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Referència: 2021/00000107M

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

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 07/21
Caràcter: Ordinària
Data: 28 de juny de 2021
Horari: de 20.00 a 22.15 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)

Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Catalina Eva Alemany Covas, 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
- Eusèbia Rayó Ferrer, defensora de la ciutadania

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 avui és el primer 
plenari que estrenam llenguatge de signes, perquè aquests plens puguin ser més inclusius. 
O sigui, veureu els nostres companys de la Federació de Sords de les Illes Balears que 
tenen aquí una finestreta i ens van reproduint el que nosaltres deim. Segur que ho 
transmeten millor que nosaltes. I dir-vos evidentment, com ja sabeu, que esteim enmig de 
les festes de Sant Marçal, que esperem que hagueu pogut gaudir de distints actes, que 
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encara no han acabat, si no ho heu fet encara hi estau a temps, i també recordar-vos, 
evidentment, que dimecres tenim a les 11 la missa de Sant Marçal, que esteis tots 
convidats. Si no vos sap greu podem començar aquest plenari”

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (25-05-2021)
Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Reconeixement de crèdits 06/21
3. Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1/21 per a 
inversió financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del pressupost de 
2021
Drets Socials (Participació Ciutadana):
4. Aprovació de la modificació de l’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana 
per dotar de totes les eines possibles a la ciutadania, així com regular aquesta participació
Drets Socials (Esports):
5. Canvi de denominació del “Camp municipal de futbol de Pòrtol – Son Caulelles”. Passa a 
denominar-se “Camp municipal de futbol Son Caulelles – Cata Coll”
Mocions:
6. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí “Para promover la familia y la natalidad 
en Marratxí”
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 juny 2021 (liquidació pressupost 2020)
3. Donar compte de l’informe anual d’intervenció sobre resolucions contràries a objeccions i 
principals anomalies en materia d’ingressos. Exercici 2020
4. Dació de compte de l’informe anual d’intervenció sobre els resultats del control dels 
comptes a justificar i avançaments de caixa fixa. Exercici 2020

Precs i preguntes 
- Prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular relatiu a les obres del passeig 

que uneix el Pla de Na Tesa amb Cas Capità

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 25-05-2021, que s’aprova i 
autoritza per unanimitat.

2. Reconeixement de crèdits 06/21

Vist l’expedient 06/21 relatiu al reconeixement de crèdits corresponents als exercicis 
pressupostaris anteriors.
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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 06/21 corresponent a les despeses que després 
es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura en l’expedient.

NUM ANY NUM FRA DATA FRA NOM IMPORT

1 2019 2020005026 05/08/2020 ENDESA ENERGIA XXI S.L. 18,39

2 2020 2021001293 17/12/2020 EURO SACABANA SL 97,00

3 2020 2021002479 31/01/2020 MANUEL ESPINOSA ARGENTE 123,00

4 2019 2021002480 30/06/2019 MANUEL ESPINOSA ARGENTE 270,00

5 2020 2021002481 30/04/2020 MANUEL ESPINOSA ARGENTE 124,00
6 2020 2021002482 30/06/2020 MANUEL ESPINOSA ARGENTE 227,00

7 2020 2021002483 30/09/2020 MANUEL ESPINOSA ARGENTE 255,00

8 2020 2021002816 13/10/2020 EURO SACABANA SL 234,00

9 2020 2021002817 02/11/2020 EURO SACABANA SL 97,50

10 2020 2021002818 27/11/2020 EURO SACABANA SL 195,00

11 2020 2021002819 10/12/2020 EURO SACABANA SL 136,50

12 2020 2021002820 11/12/2020 EURO SACABANA SL 195,00

13 2020 2021002821 21/12/2020 EURO SACABANA SL 136,50

14 2020 2021002822 31/12/2020 EURO SACABANA SL 136,50

15 2020 2021003112 31/12/2020 EURO SACABANA SL 234,00

16 2020 2021003113 23/12/2020 EURO SACABANA SL 234,00

17 2020 2021003114 23/07/2020 EURO SACABANA SL 136,50

18 2020 2021003115 14/08/2020 EURO SACABANA SL 117,00
19 2020 2021003116 09/07/2020 EURO SACABANA SL 117,00
20 2020 2021003117 03/06/2020 EURO SACABANA SL 65,00

21 2020 2021003118 08/06/2020 EURO SACABANA SL 114,15
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22 2020 2021003119 06/10/2020 EURO SACABANA SL 65,00

23 2020 2021003120 05/10/2020 EURO SACABANA SL 117,00

24 2019 2019006027 20/11/2019 CATALINA FUSTER RIERA 542,68

TOTAL 3.987,72

Segon. Acordar la corresponent imputació dels crèdits al pressupost actualment en vigor.

Tercer. Que prossegueixi l’expedient la tramitació reglamentària corresponent, es prengui 
nota per la Intervenció municipal i es notifiqui als interessats.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 23 de juny 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 de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1/21 
per a inversió financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del 
pressupost de 2021

Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit 1/21 per a inversió financerament sostenible i modificació de l’annex 
d’inversions del Pressupost de 2021.

Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 177.2 del TRLHL i 37 i 38 del RD 
500/90, la competència per aprovar els expedients de crèdits extraordinaris i de suplements 
de crèdit correspon al Ple de la Corporació.

Aquesta Regidoria eleva a la comissió informativa d’Economia i Hisenda la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit 1/21 a les aplicacions pressupostàries i pels conceptes i imports següents:

Tipus de 
modificació

Aplicació 
pressupostària Concepte Import (€)

Crèdit 
extraordinari

16100.619.00 Substitució i millora de la xarxa d’aigua 
potable de la urbanització Sant Marçal

1.863.237,27

Crèdit 
extraordinari

16000.609.00 Construcció de la xarxa de clavegueram de 
Son Caulelles i c/ Escola

800.419,84

Crèdit 
extraordinari

15320.619.00 Millora d’asfalts de diversos vials del 
TM de Marratxí

946.613,07

Suplement 
de crèdit

16500.619.00 Reforma de l’enllumenat públic del 
polígon industrial de Marratxí (fase 2)

405.210,15
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Suplement 
de crèdit

15101.619.00 Millora de mobilitat sostenible i itineraris 
escolars segurs

151.403,78

Crèdit 
extraordinari 23148.632.00 Rehabilitació de l’escola vella del 

Pont d’Inca 319.247,49

23100.120.01 39.350,55Suplements 
de crèdit 23100.160.00

Programa de reforç a l’atenció primària de 
l’Àrea de Serveis Socials 12.631,53

TOTAL 4.538.113,68

Aquesta modificació pressupostària es finançarà amb càrrec al romanent líquid de 
Tresoreria. 

2n. Modificar l’annex d’inversions del Pressupost de 2021 en els termes següents:

FinançamentAplicació 
pressupostària Projecte Import (€) Ingressos 

afectats
RLT

16100.619.00
Substitució i millora de la 

xarxa d’aigua potable de la 
urbanització Sant Marçal

1.863.237,27 1.863.237,27

16000.609.00
Construcció de la xarxa de 

clavegueram de Son 
Caulelles i c/ Escola

800.419,84 800.419,84

15320.619.00 Millora d’asfalts de diversos 
vials del TM de Marratxí

946.613,07 946.613,07

16500.619.00
Reforma de l’enllumenat 

públic del polígon industrial de 
Marratxí (fase 2)

