de cantó aquell hi ha un mirall i 
està molt inclinat i els conductors no tenen la visibilitat que hauria de fer la funció d’aquest 
mirall. Simplement és un prec per si el volen col·locar. Després un parell de preguntes: 
demanar-li, els parcs infantils del municipi quan està previst que tornin a estar tots al cent 
per cent, ja que ens han arribat bastantes queixes de veïnats de diferents nuclis, i per saber 
si tenen una data o tenen clar quan els reobriran. Després al passat plenari vaig fer una 
sèrie de precs i preguntes i la majoria me varen contestar, o vostè mateix senyor Batle, o el 
regidor competent de l’àrea, però me va quedar, supòs que per oblit una qüestió sense 
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contestar, i era que degut a les obres del carrer Farinera, del pas del tren, com que s’ha 
tancat el pas, han quedat a dedins els contenidors de reciclatge, i jo els hi vaig demanar si 
tenien previsió de donar-li una alternativa per la seva ubicació. Supòs que va ser un oblit i no 
me varen contestar, ni he rebut la contesta per escrit, i per això els hi faig avui i de pas ho 
vull enllaçar amb que al Figueral, concretament a l’avinguda del Cid, també reclamen 
contenidors de reciclatge, sobretot el contenedor verd de vidre, i ja com que va enllaçat amb 
això li faig la pregunta i el prec. Després també li vaig demanar, però era un prec, però els hi 
vull tornar a insistir, del semàfor d’avinguda Antoni Maura direcció per amunt, diguéssim, o 
sigui venint de Palma entrant a Marratxí, el semàfor que volta a l’esquerra per baixar el pont 
del carrer Cabana, el sistema de senyalització que hi ha actualment, que és el propi de tots 
els semàfors, no funciona pels vehicles d’aquí, ja que està una mica més avançat que el 
semàfor que marca, els cotxes queden més endavant que el semàfor i no veuen que tenen 
vermell i passen contínuament en vermell. Els hi vaig comentar que hi ha hagut, i vostès en 
tenen constància, diferents accidents per aquesta causa, perquè van a voltar el moment que 
els altres adelanten o que surten del pont, i ens preocupa perquè és una qüestió contínua de 
no grans accidents, algun més gros sí, però sí contínuament  hi ha aquest inconvenient. 
Després li volia demanar, també una pregunta, quines previsions tenen de la Fira del Fang, 
perquè vàrem aprovar, o s’ens va comentar que estava previst, ajornar-la fins al mes de 
maig, no sé si han pogut avançar alguna cosa en aquesta qüestió, perquè en aquell moment 
varen dir que no sabríem el mes de maig com estaria la situació, i si han fet una anàlisi, que 
si van endavant o no amb la Fira del Fang, al calendari del mes de maig. I també si ja tenen 
una previsió, ja sé que fer previsions de la pandèmia és molt complicat, però si ja han pensat 
alguna cosa de cara a la Fira de Tardor, de la propera tardor. I després, per finalitzar, li 
volíem fer una pregunta, un comentari, un prec, no sé exactament, que és del tema de la 
carretera vella de Bunyola, al pas pel nostre municipi de Marratxí, que com saben necessita 
mà de metge, com se sol dir en mallorquí. Nosaltres hem demanat als nostres companys al 
Consell, que sabem que la competència és seva, a veure com està l’assumpte, però era per 
saber si vostès tenen qualque informació que ens puguin donar al respecte d’això, si els hi 
han comunicat alguna cosa, si saben qualque informació d’aquest assumpte. Moltes gràcies”

El Batle contesta: “Els precs els apuntam. El darrer prec que ha fet de la carretera vella de 
Bunyola, el que li puc dir és que com que nosaltres també tenim, que ho hem de treure 
enguany amb el romanent, que és un dels projectes que vàrem parlar, que és el 
clavegueram dels Garrovers, passa per allà, així que ja hem parlat  amb el Consell de que 
hauríem de poder fer els dos projectes conjunts, perquè tanmateix un passa per damunt 
l’altre, i hem fet aquestes converses per tirar-ho endavant, no és res més que això. Després, 
tema parcs infantils, dir-li que quedaran oberts la setmana que ve”