1.034.006,49 628.796,34 405.210,15

15101.619.00
Millora de mobilitat sostenible i 

itineraris escolars segurs 401.403,78 250.000,00 151.403,78

23148.632.00 Rehabilitació de l’escola 
vella del Pont d’Inca

319.247,49 319.247,49

3r. Que es sotmeti a informació pública i prossegueixi la tramitació corresponent, prenent-se 
nota per la Intervenció municipal.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Aquí com vàrem explicar a les 
informatives, a les comissions, aquest és el primer paquet que duim amb finançament del 
nostre romanent, no serà l’únic evidentment, però és el primer paquet que tenim més 
avançat per després poder licitar. Vos record que ara el que feim és la transferència del 
crèdit, després aquesta transferència ha d’estar a exposició pública 20 dies i després 
podríem començar a licitar aquests projectes. Com veis són projectes que són necessaris 
pel municipi, qualcuns són demandes des de fa moltíssims d’anys, com pugui ser la 
substitució de la xarxa d’aigua potable de la urbanització de Sant Marçal, que com sabeu ha 
tengut molts de problemes des de que se va construir, i després també recordar que n’hi ha 
dos, d’aquests projectes, que és la reforma d’enllumenat públic del Polígon de Marratxí, que 
és un projecte també de més d’1 milió d’euros, i la millora de mobilitat sostenible i itineraris 
escolars segurs que també quasi arriba al mig milió d’euros, que a aquests ficam la quantia 
per arribar al projecte que no ens donen de subvenció. Per tant aquests dos projectes estan 
acceptats a la subvenció que ens entreguen tant el Govern i el Consell, la subvenció que se 
fa conjunta, i això és la resta per poder arribar al total de la subvenció. I després també 
destacar que afegim els programes per l’atenció per fer, així com també deixa aquesta 
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normativa fer programes del Capítol 1 per poder reforçar l’atenció primària a l’àrea de 
Serveis Socials”

Seguidament parla el senyor Sebastià Frau, regidor del Partit Popular: “Hola, bones tardes a 
tots. Respecte a la xarxa de l’aigua de Sant Marçal, supòs que evidentment l’Ajuntament ara 
farà la inversió però després la reclamarà a qui pertoqui perquè en teoria no ens toca pagar-
la a nosaltres aquesta xarxa”

Li respon el Batle: “Així és, i així també ho vaig explicar a les comissions, que evidentment, 
a més ja vaig informar a les comissions, que l’empresa concessionària aquesta demanda 
que ens va posar, que en principi la va guanyar ell, nosaltres vàrem guanyar les 
al·legacions, ell la va dur al Suprem de Madrid i no li han acceptat. O sigui, aquest tràmit 
judicial ja ha acabat, la justícia ens ha donat la raó a noltros i, evidentment, nosaltres ja li 
hem comunicat també aquest projecte, també ja li hem enviat i farem les passes també per 
notificar-li, evidentment, i ells ho saben, que aquest cost l’han d’assumir ells. Evidentment 
nosaltres ho farem de manera subsidiària, perquè creim també que ara tenim aquesta 
disposició amb aquest finançament i és un projecte que és urgent, ho farem d’aquesta 
manera”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes de data 23 de juny 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 tres regidors de Ciudadanos, del regidor 
d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb les abstencions dels quatre regidors del PP 
i de la regidora de VOX, aprovar els acords esmentats.

4. Aprovació de la modificació de l’aprovació inicial del Reglament de Participació 
Ciutadana per dotar de totes les eines possibles a la ciutadania, així com regular 
aquesta participació

Atès que l’Ajuntament de Marratxí, com a òrgan d’administració i govern del municipi, 
exerceix la seva activitat de garantir i fomentar els drets individuals i col·lectius dels veïnats i 
les veïnades reconeguts per la constitució i les lleis, així com de fer respectar i complir els 
deures i les obligacions legítimament establerts, en benefici de l’interès general.

Atès que el Reglament de Participació de l’Ajuntament es trobava totalment desactualitzat i 
que les dinàmiques de participació ciutadana havien patit molts de canvis en les darrers 
anys, tant legislatius com socials.

Atès que l’Ajuntament té la missió de garantir el ple dret a la participació ciutadana a totes 
les persones residents al municipi, així com el dret de tota persona a expressar la seva 
opinió davant els òrgans institucionals. A més, té la potestat de dictar reglaments per 
articular el bon funcionament de les activitats que realitzen les diferents associacions.

Atès que a 2018 se va iniciar el procediment de modificació del Reglament i se va fer una 
aprovació inicial d’un nou text.
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Atès que ha passat el temps i ara es reprèn el procediment, i que s’han fet canvis i 
actualitzacions del text aprovat inicialment per incloure nous mètodes i eines de participació 
donant lloc a un nou text.

Havent considerat allò establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local, que regula el procediment a seguir en l’aprovació de les ordenances i 
reglaments locals.

Se sotmet l’assumpte a votació d’aquesta comissió informativa de Participació Ciutadana 
amb la següent proposta:

1. Aprovar inicialment la modificació de l’aprovació inicial del Reglament de Participació 
Ciutadana.

2. Acordar l’establiment d’un període d’informació pública per un termini de trenta dies, 
als efectes que es puguin presentar reclamacions i suggeriments.

3. En el supòsit que, durant el termini establert a l’efecte, no es presentin reclamacions o 
suggeriments, el present acord d’aprovació provisional es considerarà automàticament 
elevat a definitiu.

4. Una vegada adoptat l’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança ( o el provisional elevat 
automàticament a tal categoria) es procedirà a la publicació íntegra del present Reglament al 
Butlletí Oficial de les Illes Balears, per la seva entrada en vigor.

5. Que l’expedient prossegueixi la tramitació necessària per a la seva conclusió.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la regidora de Participació Ciutadana, 
senyora Neus Serra Cañellas: “Moltes gràcies, senyor Batle, i bones tardes a tots i a totes. 
Jo vos faré un poquet d’explicació del perquè hem volgut modificar aquest reglament, i és 
que veim la necessitat, i amb les ganes de donar la importància que pertoca a la regidoria 
que desenvolup i que tenc l’orgull de defensar, hem analitzat el reglament que regula la 
mateixa i m’he vist amb la necessitat, pràcticament amb l’obligació de transformar-la i 
completar-la a fi de donar-li més valor i contingut als drets de la ciutadania, amb els que crec 
i que no és més que la participació ciutadana en totes les seves vessants. En primer lloc 
hem fet una revisió del llenguatge inclusiu de la redacció de tot el document, i a partir d’aquí 
ens hem donat compte que el reglament en el què ens basàvem fins ara, des del meu punt 
de vista, no acaba de definir ni arriba al nivell de les meves pretensions ni d’aquest equip de 
govern de la participació ciutadana d’aquest municipi. No veig ni crec necessari explicar la 
complexitat de gestió de Marratxí a l’hora de poder arribar a cada un dels nostres 
conciutadans i conciutadanes i donar-los l’oportunitat de tenir la veu que han de tenir a 
l’administració pública, a la presa de decisions que ens toca prendre als que governam. I és 
per aquesta raó que hem trobat oportú crear dos òrgans que no existien fins ara. Un d’ells 
és el consell veïnal. El consell veïnal no tan sols serà un sinó que són 8 consells veïnals 
aquí on s’agrupen totes les urbanitzacions. Hem intentat fer que cada consell veïnal estigui 
composat de nuclis històrics o urbanitzacions que tenen una similitud entre elles. És molt 
difícil que siguin molt iguals, però hem procurat que siguin el més parescudes possibles. 
Aquests consells se composaran d’un màxim de 20 persones però sempre obert a que 
qualsevol persona del municipi hi pugui participar, sense veu ni vot perquè si no seria un 
poc desgavell, però sí que hi podran participar. I les sessions ordinàries seran cada 6 
mesos, tampoc no vos explicaré la composició perquè ho teniu amb el reglament que vos 
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vàrem passar, i després també constituim el Consell de Participació de la Dona. Aquest 
consell suposa el reconeixement del paper de les organitzacions i és per donar la igualtat, i 
és un consell que no se composarà tan sols per dones, sinó que també hi té cabuda tota la 
ciutadania. Aquí, en aquest consell, sí que no té un límit de persones, així com el consell 
veïnal no seran més de 20, aquest no té un màxim perquè com que és de tot el municipi 
hem considerat que millor que hi pogués caber més gent. També al reglament ens trobam 
que a aquest municipi tenim molts de reglaments dispersos, i hem volgut unificar tots 
aquests reglaments que ja teníem, com és el de Defensor de la Ciutadania, i aquí també hi 
hem inclòs aquests que vos deim, el de la dona i els consells veïnals. Després, clar, per 
adaptar a les incorporacions que hem fet, hem hagut de fer algunes modificacions a alguns 
articles i s’han modificat l’article 7, 8, 13, 17, 22 i 24, més que res per adaptar les 
modificacions i el contingut a que estigui bé, no és que se modifiquin enormement, només 
és perquè quedi cohesionat i s’entengui bé. I res més, esper que l’hagueu llegit, vos ho 
vàrem enviar amb la major brevetat possible, però sabeu que participació és una regidoria 
poc dotada de personal i hem hagut de córrer per poder desenvolupar tot això, i ens 
comprometem a que una vegada publicat en 6 mesos estiguin constituïts tots aquests 
consells nous, per tant no tenim gaire temps”

El senyor Humberto López, portaveu d’Unides Podem, intervé: “Has comentat que estarien 
els consells veïnals constituïts en 6 mesos?”