A continuació el Batle dona la paraula a la regidora de Medi Ambient, senyora Cristina 
Alonso: “Hola, bon vespre a tots. Perdó per corregir, però obriran dijous els parcs infantils, 
aquest dijous. Era per un tema de realització de les desinfeccions. La primera idea era 
mantenir almenys un parc a cada nucli, que és el que vàrem obrir, però és vera que per la 
densitat de població que tenim a vegades no és suficient, i ara hem organitzat aquest tema 
de les desinfeccions i dijous ja ens han garantit que podran començar amb tot, per tant ho 
farem així. Després, els contenidors del carrer Farinera, no estan dedins allà guardats, els 
vàrem treure defora, i el problema que tenim allà és la reubicació pel carrer, per l’avinguda 
Antoni Maura, perquè tenim el bus número 3 que si se troba el camió que està descarregant 
se forma un col·lapse, tenim l’escola i tenim una avinguda que és una artèria principal, per 
no dir de les més principals que tenim en tot el municipi, i per tant el que estàvem  mirant era 
provar de trobar una ubicació al carrer Santedat al principi, quasi enfront d’Erika, perquè 
estiguin el més a prop possible de Farinera, però ho esteim mirant a veures si és viable que 
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passi per allà i se pugui aturar sense crear un drama, perquè també tenim, per allà volten 
també per anar a l’escola, i és un poc, esteim mirant això. I després, si no li sap greu me 
podria repetir a quina avinguda del Figueral demanen contenidor de vidre?”

Respon la portaveu del PP: “Sí, avenguda del Cid”

La senyora Alonso diu: “Apuntat. Gràcies”

Seguidament parla el senyor Josep Ramis, regidor de Cultura: “Moltes gràcies, senyor Batle, 
i també gràcies senyora Garcia per preocupar-se del tema aquest de Fira del Fang i Fira de 
Tardor. Hem mantingut converses i reunions amb els firaires, amb els ceramistes de 
Marratxí, i al final vàrem decidir que aquest mes de maig no faríem la fira. La fira en si 
mateixa està organitzada, en el sentit de que tenim els proveïdors, tenim els contractes a 
punt, simplement els hem de tramitar. Quin és el problema? És un problema al final logístic, 
en el sentit de que fa molt mal decidir entre el moment de la pandèmia en què decidim i el fet 
de que se fa la fira és un temps, un mes i mig, que clar, fa molt mal decidir: ara sí que 
podem fer, i després hi ha una curva de contagis, etcètera, no? Com és el que ha passat 
durant el mes de març, que estàvem preparant la fira i la curva de contagis pujava i bé, de 
fet se varen mantenir les restriccions fins fa ben poc al nivell 3. Per tant la fira no se farà pel 
maig, això no vol dir que no se faci durant enguany, el compromís segueix intacte, i també 
sempre mantenint el contacte amb els ceramistes per veure quin és el seu batec i quin és el 
seu interès final. I en base a n’això veurem si la feim al segon semestre o empram la Fira de 
Tardor per fer una segona Fira del Fang, enllaçant amb la segona pregunta que feia. La Fira 
de Tardor ara mateix no està res decidit, està pressupostada i si no hi ha res de nou la 
farem, però bé, potser serà un bon moment per fer una fira vinculada a la ceràmica també. 
És a dir, tot està un poc a l’aire, però sí que és vera que està també preparat”

La sra. Mª Magdalena Garcia contesta: “Moltes gràcies senyor Ramis perquè precisament li 
demanava per això el tema de la fira, perquè nosaltres també havíem pensat que seria una 
bona manera d’enllaçar una amb l’altra, inclús fer-les conjuntament el mes de novembre, per 
tal de garantir que d’aquí a allà la situació pugui haver millorat molt i seria una manera molt 
guapa d’ajuntar la tradicional Fira del Fang amb la tardor, ja que a més el lloc és el mateix, 
l’entorn és el mateix de Sant Marçal, i seria una molt bona proposta poder-les ajuntar. Moltes 
gràcies”

El senyor Josep Ramis diu: “És una de les idees que estan damunt la taula”

Acte seguit parla el senyor Sebastià Frau, pel Partit Popular: “Gràcies senyor Batle. Ens 
consta que des del Consell Insular s’està fent feina en la modificació 3 del Pla Territorial de 
Mallorca, i evidentment se va aprovar un decret del Govern i ara el Consell ha de ratificar 
aquesta modificació, crec que d’abans del desembre. També ens consta que el Consell està 
fent reunions constantment amb els ajuntaments. Ens agradaria saber si l’Ajuntament de 
Marratxí s’ha reunit amb el Consell i a veure si hi ha qualque cosa especial que haguem de 
saber, i si s’ha reunit a veure si s’ha pres cap decisió especial en quant a les normes 
subsidiàries de Marratxí. I al mateix temps ens agradaria que el regidor d’Urbanisme 
convocàs els portaveus a una reunió per explicar-nos, juntament amb la coordinadora 
d’Urbanisme, na Caridad Umarán, per explicar-nos a damunt plànols de les normes 
subsidiàries de Marratxí, a veure en què ens afecta i on ens  afecta, si ens afecta en 
creixement, si ens afecta als nuclis rurals o en unitats d’execució, a veure on ens afecta 
exactament aquesta modificació del pla. Moltes gràcies”
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Li respon el senyor J.F Canyelles, regidor d’Urbanisme: “Bon vespre a totes i a tots. Aquesta 
modificació nosaltres de moment no hem rebut comunicació del Consell de Mallorca. Ens 
hem assabentat igual com vostès, per la premsa i és una posada d’intencions, i evidentment 
no tenim cap notícia, per tant no podem transmetre res perquè senzillament no ho sabem. 
En referència, per exemple, al que vostè deia, que és sobre el decret 9/2020, que és sobre 
el que s’anomenava erròniament falsos urbans, a Marratxí ens hem vist amb el Consell i la 
nostra proposta és deixar les unitats d’execució talment com estan”

Té el torn de paraula el senyor Jaume Llompart, regidor del PP: “Moltes gràcies senyor 
Batle. Eren dues preguntes, era una sobre el carrer de Sant Llatzet, que va cap al Pla de na 
Tesa, Can Frontera. És vera que aquest carrer té trossos d’asfalt que estan bastant 
malament i hem rebut vàries queixes de veïnats, sobretot de gent que va en moto també, 
que hi ha molts de clots, sobretot també a l’alçada de Can Fiol, a veure si la tenen inclosa 
dins el pla d’asfaltat, i també si no la tenen que mirin de tenir-la i sobretot que mirin de fer 
uns parxes a això mentre s’asfalti, perquè pot ser un poc perillós. I després l’altra pregunta 
és sobre gent gran. Volíem saber com estan el tema dels cursos de natació que feien, 
suposam que ja s’han retomat els cursos, ja que pareix ser que l’esport torna un poc a la 
seva normalitat, els més petits de tots els clubs marratxiners ja han tornat a la competició, 
cosa que ens alegra molt, ja que pensam que és molt més bo del que realment la gent se 
pensa, i pensam que amb la gent gran també hauria de ser així, voldríem saber en quin 
estat estan els cursos esportius, i poca cosa més, moltes gràcies”

El Batle comenta: “El tema del pla d’asfalt ho mirarem i li direm si està inclòs, ara mateix no 
ho sé, així de primeres. I Vies i Obres també agafa punts per si han d’anar a mirar la zona i 
valorar-ho”

La senyora Alonso segueix amb la paraula: “Bon vespre una altra vegada. Anam a veure, 
nosaltres hem estat fent reunions durant quasi cada mes amb els presidents de gent gran i 
els cursos presencials als clubs ells no els volen reprendre encara, perquè fins ara, fins 
aquesta setmana, s’havia limitat a 6 persones el grup màxim i era que trobaven com a 
massa responsabilitat haver de tenir. Els plans de contingència estan fets, el que passa és 
que hi ha d’haver un responsable que agafi nota de la gent que hi va, que tengui tot el 
material en marxa, tot això. Per tant, vàrem decidir que fins el setembre no començarien. El 
tema de la natació és diferent donat que el que nosaltres feim és subvencionar una part amb 
un conveni que està fa molt de temps amb el gimnàs Illes. Aquesta part no hi ha cap 
problema en tornar-la a subvencionar, el que passa és que com vos dic ara mateix estan els 
grups aturats, i és per decisió dels propis presidents. El que podem fer per ventura és 
reprendre els llistats de natació, però clar, com que van directament a l’Illes i és l’Illes el que 
ens cobra a nosaltres, no hi ha cap problema en què ho tornin a reiniciar, cap ni un en 
absolut. Nosaltres continuam fent els vídeos, que els anam passant per Whatsapp a tots 
ells, els posam a les xarxes socials, a la pàgina de gent gran, i en principi estan funcionant 
bé, el que passa és que evidentment no és el mateix fer una classe presencial de gimnàsia 
que no fer-la amb un vídeo, amb un telèfon, amb una tablet. Però bé, així és de moment 
com estan les coses, ells fan comptes obrir pel setembre, que esperen també estar tots 
vacunats, perquè també ara tenen un poc de por, és la franja de 70 a 79 són justament els 
que han quedat ara sense vacunar-se, s’ha vacunat  abans la gent de 60 i pico que no la de 
70 i pico, i és una de les franges més àmplies que tenim als clubs, i un poc la idea que duien 
era esperar aquests dos mesos o tres a estar tots vacunats i tenir un poc més de seguretat”
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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. Me pot recordar quant de temps tenc 
aproximadament per intervenir? Perquè jo sempre tir per llarg. 3 minuts? No sé ni si podré 
llegir tot el que…”