Li contesta la senyora Neus Serra: “No, que una vegada aprovat aquest reglament se 
començarien a constituir, i el document diu que en 6 mesos se procurarien estar constituïts. 
És un compromís perquè si volem desenvolupar això, que és el que en tenim ganes i el que 
trobam que és necessari pel municipi, si te compromets, és un compromís ferm”

Té la paraula la senyora Mª Magdalena García, portaveu del Partit Popular: “Moltes gràcies, 
senyor Batle. En primer lloc donar-li l’enhorabona per aquesta iniciativa de la traducció del 
plenari a llengua de signes, crec que és una molt bona iniciativa de cara a la inclusió. 
Enhorabona perquè estam molt contents. I en quant a l’aprovació del reglament de 
Participació Ciutadana, que duim avui aquí, és una aprovació que no representa el consens 
de tots els grups, i una vegada més se duu a aprovació sense unes reunions prèvies aquí 
on puguin participar tots els grups, cosa que el Partit Popular defensa plenari rere plenari. 
Per tant, me puc atrevir quasi quasi a dir que vostès no estan molt preocupats per la 
participació ciutadana en general, perdoni, sí, estan molt preocupats per la participació 
ciutadana, cosa que compartim, el Partit Popular també, però no hi estan gens preocupats 
en què aquesta participació ciutadana comenci aquí, en aquest consistori, o al manco no ho 
posen en pràctica, o al manco no ho fan amb el grup popular. I podríem dir també que de 
qualque manera estam incomplint el que fa més de 5 anys va aprovar aquest plenari per 
unanimitat, concretament el mes de juliol de l’any 18 se va aprovar una proposta del Partit 
Popular referent a aquest tema, i veim que se continua sense complir el que se va dir i el 
que se va aprovar. I curiosament, la senyora Serra, en aquells moments, era regidora a 
l’oposició, en aquesta banda on seim ara nosaltres, i quan l’equip de govern va presentar 
l’aprovació inicial d’aquest reglament que duim avui se va abstendre dient que li hagués 
agradat, literalment, que l’oposició també hi hagués pogut prendre part com a representants 
que són del consistori, i que la primera vegada que havia vist un document com aquest 
havia estat a la comissió informativa de 4 dies abans. Idò nosaltres avui ens feim seves 
aquelles paraules, senyora Serra, però només les paraules, no els fets, perquè vostè ho va 
dir i ara que ha tengut l’oportunitat de fer el que predicava llavors no ho ha fet, i a nosaltres 
la veritat que ens sap molt de greu, amb una diferència que ja els hi anticip: la senyora Serra 
se va abstendre per aquest motiu que nosaltres avui subscrivim, però nosaltres ja hi 
votàrem a favor a la comissió informativa i també hi votarem a favor avui al plenari. Aquest 
reglament que duen vostès a aprovació avui, que sí que he tengut temps de llegir-me, 
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gràcies per aquell e-mail que ens varen enviar des de l’àrea, senyora Serra, després de les 
informatives, aquest reglament diu literalment que l’Ajuntament de Marratxí entén per 
participació ciutadana el dret que té la ciutadania a participar activament en la creació i 
definició de polítiques públiques. Idò començam molt malament, molt malament perquè no 
començam amb participar els membres d’aquest consistori, no entenen vostès que els 
regidors, els regidors de l’oposició, representam també a la ciutadania, començam amb mal 
peu però els vull donar un vot de confiança. És vera que llavors, l’any 18, el Partit Popular 
va poder fer al·legacions i el mes d’octubre se varen acceptar part d’aquelles al·legacions 
que havíem presentat, per això nosaltres vàrem votar a favor en aquella ocasió i votarem a 
favor avui també, perquè veim com també han inclòs, i ja ho va dir la senyora Serra a la 
comissió informativa, aquells punts que no se varen acceptar llavors, l’any 18, com són els 
consells de zona, als que vostès ara anomenen consells veïnals, però entenem que ve a ser 
la mateixa filosofia, i al capítol 5, en relació al Defensor del Ciutadà, els pressuposts 
participatius i el voluntariat, tot això ha quedat reflectit i nosaltres estam ben contents. Que 
per cert, volia aprofitar per fer una puntualització en relació al capítol 5 i els vull proposar 
una correcció al preàmbul, ja que l’any 18, a pesar de que no estava desenvolupat, hi 
figurava, i a l’actual no. No sé si m’estic explicant, es tractaria d’afegir pressupostos 
participatius i voluntariat al preàmbul on diu “Capítol 5 inclou la figura del Defensor de la 
Ciutadania com a persona referent de les relacions que es puguin generar entre ciutadania i 
administració local” hauria de dir: “inclou les figures del Defensor de la Ciutadania, dels 
pressuposts participatius i del voluntariat”. Això és una proposta per si venen a bé posar-ho 
perquè està desenvolupat després però al preàmbul no està redactat d’aquesta manera. I 
per cert, aquella moció que vàrem presentar nosaltres fa 5 anys, en aquella moció hi havia 
un punt que se va aprovar com els hi deia per unanimitat, que diu “l’Ajuntament de Marratxí 
iniciarà la renovació i adequació del Reglament Orgànic Municipal i el de Participació 
Ciutadana per tal de respondre a les necessitats de la ciutadania del municipi de Marratxí”. 
El senyor Canyelles aleshores era el Batle i ens va dir a aquell plenari que ho farien a poc a 
poc, i ha estat ben cert, i tant poc a poc que ho han fet, perquè han passat 5 anys i encara 
no han fet res, o si ho han fet, com sempre, s’han botat aquest acord per unanimitat i al 
Partit Popular no ens ho han fet saber. Malgrat tot això que els hi estic dient nosaltres ja 
votàrem a favor al seu moment, a la comissió informativa també i ho tornarem a fer el dia 
d’avui. O sigui que el nostre vot serà favorable però volia fet aquestes puntualitzacions. 
Moltes gràcies“

La senyora Neus Serra contesta: “Sí, té tota la raó que jo en aquell moment me vaig 
abstendre, i la raó la vaig donar i jo els hi vaig explicar a les comissions informatives i els hi 
he explicat avui mateix la falta de dotació funcionarial al meu departament. Si esperàvem a 
dur-ho més endavant ja ens plantàvem a final d'any perquè saben que el mes d’agost és 
inhàbil a l’administració pública, cosa que no he entès mai. Però bé, vostès ara, així com 
vostè diu li vàrem incorporar totes les al·legacions que va fer al passat reglament i vostè me 
parla dels consells veïnals, que vostès els deien un altre nom, ara li deim consells veïnals, i 
no tan sols ho hem incorporat, no només hem incorporat el nom sinó que l’hem 
desenvolupat. És vera que no els hi hem donat el temps suficient per ventura per estudiar-
ho profundament, però crec que són òrgans que amb la definició que els hi passam i 
l’estructuració que els hi donam tenen tot el seu dret a fer les seves aportacions, i de fet la 
tendran perquè s’exposa 30 dies, i sí que des de la meva persona els hi deman disculpes 
per no haver-los oferit el temps suficient per poder-ho estudiar”

Torna parlar la portaveu del PP: “Acceptades les disculpes de la senyora Serra, i 
precisament per això, perquè hem vist amb gratitud que ens hagin inclòs totes aquestes 
propostes que no se varen incloure l’any 18, i que estam ben contents com li dic, hagués 
estat una monada que vostès ens haguessin convocat als portaveus i hagués quedat súper 
bé, perquè ens hagués dit: miri, al Partit Popular els hi hem afegit tot això, i nosaltres 
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haguéssim estat ben contents. Vull dir que crec que han perdut una oportunitat de fer gala 
de la participació ciutadana de què sempre tant prediquen, però així i tot estam contents i 
agraïts i el nostre vot serà favorable. Gràcies”

El senyor Humberto López, porataveu d’Unides Podem agafa la paraula: “Gràcies, senyor 
Batle. El grup municipal d’Unides Podem votarem a favor d’aquesta modificació del 
Reglament de Participació Ciutadana de Marratxí, per tal d’oferir a la ciutadania un text més 
inclusiu que el que teníem fins ara. Destacaria la incorporació com a millora de la creació del 
Consell de Participació de la Dona, per tal de complir amb la responsabilitat de 
l’administració pública envers l’afavoriment de l’associacionisme i la participació de les 
dones en els temes que els puguin afectar. També la incorporació de l’ús del llenguatge no 
sexista, així com d’imatges no estereotipades. Afegir també que aquest reglament es 
planteja com un text viu, ja que a les seves disposicions addicionals es planteja la 
possibilitat d’anar millorant i modificant el reglament sometent aquestes modificacions a 
l’aprovació al ple de la corporació. La participació ciutadana és un àrea de l’administració 
que ha d’estar en constant experimentació, ja que la necessitat dels veïnats de cara a 
l’administració, així com les noves tecnologies, canvien amb rapidesa. I després tenia un 
prec o un suggeriment que podria plantejar-lo després, però és sobre el tema de l’aplicació 
del reglament. Puc plantejar-lo després amb els suggeriments”

José María Amengual, portaveu de Ciudadanos, té la paraula: “Moltes gràcies senyor Batle. 
Nosaltres evidentment votarem a favor, consideram que és una evolució molt important la 
que conté aquest nou reglament, però trobam a faltar el que ha dit la nostra companyera de 
consistori, la senyora García, la moció exclueix a l’hora de participar directament amb 
l’elaboració, nosaltres sempre ens oferim però no sé per què no tenim aquesta oportunitat 
de participar. Sí que podrem participar a les al·legacions però crec que seria una millor 
forma de treballar des d’una taula conjunta on entre tots creassim aquest reglament que, 
des d’un principi, ja tendria el consens oportú i quasi seria un tràmit que passàs per aquí, 
per aquest pleno. Simplement reclamar una altra vegada que se compti amb nosaltres a 
l’hora d’aquest tipo de treballs, de reglaments i d’altres coses. Simplement dir això, moltes 
gràcies” 

Seguidament parla la senyora Lola Nchaso, regidora per VOX: “Mi voto será una abstención 
porque resulta que prefiero aprovechar el turno de las alegaciones para investigar un 
poquito más, porque me ha sido muy cortito. Gracias”

Torna interventir la senyora Neus Serra, regidora de Participació Ciutadana: “Moltes gràcies. 
Jo només li volia dir a la senyora García que jo hi crec fermament, crec en la participació 
ciutadana, si no no m’hagués molestat en desenvolupar aquest reglament i fer la feina que 
hem fet per tirar-ho endavant, i no dubtin que a l’hora de posar-lo en escena sempre 
comptarem amb vostès. I el senyor José María no ho sap perquè no ha governat mai, igual 
que no ho sabia jo perquè tampoc no havia governat mai, però vostè senyora García sap 
perfectament que a l’hora de fer un reglament, de fer aquestes normatives que les fan 
tècnics, si hem de comptar amb tot el consistori, que és participació ciutadana, tenen tota la 
raó, però si hem de comptar amb tot no avançaríem mai, però jo vos dic que a l’hora de 
posar en escena aquest nou reglament no dubtin que comptaré amb vostès, i al senyor 
Humberto donar-li les gràcies per les seves paraules”

El Batle diu: “Gràcies senyora Serra. Jo per tancar simplement diré també això, que bé, que 
algo en compte sí que vos tenim a l’oposició, Senyora García, quan li hem acceptat i hem 
incorporat les vostres demandes, fins a 5 punts, no són pocs. I ara, evidentment, les coses 
se poden fer millor, en això estic d’acord amb vostè. Però bé i ara podeu utilitzar els 
mecanismes que ens dona la normativa, que també són de participació, com són aquestes 
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al·legacions i aquesta exposició pública, que al final és perquè pugui participar tothom en 
aquestes daixones. Però torn a repetir, que és millorable li don la raó, volia fer aquest incís 
que acceptant aquests 5 punts qualque cosa a vostès sí que els tenim en compte crec”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Drets Socials, de data 23 de juny 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, 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 els acords esmentats.

5. Canvi de denominació del “Camp municipal de futbol de Pòrtol – Son Caulelles” 
passa a denominar-se “Camp municipal de futbol Son Caulelles-Cata Coll”

Vist que el camp municipal de futbol de Pòrtol – Son Caulelles és de titularitat municipal.

Atès que el passat 16 de maig de 2021, la futbolista portolana Cata Coll feia història amb el 
Futbol Club Barcelona i conquistava la primera Champions League femenina per a un club 
espanyol, títol que es sumava a la Lliga Primera Iberdrola i a la Copa de la Reina. Amb 
aquests tres títols aconseguits durant la temporada 2021-22, el FC Barcelona es 
convertia en el primer club en assolir aquesta fita.

Nascuda el 23 d’abril de 2001 a Pòrtol (Marratxí), Coll és considerada una de les porteres 
amb més projecció a nivell estatal. Formada al Collerense, la temporada 2019-20 va 
fitxar pel FC Barcelona i va ser cedida al Sevilla FC, on va fer una gran temporada. Coll és 
una portera corpulenta i molt segura sota pals, malgrat la seva joventut exerceix de líder en 
el camp.

Del palmarès de Cata Coll cal destacar el títol aconseguit l'estiu de 2018 amb la selecció 
espanyola sub-17 al Mundial, on va ser una de les capitanes d’aquest històric triomf i on 
aconseguí el Guant d'Or. Durant la mateixa temporada, Coll també va ser subcampiona del 
món amb la selecció espanyola sub-20, equip amb el qual va ser titular amb només 17 
anys.

Es pretén donar a conèixer el nom i la trajectòria esportiva d’aquesta jove marratxinera amb 
el canvi de denominació del camp de futbol municipal del poble que la va veure iniciar 
la seva exitosa carrera esportiva.

Aquesta Regidoria d’Esports eleva a la Comissió Informativa d’Esports la següent

PROPOSTA D’ACORD

1. Canviar la denominació de “Camp municipal de futbol Son Caulelles” per la de “Camp 
municipal de futbol Son Caulelles – Cata Coll”.

2. Elevar al Ple de l’Ajuntament aquesta proposta, per tal que l’expedient segueixi les 
tramitacions oportunes.

3. Comunicar aquest acord a l’àrea d’Urbanisme, a la Policia Local de Marratxí, a la 
Guàrdia Civil, a Correus, a Gesa-Endesa, a la Gerència Territorial de Cadastre, als 
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clubs esportius usuaris de la instal·lació i a la Direcció General d’Esports del Govern 
Balear.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle dient: “Com ja sabeu, quan vos 
vaig cridar per fer-vos aquesta proposta, que també ben contents que tots ens haguem 
posat d’acord i també que no hi hagi hagut cap tipo de tensió amb aquest canvi, que jo crec 
que és ben merescut, ja com vos vaig dir aquest canvi surt també a proposta del club, de 
l’Sporting Sant Marçal, que m’ho va proposar. Com ja sabreu tots na Cata Coll ha estat 
jugadora, va fer els seus inicis amb la pilota en aquest club, amb l’Sporting Sant Marçal, o 
sigui que és marratxinera des de bon principi, i que com també bé sabreu na Cata enguany 
ha fet jo crec que història al futbol femení aconseguint el triplete, que se li diria, i ja no 
només aquest canvi crec que no correspon només a la figura de na Cata, que també, sinó al 
que ella representa, la importància que té el futbol femení i com a societat no hem estat 
capaços encara de donar-li així com bé se mereix, i crec que és fàcil saber que si na Cata 
Coll fos un jugador i no una jugadora del Barça l’haguéssim rebut tothom a l’aeroport quan 
va tornar a Mallorca, i això és una de les iniciatives, aquest canvi per canviar aquest tipo de 
tendències amb el futbol i en l’esport femení en concret.”