El Batle diu: “3 minuts, li pos el cronòmetre”

Segueix el senyor Amengual: “Ja que tenim a la regidora, la senyora Cristina Alonso, tenc un 
parell de coses per ella. Li torn a reclamar el tema de la recollida selectiva a sa Vinya, 
aquest nou puesto que s’havia d’obrir crec que no s’ha obert, no he vist res. I llavors, si no 
ha estat i no tenim un plaç perquè s’obri, li torn a demanar el mateix que li vaig dir la primera 
vegada, a veure si podem posar dos contenidors més d’envasos i de cartró, perquè aquesta 
setmana ha estat màxim, o sigui, dia sí i dia no esteia a arrebossar; és una soll. Fan falta 
aquests contenidors, realment vostè ho sabrà i si ho demana a l’empresa que fa la recollida 
veurà que és que recolleix més d’enterra que del propi contenidor. Després li volia, arrel 
d’això vaig pensar que podríem possiblement fer una campanya d’informació, conscienciació 
pel tema del que se deixa als contenidors de rebuig, perquè moltes vegades fan d’abocadors 
i ens trobam de tot, i això mateix també me va donar peu a una altra idea, no sé com estarà 
el nou punt verd del Polígon, que deixarem la Deixalleria, no sé si ja està obert el nou punt. 
Si és així li proposaria fer com un vestíbul on fessim, agafant ja part de la idea del que hem 
parlat d’aquesta moció que han presentat d’Europa, del tema de sostenibilitat de recursos en 
el marc insular i tal. Jo faria una proposta d’un pla de segona vida per segons quins rebuigs 
que trobam als contenidors i als punts verds. De vegades trobam inclús electrodomèstics 
petits o un poc més grans, o coses que podrien tenir una segona vida. O sigui, fer una 
campanya perquè els ciutadans sàpiguen que per ventura poden deixar aquests articles a 
un prevestíbul abans d’entrar dintre del que seria ja el centre de reciclatge, on deixam tot 
aquest material, i que la gent del municipi pogués anar a trobar alguna cosa, si li pot donar 
una segona vida, el pla seria segona vida realment, al punt verd. Ho podem parlar més 
extensament, no li vull donar més la pallissa amb aquest tema, però crec que d’aquí podríem 
treure qualque cosa molt interessant. Després, això ja seria pel senyor Batle, li volia 
demanar el tema dels mercats. Sé que esteim on esteim, però tots els mercats de l’illa estan 
oberts amb més o menys èxit, ho sé també, però podríem fer un altre pla. No dic de fer una 
Fira del Fang, evidentment, però sí començar ja a plantejar una previsió per una obertura 
d’alguna cosa que duim més d’un any tancat. Quan vulgui me té a la seva disposició per 
parlar d’aquest tema. Després li volia demanar el tema dels treballadors que s’han incorporat 
del SOIB, aquests nous, que he llegit per la premsa, com s’han distribuit aproximadament 
dintre el municipi, dintre del que és tot el funcionament de l’Ajuntament? I també li vull 
demanar si tenim pujada l’acta i el dossier d’aquest ple, una altra vegada a la web, ho dic 
perquè si hi ha gent que ens segueix, ja li vaig dir al ple passat, seria interessant que 
tengués aquesta informació perquè segur que seria més interessant per ells i per ventura 
tendríem més seguidors. I després el darrer seria pel regidor de Seguretat, el senyor Pedro 
López. Hem parlat un parell de vegades aquesta setmana, o la passada millor dit, i 
m’agradaria que fes quatre pinzellades de com està la situació de l’antic mercat que se va 
prendre foc, i reclamar a la propietat que revisi tot el tancament perquè la veritat és que és 
difícil mantenir-ho tancat, però està que per qualsevol costat se pot entrar. Més que res tenir 
un poc d’informació al respecte, el que li voldria demanar. I crec que ja m’he passat dels 3 
minuts, per tant amb això ja ho deixarem per avui”