Seguidament el Batle dona la paraula al regidor d’Esports, senyor Daniel Mas: “Gràcies, 
senyor Batle, molt bon vespre a tothom. La motivació d’aquest canvi de denominació del 
camp de futbol en aquest cas respon a un dels objectius també que ens havíem marcat com 
a regidoria al principi de legislatura. El primer d’ells era la dignificació i la millora de les 
instal·lacions esportives existents i el segon el reconeixement dels esportistes destacats del 
municipi pels èxits aconseguits o per la seva trajectòria. Al municipi, tots ho sabeu, tenim 
esportistes masculins i femenins de gran nivell, en tenim molts, en tenim d’esport base i la 
figura de na Cata Coll, en aquest cas, amb els èxits que ha aconseguit, crec que és un 
element motivador per tots els al·lots que venen darrere, els al·lots i les al·lotes. No només 
del futbol, sinó dels altres esports que comencen a veure i a tenir també referents de sexe 
femení i en base a les polítiques d’igualtat que intentam dur a terme. Llavors d’aquí aquesta 
motivació d’aquest canvi de nom, la proposta tal com ha dit el senyor Batle venia del seu 
club dels seus orígens, no la podíem, com és evident, no tenir en compte, i sí que vos volia 
agrair a tots la unanimitat que va sortir de les comissions informatives de dur-ho endavant. 
Moltes gràcies”

La portaveu del PP agafa la paraula: “Moltes gràcies, senyor Batle. Nosaltres a la 
informativa, ja ho diu el senyor Mas, ja ho vàrem dir, i a vostè també vaig tenir ocasió de dir-
li per telèfon quan ens ho va comentar, que el nostre vot serà favorable, però volia fer una 
petita referència a una cosa que ens ha cridat molt l’atenció, i és que, vostè ho ha dit, ara, 
m’ho ha dit per telèfon, ho ha dit el senyor Mas també, que aquest canvi, aquesta proposta, 
surt del club, de l’Sporting Sant Marçal. I hem trobat a faltar que a la proposta que aprovam 
avui aquí no se’n faci menció, cap ni una, de que aquesta és una proposta del propi club, ni 
tan sols se fa menció de que na Cata Coll ha jugat a l’Sporting Sant Marçal, tota la seva 
etapa de futbol base l’ha feta a un club marratxiner, i això ho hem trobat a faltar a la 
proposta, tant que ella ha estat durant molts d’anys jugant a aquest equip com que la 
proposta sorgeix del club Sporting Sant Marçal. Jo crec que si és així, que ja no tenc cap 
dubte, vostè ja quan m’ho va dir no tenc per què no haver-ho de creure, si és així creim de 
justícia que a la proposta figuri que aquesta és una proposta d’aquest equip del nostre 
municipi. Simplement era fer aquest comentari, moltes gràcies”

El Batle contesta: “Molt bé. No hi ha cap problema, ho podem modificar. Pensau que 
aquests informes són informes que comanam als funcionaris, als nostres tècnics, per poder 
fer el canvi de nom, i ells moltes vegades no coneixen tampoc la totalitat de qui és na Cata 
Coll, per exemple. Per nosaltres que és el que hem estat exposats sempre al que hem parlat 
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i així és, i no hi ha cap problema amb aquest informe, amb aquesta modificació, i recordar 
que na Cata Coll va fer els seus inicis futbolístics a l’Sporting Sant Marçal i que aquest canvi 
de nom ve per una aportació del club”

La senyora García diu: “Molt bé idò, estaríem molt contents. Moltes gràcies”

La portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso intervé a continuació: “Solo quería hacer una 
anotación. He estado viendo que usted ha llamado a fulano, a sutano, a tal grupo, a mi no 
me consta que me haya llamado”

El Batle li respon: “Nos pusimos en contacto con usted. Sí que ho vàrem fer, però bé”

Segueix parlant la senyora Lola Nchaso: “Yo su teléfono no lo tengo por ninguna parte. Pero 
es igual, yo investigué por Google quién era Cata Coll y me pareció bien la propuesta”

Torna parlar el Batle: “Perfecte, crec que ja hem parlat qualque vegada de na Cata Coll per 
aquí, però bé ja està”

Seguidament parla el portaveu de Ciudadanos, senyor José María Amengual: “Moltes 
gràcies senyor Batle. Nosaltres sí que vàrem rebre la seva cridada i, a més, varen ampliar la 
proposta per futures redenominacions d’espais del municipi que poden tenir el nom de 
persones il·lustres i reconegudes del nostre municipi. Sí que és cert que estic totalment 
d’acord amb el que ha dit la senyora García, que s’ha de reconèixer l’impulsor d’aquesta 
proposta, encara que nosaltres ja dúiem la mateixa línia de, com ha dit el senyor Daniel 
Mas, però consider que és de justícia, “al César lo que es del César” i ja ho vàrem comentar 
això aquest cap de setmana, si no vaig malament, que no ens costa res dir les coses tal 
com han transcorregut per arribar a aquest punt. Simplement és això, gràcies”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Drets Socials, de data 23 de juny de 2021, abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

6. Moció presentada pel grup polític municipal Vox Marratxí “Para promover la 
familia y la natalidad en Marratxí”

A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso 
Sota, de la Moció presentada per Vox Marratxí, en data 18 de juny de 2021 “Para promover 
la familia y la natalidad en Marratxí”, que diu textualment:

“España ha pasado de ser una de las sociedades europeas con mayor nivel de fecundidad, 
a ser el país de la Unión Europea con el segundo índice de fecundidad más bajo, solo por 
detrás de Malta. Lo que pone en riesgo el reemplazo generacional y la estabilidad de la 
población.

**En Marratxí durante el año 2019 a 2015 el movimiento de nacimientos es el siguiente:

AÑOS NACIMIENTOS
2019 275
2018 287
2017 320
2016 355
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2015 351

A todo esto se suma, que en España se produce un aborto cada cinco minutos y medio, es 
decir 11,3 abortos cada hora, 271,6 al cabo del día y 99,149 abortos al año, 90 veces más 
que la mortalidad por accidentes de tráfico de todo el año 2019 (1.098 fallecidos).

No cabe duda de que, esta crisis sanitaria ha afectado y agudizado el descenso de la 
natalidad, el cual ya venía siendo un problema grave impulsado por el incremento del 
número de abortos, el desplome de la nupcialidad, la ruptura familiar, y la falta de recursos 
económicos, siendo estas algunas de las principales causas que han puesto freno al número 
de nacimientos.

En consecuencia, debemos valorar y reconocer que el desarrollo de la sociedad se debe en 
gran medida a las familias como pieza esencial, y especialmente a las madres, que son 
mujeres trabajadoras, formadoras, emprendedoras, educadoras, sobre las que la 
administración estatal, autonómica y, sobre todo en este caso, la local está en deuda para 
que la maternidad no sea castigada, sino valorada como un aporte añadido fundamental y 
necesario para la sociedad. 

VOX entiende que las políticas sociales y económicas de defensa de la familia y de la 
natalidad son fundamentales en nuestros días de pandemia. Por lo que, es primordial la 
protección de la vida y la maternidad garantizando información y apoyo a la mujer 
embarazada, a través de proyectos que incluyan medidas de ayuda y asistencia 
fundamentalmente a favor de las madres gestantes en situación de vulnerabilidad o 
desempleo, y una protección adecuada de la vida del no nacido.

Actualmente la ley del aborto, ha propiciado un incremento en 2019 de 3.232 abortos 
respecto a 2018, practicados entre mujeres de 15 y 45 años. Esta ley ignora por completo 
las causas por las cuales una mujer puede tomar esta dramática solución, dejándola en 
muchos casos sola ante este drama. Ninguno de los preceptos contempla acciones para 
garantizar el apoyo que la madre necesita para llevar a término su embarazo, ni tampoco se 
le ofrecen ayudas en circunstancias difíciles, sean familiares o económicas. Tampoco se 
ofrece información suficiente de lo que significa un aborto, ni de las consecuencias físicas y 
psíquicas que puede acarrear.

Ante la situación de desprotección generada por la legislación actual, es necesario aprobar 
medidas positivas de asistencia a la mujer en Moncada, sobre todo en el mundo laboral, 
para que el embarazo no penalice y en especial para que las mujeres más vulnerables y 
desprotegidas sepan que cuentan con el apoyo necesario, que no están solas y que van a 
recibir las ayudas necesarias para sacar adelante su vida y la de su hijo.

Por tanto, ante la magnitud de la cuestión, es muy necesario e importante diseñar políticas 
que incentiven la natalidad y protegen a las mujeres embarazadas, cuyo papel es 
determinante para garantizar el bienestar de la población. La efectividad de dichas políticas 
puede mejorar si se pone el foco en la conciliación familiar y laboral.

Por todo ello, el Grupo Municipal VOX Marratxí eleva al Pleno de la Corporación de Marratxí 
para, su debate y aprobación, si procede, los siguientes:

ACUERDOS
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PRIMERO.- Crear un programa “Provida y familia” en el Ayuntamiento, que ofrezca un 
servicio de información y asesoramiento permanente, junto a voluntarios y entidades 
públicas/privadas para las mujeres embarazadas que lo requieran, de manera que puedan 
obtener información detallada y veraz sobre el aborto en todos sus aspectos, así como el 
apoyo necesario para llevar a término su embarazo.

SEGUNDO.- Estudiar ayudas de toda índole encaminadas al incremento de la natalidad 
(sociales, laborales, etc.), y no sólo económicas; destinadas a las mujeres españolas y 
residentes legales en España con cierta antigüedad en el municipio. Poniendo mayor interés 
en madres que se encuentren en situación de vulnerabilidad, desempleo, ser madre soltera 
o tener 3 o más hijos.

TERCERO.- Estudiar medidas que pueda adoptar el municipio de Marratxí para facilitar el 
incremento de la natalidad, de tal manera que se haga posible aumentar el número de hijos 
por mujeres españolas o residentes legales en España, creando un grupo de trabajo sobre 
esta cuestión que agilice el estudio y otorgamiento de las ayudas, así como su control.

CUARTO.- Instar al Gobierno Balear a realizar los estudios pertinentes para realizar la 
concesión de un “cheque bebé” a las familias que acaban de incrementar su número de 
hijos, con el fin de que los beneficiarios de dicha ayuda puedan cubrir las necesidades del 
menor (de 0 a 3 años) a través de cantidades fijas mensuales para compras efectuadas en 
el término de municipal de Marratxí (alimentación, vestuario, etc). Estimulando la actividad 
económica de los comercios del municipio. 

QUINTO.- Apostar por una política seria de viviendas tanto de compra como de alquiler que 
permita a todos los grupos mencionados la posibilidad de crear su familia, unifamiliar 
(madres solteras), familias numerosas, mujeres vulnerables, mujeres jóvenes gestantes sin 
ayuda (jóvenes embarazadas prematuras)”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor José 
Mª Amengual Jiménez: “Moltes gràcies senyor Batle. Nosaltres serem breus, votarem 
abstenció. Hi ha coses sí que coincidim en aquesta moció, però li falten dues paraules 
bàsiques: inclusivitat i diversitat, i més aquesta setmana que esteim vivint la setmana del 
Orgullo. Tant senzill com dir això, sí contengués això explícitament clar que ho recolzaríem, 
però li falta això com sempre, gràcies”

El senyor Humberto López, portaveu d’Unides Podem comenta: “Només dir que votarem 
en contra d’aquesta moció. Sembla com si la senyora Nchaso s’hagués despertat a una 
Comunitat Autònoma on encara no hi ha un sistema de serveis socials creats ni unes 
lleis nacionals i autonòmiques, i des de 0 es planteja crear tot un sistema d’ajudes que 
necessiten els ciutadans de Marratxí. A més planteja les polítiques de foment de la 
natalitat com si fossin d’àmbit municipal, quan són d’àmbit nacional. Cada estat decideix 
quin tipus de política realitza pel foment o el control de la seva natalitat, alguns estats 
tracten d’augmentar-la i altres tracten de reduir-la. Per la seva banda, les Nacions 
Unides, a la seva Declaració Universal dels Drets Humans, no fa esment a cap dels 
seus articles sobre el foment de la natalitat. Com he dit, cada estat és qui decideix com 
vol augmentar la seva població, tenen dues opcions: o pot augmentar la seva població 
realitzant polítiques de foment de la natalitat o incorporar ciutadans d’altres estats. 
Llavors, es tractaria de fer polítiques que cobreixin la incorporació de ciutadans 
qualificats per desenvolupar aquelles carreres professionals que el nostre estat 
necessita que es realitzin i que nosaltres no les podem fer, i aquest és més o manco el 
motiu. També el fet que me crida l’atenció d’aquesta discriminació positiva que proposa, 
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quan no la proposa en situacions de maltractament cap a les dones, del maltractament 
masclista. En aquell cas no li pareix bé que hi hagi discriminació positiva, i quan és una 
dona que vol avortar sí que li pareix bé que hi hagi discriminació positiva, i si és una 
dona que vol avortar però també pateix maltractament, com s’ho faria? Quines són les 
motivacions que hi ha darrere tot això? Moltes gràcies”

Jaume Llompart, pel Partit Popular, té la paraula: “Jo no sé on s’ha despertat la senyora 
Nchaso, senyor López, però vostè tampoc no sap on viu, perquè tenim una ministra que 
se dedica a fer campanyes de publicitat sense cap tipo de fons ni dotades de serveis ni 
de partides, allò on només cerca això, la campanya de publicitat i no ajudar realment a 
les persones que realment ho necessiten. El nostre vot serà abstenció, perquè hi ha 
segons quin tipus de coses que hi esteim totalment a favor, i de fet el Partit Popular ja fa 
un grapat d’anys que ha defensat sempre el valor de la família com a eix fonamental de 
la societat. Al passat plenari del mes de maig al Parlament de les Illes Balears ja vàrem 
presentar 15 propostes allà on el grup de l’esquerra ens va votar en contra, però sí que 
és vera, senyora Nchaso, que hi ha coses, detalls, en segons quins punts, que si bé se 
llevassin o si bé se poguessin votar per separat, que crec que no podem senyor Batle, li 
podríem donar suport. Però és vera que ens fa falta, pensam que a més, avui en dia, no 
només en la setmana que s’està celebrant ara en motiu de l’orgull i la diversitat,sinó que 
amb la societat i el moment que esteim vivint crec que és molt necessari eliminar segons 
quin tipus de paraules, de frases, allà on realment la gent necessitada és ben igual a qui 
estimi o quin temps faci que és aquí, i allà on realment la gent que vol formar una família 
i crear una societat millor és ben igual a qui estimi i què és el que vulgui fer o de com 
s’hagi format una família, ja sigui d’un membre, de dos, o ves-te’n tu a saber els que 
siguin. Per tant, crec que si poguéssim canviar un parell de punts per ventura li podríem 
donar sortida a aquesta moció, que no crec que estigui mal plantejada, és vera que hi ha 
certes coses que no són competència municipal, però sí que és vera que són necessaris 
certs canvis perquè pugui sortir endavant. Moltes gràcies.”