El Batle diu:”Duu 5 minuts 10. Avui com a primer dia li donam, però pensau que sou més 
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regidors, que vos podeu repartir les preguntes en tres minuts per regidor”

Seguidament el Batle dona la paraula a la regidora de Medi Ambient: ”El problema dels 
contenidors de reciclatge, senyor Amengual, és que no en tenim en estocatge, hem hagut de 
fer un contracte menor per poder-los adquirir i això duu una tramitació que ens duu un mes, 
más o menys i bé, està feta aquesta tramitació però els contenidors encara no han arribat. 
Com ja vos vaig dir, i és més, el senyor Llompart a un altre plenari i també m’ho va sol·licitar, 
el fet de fer una àrea d’aportació nova a la Vinya de Son Verí, i així està planificat. Vos 
assegur que tot d’una que arribin serà el primer puesto que en posarem. Llavors, en quant a 
campanyes d’informació sobre tema d’enderrocs, tema de què és el que se pot i no se pot 
tirar i depositar a contenidors de RSU, justament avui han enviat una carta a tots els 
empresaris del polígon, a través de l’àrea de Comerç, redactada a Medi Ambient i enviada 
per Comerç, perquè precisament ens trobam aquest problema, no només a nuclis urbans 
sinó al polígon i per altres llocs, i aquesta campanya d’informació després se volia extrapolar 
també a la ciutadania en general, que l’aprofitaríem per dur el nou contracte de recollida tant 
selectiva com de residus urbans, perquè la gent estigui assabentada també de què és el que 
se pot, el que no se pot, perquè la gent encara té molts de dubtes de què se recicla i com, i 
a quin contenidor va. I per tant això, de fet vàrem demanar ajuda al Consell de Mallorca 
perquè ens fes uns fulletons, perquè ells han contractat una empresa semipública, crec que 
se diu així, que és Tragsa, que justament ajuda als ajuntaments en assessoria ambiental en 
aquest sentit, i ja vàrem demanar que ens fessin arribar un esborrany o una proposta de 
fulletó per poder repartir als veïnats del nostre municipi i donar un cop de mà amb la 
informació. I després sobre el tema del punt verd, aquí hi ha vàries coses, i són uns punts 
molt extensos que en podrem parlar si vol en un altre moment per no allargar molt el plenari, 
però el punt verd dir-li que el projecte, tenim la Comissió Ambiental ja ho té aprovat i ho 
tenim a la Comissió Administrativa de la Conselleria de Medi Ambient, és a dir que estam 
fent les passes que hem de fer perquè se’ns autoritzi, i crec que sí perquè si ja tenim la 
primera autorització és la més important pràcticament per continuar amb tot l’altre. Dins 
aquest punt verd, pels metros que té el solar, no podem fer segons quins tipus de coses, i 
està acotat al que són els molls i els contenidors, perquè la gent pugui depositar amb 
seguretat, súper important, i els camions puguin venir a cercar les caixes amb seguretat 
també, sense que s’entorpeixin els uns amb els altres. Després també està previst que 
estigui sempre vigilat, que hi hagi una persona, tot això. Però el tema d’aquest salón que 
vostè se referia com una antesala diguessim d’anar a tirar els residus, ara mateix més o 
manco ho esteim fent perquè tot el que arriba en bones condicions, que nosaltres recollim a 
domicili, se fa arribar a Fundació Deixalles, i allà és on agafa la segona vida. És a dir, allà 
s’utilitza pels tallers d’inserció laboral que tenen, i és una manera de no generar tanta 
quantitat de residus, això ja fa molt de temps que ho esteim fent. I també se va valorar el fer 
un projecte dins l’edifici actual de la Deixalleria, que la part de baix possiblement quedarà 
buida quan retirem tot i ho passam a l’altre nou, i era un projecte molt ambiciós però que és 
complicat, perquè jurídicament una cosa quan se troba al carrer ja és un residu, i per tant 
s’ha de tractar com a tal, i has de ser un gestor autoritzat de residus per poder fer aquest 
tipus de feines. Però la idea era, si arribaven eines per exemple, fer com una biblioteca de 
taller, si arriba jo què sé, una persona que ha comprat una escala i només l’ha empleada un 
pic a la vida i la vol tirar, i està en bones condicions, la tendríem allà i la podríem deixar, 
prestar a la gent que la necessitàs, com si fos una biblioteca, però com dic això ens està 
creant problemes a nivell jurídic i intentarem que pugui ser, però si no en qualsevol cas, la 
manera que tenim de reduir aquesta generació de residus és, de moment, aportar-ho a 
Fundació Deixalles, en aquest cas. Esper haver respost més o manco tot, i gràcies”
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El Batle, Miquel Cabot comenta: “Tema de mercats, ja ho he comentat qualque vegada i ho 
torn a dir, evidentment el nostre mercat no és com els altres, per molt que n’hi hagi que 
hagin obert. De fet, dels més semblants és Consell, Consell va obrir aquesta setmana i va 
tenir set actes per incompliments de mesures Covid, va ser impossible poder organitzar-lo 
de tal manera que se pogués cumplir totes les restriccions que hi ha ara mateix, i per això és 
que nosaltres també amb les condicions que tenim, la infraestructura que tenim i el personal 
també que tenim, perquè no podem destinar tota la plantilla de policia a que se compleixin 
les mesures, tenim decidit que no farem mercat per no potenciar el tema del virus i el tema 
del Covid. Per nosaltres és més important esperar que la situació de la pandèmia estigui 
millor per obrir-lo amb la major seguretat, sobretot pels ciutadans que vengui al mercat, o 
sigui que crec que ara esteim en un bon moment de la pandèmia, que creim que d’aquí un 
parell de mesos ja sí que se podrà reprendre aquest mercat amb certa tranquil·litat i per això 
nosaltres, una vegada que ho hem estudiat, no l’obrirem fins que tenguem la convicció de 
que ho podem obrir en les condicions sanitàries corresponents. El personal de Reactiva, 
com que és una documentació que ara mateix no tenim aquí i és extensa, li passarem per 
escrit perquè ho pugui tenir, i torn a agafar el prec que ha fet del dossier”