El Batle, senyor Miquel Cabot diu: “Gràcies, senyor Llompart. Nosaltres, com a equip de 
govern, afegir que evidentment això és una moció que amaga i s’anuncia com a promover la 
familia y la natalidad però no és res més que amaga una ideologia molt clara que tenen, que 
és una ideologia que, a més, atenta contra la igualtat de les persones, contra molts dels 
punts dels drets humans, contra la inclusió, contra la diversitat, etcètera etcètera, que ja ho 
ha explicat el senyor Amengual, i també el senyor López ha estat molt encertat. O sigui que 
nosaltres no entrarem a debatre mocions que siguin d’un caire ideològic d’aquest tipus, 
d’unes persones sí, unes persones no, depèn d’allà on neixin i de la seva condició. O sigui 
que fins aquí arribarem”

Torna parlar la senyora Nchaso: “La intención de la moción es que no nos damos cuenta de 
la baja natalidad que tenemos en España. Creo que después de Malta somos los que 
menos población tenemos en edad de natalidad y en edad de crecimiento. Nos sale por 1,3 
hijos por mujer y mientras que en Europa están con 1,5, o sea que más que nosotros. El 
porqué de algunos que he planteado yo, para evitar el efecto llamada, por esto he 
concretado la antigüedad y la permanencia aquí en el municipio, porque ya se hizo en unos 
años atrás el típico cheque bebé que lo cobraron casi todas las mujeres extranjeras y llegó 
muy poco a las españolas. No es por discriminación de ningún otro tipo, es para favorecer a 
las de aquí. Para el señor Humberto, dice que si sabe repoblar, se puede aumentar la 
población llamando a repoblar otros grupos sociales, pues vale, la cultura pues nos va a 
durar un telediario. Pero bueno, no he presentado la moción para que sea aprobada, solo he 
tocado un tic para que nos demos cuenta de que la población española está envejecida, 
está vieja, hay que fomentar la natalidad. Gracias, señor Alcalde”
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El Batle afegeix: “Ja ho deia jo que això era ideologia amagada darrere una moció, i vostè 
mateixa ho ha aclarit”

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

7. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup polític municipal 
del Partit Popular per instar el Govern d’Espanya a abaixar el preu de la llum 
actuant sobre determinats impostos y costos reguladors

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula Maria Magdalena García, portaveu del PP: 
“Ho volia fer perquè els hi volia, per tots és sabut que és un tema de rabiosa actualitat i que 
és urgent perquè començarà a afectar les butxaques dels ciutadans en poques setmanes, 
però a part de defensar aquesta urgència volia comentar una altra qüestió per també 
explicar per què hem presentat aquesta moció d’urgència, i és que nosaltres la vàrem 
registrar en plaç, el que passa que no va entrar a l’ordre del dia. Clar, la vàrem registrar en 
plaç tenint en compte que el plenari era demà dimarts, i no avui que s’hagués adelantat per 
motiu de les festes de Sant Marçal, que no hi vàrem posar cap pega. Però ens va 
sorprendre molt veure que no havia entrat per la via ordinària perquè, com vostè sap, fa una 
sèrie de plenaris que procuram dur ben a rajatabla els temes que són urgents i els que no 
ho són, i aquesta trobàvem que la podíem dur per la via ordinària, però quan vàrem veure 
amb molta sorpresa que no l’havien inclòs ens vàrem veure obligats a presentar-la per la via 
d’urgència, i crec que està més que justificada. Moltes gràcies”

El Batle, senyor Miquel Cabot comenta: “Sí, no hi ha cap problema amb la justificació. 
Evidentment ho vaig veure tot d’una quan la vàreu presentar, que havíeu comptat els plaços 
com si fos un dimarts, però tampoc me volia botar el que diu el nostre reglament, i tampoc 
aquell pacte que vàrem arribar al seu dia que les mocions per anar d’urgència havien de ser 
d’urgència. Sabia que no hi hauria cap problema. Si vostè no l’hagués presentada, que la va 
presentar per urgència el dia següent, l’haguéssim cridada per dir-li: escoltau, la voleu 
presentar o no? Vull dir, és un tema que val més respectar els protocols que tenim en 
aquest sentit, que no és la primera vegada que passa, i no hi ha cap problema, duim avui 
aquesta moció per via d’urgència i no tenim cap tipo de problema”

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim 
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per 
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia del 
següent assumpte: Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular per instar 
el Govern d’Espanya a abaixar el preu de la llum actuant sobre determinats impostos y 
costos reguladors.

8. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular per instar el Govern 
d’Espanya a abaixar el preu de la llum actuant sobre determinats impostos y costos 
reguladors

A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu del grup municipal del Partit 
Popular de Marratxí, senyora Mª Magdalena García Gual, de la Moció presentada pel Partit 
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Popular, en data 24 de juny 2021 per instar el Govern d’Espanya a abaixar el preu de la llum 
actuant sobre determinats impostos y costos reguladors, que diu textualment:

“Espanya és el quart país de la Unió Europea on els seus residents paguen més per 
electricitat, amb una factura mitjana anual de 1.273 €, representant el 8,5% del salari anual 
(15.015 €).

Segons dades d’Eurostat a 2019, el preu del quilowatt/hora a Espanya era el 5è més alt de 
la Unió Europea. A més, entre maig de 2020 i maig de 2021 el rebut de la llum s’ha 
incrementat en un 44%.

Davant aquestes dades, cal recordar que a Espanya menys d’un 40% de la factura de la 
llum depèn del preu de l’electricitat i del mercat. La resta de conceptes, són costos 
reguladors derivats de la gestió política (per exemple, subvencions a les renovables o carbó 
o dèficit de tarifa...) i als impostos (Impost sobre el Valor de la Producció d’Energia Elèctrica, 
entre altres).

Si parlam de costos derivats de la gestió política, hem de recordar que l’expresident, el Sr. 
Rodríguez Zapatero reconeixia en 2019 que les seves dues legislatures havien generat una 
bimbolla de 29.281 milions € pel boom de les renovables.

I si parlam d’impostos, el nostre país es troba entre els deu primers països de la Unió 
Europea que major percentatge d’IVA (21%) aplica al consum de llum.

Per tant, una de les vies més immediates per a reduir la factura és la rebaixa dels impostos 
que graven l’electricitat, però el govern d’Espanya ha optat per implantar una tarifa amb tres 
trams horaris, restringit la llibertat d’elecció dels consumidors i obligant-los a canviar els seus 
hàbits de vida, cosa que no tots els espanyols podran fer si volen tenir alguna possibilitat 
d’estalviar a la seva factura.

Encara que el govern afirmi que aquestes noves tarifes permetran una baixada general de la 
factura, la realitat és molt diferent, i 11 milions d’espanyols veuran incrementada la seva 
factura.

En resum, el Govern d’Espanya torna a posar excuses d’Europa per a rebutjar una rebaixa 
de l’IVA aplicat a l’electricitat, quan la realitat és que molts països europeus tenen tipus més 
baixos que Espanya en les tarifes que afecten els consumidors, perquè, la realitat és que no 
existeix cap normativa europea que impedeixi abaixar-lo.

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

ACORDS

ÚNIC.- L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern d’Espanya a prendre les mesures 
següents, per a impedir que l’augment espectacular del preu de l’energia elèctrica perjudiqui 
l’economia personal i familiar dels espanyols, agreujada pels efectes de la pandèmia:

1. Rebaixar el tipus de gravamen de l’Impost sobre el Valor de la Producció d’Energia 
Elèctrica del 7% al 0%, modificant l’Art. 8 de la Llei 15/2012 de mesures fiscals per a la 
sostenibilitat energètica. 
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2. Modificar la Llei 24/2013 del Sector Elèctric per a, entre altres aspectes, que determinats 
costos reguladors que es traslladen a la factura elèctrica com el deute del sistema 
elèctric, siguin finançats íntegrament amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat.