Intervé el senyor Pedro López, regidor de Seguretat Ciutadana: “Muchísimas gracias señor 
Alcalde, con su permiso. Buenas tardes, buenas noches ya, mire usted señor José María, 
como usted sabe porque es vecino de la zona, antes del incendio teníaens bastantes 
quejas, incluido alguna que otra comunicación que hemos tenido directamente usted y yo, 
referente a la ocupación de la nave abandonada desde hace ya algún tiempo, y bueno, 
incluso algún que otro botellón que pudimos detectar y que hacíamos desde Policia 
seguimiento. Desde que se pegó fuego la nave no hemos tenido ninguna queja, hacemos 
controles rutinarios en la zona y no hemos detectado una mayor afluencia, al contrario, 
parece ser que ahora con las cenizas y demás no es apetecible entrar en la zona. También 
es verdad que es una propiedad privada y parte de la responsabilidad es del propietario, es 
mantener en orden y, como no, en orden y bien cerrado como usted bien dice, que tenga las 
vallas y demás. Pero ya le digo, desde que sufrimos el incendio en la nave no hemos tenido 
quejas ni tan siquiera hemos podido constatar que sigan entrando chicos en la zona. Espero 
haber respondido a su pregunta”

El Batle diu: “No, José María, no hi ha dret de rèplica”

I el senyor Amengual contesta: “No, no, no és rèplica, és demanar un poc més. O sigui, en 
quin estat ha quedat la nau era la pregunta”

El senyor Pedro López li respon: “Eso, de todas maneras, señor José María, la policía no es 
técnica en esos temas, y yo creo que debería ir a otra área del Ayuntamiento a pedir este 
informe”

Torna parlar el Batle, senyor M. Cabot: “No, de fet això és més particular, els que fan aquest 
informe són els bombers, o sigui que no el tenim. Nosaltres no entram en llocs privats que 
no tenen activitat, una altra cosa és que tenguessin activitat que sí que els podríem reclamar 
les condicions de la llicència, però en aquest cas és un lloc abandonat que no té… El que va 
fer els informes de com va quedar, els bombers, nosaltres no el tenim”

Precs i preguntes
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Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Mª Dolores 
Nchaso Sota: “La primera es: del último pleno yo fui la última en intervenir y las preguntas 
que hice no se me contestaron, ¿las va a contestar por escrito?”

El Batle contesta: “Sí, per escrit, així vàrem quedar”

Segueix parlant la senyora Nchaso: “Hoy les he hecho llegar un dossier porque Vox ha 
puesto en marcha pues hacer Marratxí paso a paso, una campaña de revisión de cómo está 
todo. El dossier de las fotografía, no sé si os lo han hecho llegar a los portavoces de grupos, 
es en la zona de Can Carbonell, los hemos agrupado por asfalto, calle Alguer y siguientes, 
en arquetas y tapas, aceras, farolas, grafitis, solares, y otras incidencias, por ejemplo como 
una que se trata de la limpieza interior de una alcantarilla en la avenida Can Carbonell. En 
ese conjunto de preguntas voy a tratar de una que en el momento de ayer, que vimos la tele, 
se nos volvió otra vez a surgir la idea de presentar el listado de las obras de Mercadona en 
la rotonda de Can Figueral, sí, de Can Figueral. Entonces, decimos, se trata de, una vez 
más, incidir en que aún estamos a tiempo de echarnos para atrás respecto de esta rotonda, 
puesto que ya no son solo los vecinos de Ca na Viñas, de Son Verí, los del Figueral, los de 
Sant Marçal, los que están en contra de esta rotonda de Mercadona. Supongo que, después 
del Consell se escuchará la voz de los vecinos y de los grupos políticos de la oposición, para 
poder encontrar una solución viable a este problema, porque Mercadona, rotonda y pabellón 
en tan poco espacio de tiempo, la verdad es que queda todo muy encajado. Otra pregunta 
sería que el pasado pleno de febrero nosotros ya dijimos que el índice de la criminalidad del 
tercer trimestre del 2020 fue superior que en el 2019. Pues bien, ya tenemos los datos 
oficiales, porque faltaba un trimestre, del Ministerio de Interior. Datos oficiales que usted no 
quiso hacer caso y no quiso aferrarse a ellos. Como iba diciendo, el índice de criminalidad 
de 2020 en Marratxí aumentó en 88 casos, en 2019 hubo 1526 delitos contra 1614 en el 20, 
por tanto nuestra percepción fue buena en septiembre cuando usted nos llamó en reiteradas 
ocasiones alarmistas, y también lo fue en febrero cuando le aportamos los datos y que 
parecía que no querían ni escucharlos. Lo cierto es que el incremento de 88 casos refuerza 
la sensación de la gran inseguridad que tienen los marratxiners en nuestras calles, y que 
espero que no lo vuelva a negar con esos datos del ministerio. Y también, por otro lado, que 
fue desacertada la decisión de no apostar por el cuartel de la Guardia Civil porque parece 
que se está echando muy de menos. A raíz de esto nos encontramos que somos notícia de 
manera negativa…”

El Batle l’interromp: “Perdoni, senyora Nchaso, ara ja no està fent ni cap prec ni cap 
pregunta. Ara està fent com un debat, no sé exactament què fa. Fins ara li he deixat perquè 
eren precs, el que me demanava dels veïnats…”

Respon la senyora Nchaso: “No, no, eso es una continuación para lo que viene ahora. 
Entonces…”

El Batle diu: “Avui ja he dit que era el primer dia i que donaria un poc de marge”

Segueix amb la paraula la senyora Nchaso: “Sí, pero si me interrumpe se va a consumir mi 
tiempo. Sigo. En esas últimas semanas ni más ni menos hemos leído que hemos padecido 3 
fiestas ilegales en Can Parrisco de Pòrtol, dos de ellas denunciadas ya por nosotros en el 
anterior pleno. En una de estas fiestas ilegales fue donde se produjo la violación de 3 chicos 
a una chica, hay un grupo de ladrones que roban en casas de campo y que 
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afortunadamente está la Guardia Civil para intervenir, hay robos de bicicletas en el interior 
del instituto de Sant Marçal, más fiestas ilegales en viviendas de Sant Marçal, ésta ya es 
bastante más grave porque los coches que estaban por fuera eran coches de alta gama, eso 
no son niños que están haciendo botellón, si usted sabe algo podría compartirlo aquí e 
informarnos, hablo de la calle Antonio Ramis. Y por último, es la necesidad de limpiar 
obstáculos en la obra que se está ejecutando en el puente del torrente, que une las 
poblaciones de sa Cabana con Pont d’Inca Nou, porque se ve que quedan trastos por 
enmedio y tanto personas de movilidad reducida como algunos que van en silla de ruedas 
no pueden pasar. Ya he terminado, señor Alcalde”

El Batle segueix: “Molt bé, senyora Nchaso, li contestarem a tot per escrit. Sí, ho farem així, 
no hi ha cap problema, esteim al nostre dret i així per escrit segur que després pot escriure a 
les seves xarxes així com li escrivim i no així com vostè ho interpreta”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu d’Unides Podem, senyor 
Humberto López Rodríguez: “Vaig demanar a l’anterior ple, a la regidora Amengual, la 
memòria de les mesures per intervenir a l’addicció al joc, que se va relacionar amb totes les 
mesures en general de totes les addiccions, inclús se va demanar si tenien qualque 
memòria a l’àrea sobre aquest pla d’intervenció. I després també sobre els terrenys que se 
cedien a l’IBAVI de la construcció de vivendes de protecció oficial, en quina situació està el 
procés aquest, si se faran les vivendes, etcètera.”

El Batle contesta: “A la primera pregunta li contestarem per escrit igual”

El senyor Joan Francesc Canyelles té la paraula: “Bon vespre, el tema de les vivendes de 
l’IBAVI, ja vàrem firmar el conveni de cessió dels terrenys, vàrem fer un concurs, hi va haver 
dos projectes guanyadors i vàrem presentar els dos projectes per l’obtenció de la llicència, 
dos projectes per la llicència, els dos projectes bàsics, un està informat favorablement i 
l’altre té una petita deficiència a la qual aviat s’hi posarà solució i per tant també tendrà l’altra 
llicència per treure-ho a concurs”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Grup Mixt, senyor Miquel 
A. Estarás: “Només tenc, bé, tenia una cosa que ja l’ha contestat, el tema del mercat. L’altra 
és, està la màquina fent net dels operaris, com feien en plena pandèmia? Perquè jo fa temps 
que no els veig, com està el tema?”

El Batle li demana: “A quina se refereix? La desinfecció se va llevar fa temps.”

El senyor Estarás diu: “Se va llevar, no? I el motiu?”

Té la paraula Cristina Alonso: “Se fa als llocs de màxima afluència, per exemple zones 
comercials, però el que no se fa és als carrers com abans, perquè no és necessari en 
aquests moments”
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El Batle continua: “I són les recomanacions que ens fa Salut també”

Seguidament segueix parlant el Batle:“Per acabar aquest plenari dir-vos només dues dades 
importants. Una, que la festa, hi ha una errada de la premsa que va corregir, és vera que hi 
ha gent que se va quedar amb la primera notícia, que la festa il·legal que va passar, que hi 
va haver una violació no va ser a Marratxí sinó que va ser a Bunyola, va ser al terme de 
Bunyola, no aquí, a Marratxí. Després també dir-vos que hem rebut la notícia ara, avui 
vespre quan esteim en aquest plenari, d’un desaparegut, Primitivo Gómez Navalón, un 
home de 80 anys que viu al carrer Tulipa, ha desaparegut pel carrer Tulipa, va amb 
vaqueros, prim i amb una camisa de quadres blava, i li costa caminar. S’ha activat la 
protecció civil i ho vull exposar aquí per si, també perquè ho moguem per si podem trobar 
aquest home. I després ja per acabar, donar-vos la notícia de que segurament molts de 
vosaltres no ho sabeu, però tenim la nostra secretària, na Paula Baltasar, acaba la relació 
amb aquest Ajuntament dia 5 de maig per prendre altres reptes professionals i des d’aquí li 
desitjam molta sort, que estat molt contents d’haver fet feina amb tu, de fet na Paula, no sé 
si ho sabeu, però va començar un mes antes de la legislatura 2015, així que pràcticament 
duim el mateix temps que aquest equip de govern amb ella, i dir això, el nostre agraïment 
per la feina feta fins ara, per posar-ho fàcil, i jo crec que cap de nosaltres, d’aquests 21 
regidors pot tenir queixes del tracte amb vostè. O sigui que moltes gràcies i molta sort”

La senyora Lola Nchaso diu: “Enhorabuena Paula, y buen camino”

Contesta la Secretaria: “Gracias, gracias a todos”

El regidor del PP, senyor Sebastià Frau diu: “Molta sort”

Segueix parlant la portaveu del Partit Popular: “Sumar-nos com a grup municipal en aquests 
bons desitjos i en aquesta despedida a la secretària. Gràcies”

La Secretària li diu: “Gràcies Magdalena”

Continua parlant el Batle:”No m’ho demanau, millor que no m’ho demaneu, perquè encara 
no tenc secretari nou, quan en tenguem ja estareu informats.  Moltes gràcies a tots i ens 
veim el mes de maig, esper que tengueu un bon mes de maig i que esper que les vacunes 
vagin a tope i la malaltia cap abaix. Moltes gràcies.”

I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que s’estén la present acta que 
signa el batle, amb jo el Secretari acctal que don fe.
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