3. Simplificar el rebut de la llum per a facilitar la seva comprensió.

4. Posar en marxa una campanya d’informació dirigida als consumidors que expliqui de 
manera senzilla i comprensible la nova tarifa de la llum”

Sotmès l’assumpte a deliberació continua parlant la senyora García: “Aquesta és la proposta 
que nosaltres presentam avui amb caràcter d’urgència, com li he explicat, perquè és un tema 
que és obvi que és importantíssim i molt urgent. Moltes gràcies”

A continuació parla la portaveu de Vox, senyora Nchaso: “Mi votación será una abstención 
porque creo que de aquellos polvos estos lodos. El Partido Popular cuando estuvo en el 
gobierno no hizo nada al respecto, ahora la bajada del IVA es una tirita en la herida de lo 
que es el precio de la luz, y por otro lado creo que dice instar al Gobierno de la nación, creo 
que eso tendrían que mirarlo su partido en el Congreso, no desde Marratxí. Gracias”

El Batle té la paraula: “Nosaltres com a equip de govern, senyora García, hem mirat molt 
interessats aquesta moció, ens ha estranyat que a l’argumentari parlau també de la 
davallada de l’IVA però després als acords no ho posau, però bé, és un tema que també ja 
està baixat, ja està superat. El punt 1, aquest demanau davallar l’impost del valor de 
producció d’energia elèctrica del 7 al 0, també dir-vos que això s’ha suspès el tercer 
trimestre, o sigui del mes que ve, o sigui també és un tema superat. Hem de dir que aquest 
impost qui el paga són les elèctriques, evidentment se creu que se li lleva perquè també 
repercutesqui al rebut dels ciutadans. El punt 3, que és simplificar el rebut, amb el nou 
sistema tarifari també obliga a que les empreses se modernitzin i el facin més comprensiu, 
per exemple ara estan obligats amb el nou format de factura a informar de la potència 
contractada, a informar sobre el consum… demandada, perdona, no contractada, això 
significa que els ciutadans podran saber quina és la potència que necessiten exactament, 
informar sobre el consum de cada un dels 3 períodes dels 14 mesos i també incloure un 
codi QR per accedir de forma senzilla, i també per emplear comparadors d’ofertes d’energia. 
Això és un punt que també s’ha aprovat, i el punt 4 evidentment hi esteim d’acord, però no 
podem estar d’acord amb el punt 2, i li explic per què. Perquè nosaltres evidentment, i crec 
que perseguim un poc el mateix que persegueixen vostès, que el rebut de les persones 
davalli, el que passa que aquí al segon punt vostès deis que el deute del sistema elèctric 
sigui finançat íntegrament amb càrrec als pressupostos generals de l’estat, i això nosaltres 
creim que al final és una altra manera que també ho paguin els ciutadans, i nosaltres creim 
que les elèctriques també han de suportar aquesta rebaixa, que no pot ser que només ho 
suportin els ciutadans. O sigui, realment esteim d’acord amb l’esperit d’aquesta moció, però 
el punt 2 no el podríem acceptar, demanam que el retiressiu per poder votar a favor 
d’aquesta moció pel que vos dic, perquè creim que no ha d’anar damunt els ciutadans 
aquesta baixada del rebut, sinó que les elèctriques també han de suportar aquesta rebaixa”

La senyora García, portaveu del Partit Popular diu: “Jo vull intervenir, moltes gràcies. Me 
senten? És que sent com amb retard i no sé si havia perdut la connexió, perdoni. Sí, sí, jo 
vull intervenir per dir-li que agraesc al manco que l’esperit de la moció el compartiguem 
perquè realment és molt cruel de cara als ciutadans i a totes aquelles persones que hauran 
de fer front a partir d’ara a aquesta pujada i a aquests rebuts elèctrics que rebrem. 
Efectivament fèiem, a l’exposició de motius, com vostè diu, hem fet referència al tema de 
l’IVA i a la proposta no, i ja sabem que vostès han posat fil a l’agulla a aquest tema, però 
vostè diu: no, és que això ja ho feim, sí, però la baixada de l’IVA només és, i l’altra que 
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també ho ha dit, només és fins a final d’any, i nosaltres pensam i ens pareix bé que vostès 
estiguin satisfets de que això el Govern central ho hagi fet, però pensam que això no és 
suficient en absolut, que un trimestre no ens solucionarà res perquè la pujada no és només 
per un trimestre, és indefinida. Per tant, sí que podríem aquí afegir, a nosaltres ens pareix 
bé, molt bé, reconèixer que vostès ja ho han fet, però que se fes de manera indefinida 
mentre continuï la pujada del llum. Però pel que he entès, senyor Batle, l’esperit el 
comparteixen però el seu vot no serà favorable a manco que transaccionem el punt 2, és 
correcte?”

Respon el Batle: “Sí, correcte. Perquè…”

I segueix parlant la senyora García: “O sigui, vostè me demana, més que transaccionar, que 
eliminem el punt 2, i jo li dic que no, que és importantíssim per nosaltres que tot aquests 
costos se puguin, de moment, de moment mentre no hi hagi acord amb el sector elèctric, de 
moment se faci a càrrec dels pressuposts generals de l’Estat, per tant no volem prescindir 
d’aquest punt 2”

El Batle continua amb la paraula: “Hem de pensar que un poc és el mateix, a càrrec dels 
pressuposts generals de l’Estat, s’haurien d’aprovar uns nous pressupostos, i així com va la 
política nacional ves a saber quan se tornen aprovar uns nous pressupostos. Vos he de 
recordar que els darrers varen estar 4 o 5 anys, i dir que el tema de l’IVA és vera que se 
redueix fins a final d’any o fins que el preu del kilowatt davalli fins no sé quina quantia era 
que se va anunciar, això significa que pot ser que aquesta davallada d’IVA continuï el 2022 
si aquesta quantia de la corrent encara està tan alta. I ja com bé va explicar també el 
Govern, això ho fèiem per poder fer un canvi ràpid, per poder fer una rebaixa ràpida, que 
segurament no és suficient, al rebut de la llum. I amb això també s’està fent feina des del 
Congrés, perquè de fet hi ha el projecte de llei del Fons Nacional de Sostenibilitat del 
Sistema Elèctric, i també hi ha el projecte de llei de la minoració del CO2, que si s'aproven 
aquests projectes de llei que estan al Congrés, això suposarà que també les elèctriques 
hauran d’assumir part d’aquest cost. Perquè hem de recordar que nosaltres, els veïnats, 
quan consumim energia, dona igual si ho consumim de plaques solars, si ho consumim 
d’eòlica o si ho consumim directament de carbó o inclús del gas, i això ens penalitza perquè 
tot el que és renovable, bé, tot menos el gas, com que no emiteixen CO2 paguen menos 
costos. En canvi, com que a la factura global s’engloba el gas, tots pagam aquesta 
incorporació del CO2, i aquest diferencial, jo ho he hagut que estudiar, el de les elèctriques 
és molt complicat, però també aquest diferencial al final també és el que repercuteix i ho 
pagam tots. Per això dic que és interessant que també se puguin aprovar aquests 
anteprojectes de llei perquè d’una vegada per totes se crearà un sistema més just, i per això 
mateix vos explicava, i jo estic d’acord que l’IVA només sigui fins desembre, perquè al final 
el que no pot ser és que sigui la part pública la que hagi de pagar el pato de tot això. 
Coneixem que el sistema és complicat i coneixem les dificultats per canviar-lo, però no pot 
ser que tot recaigui damunt el sistema públic. Un és amb l’IVA, perquè al final quan 
davallam l’IVA el que feim  també és recaptar menos impostos, i després l’altre és lo mateix, 
el punt 2, amb aquesta idea, de que no han de ser els pressupostos generals de l’Estat 
perquè si no el que feim és davallar el rebut de la corrent però al final ho pagam per una 
altra banda que són els pressupostos. O sigui, o minoren els nostres serveis públics o al 
final ho haurem de pagar per una altra banda per fer front a aquesta despesa. O sigui, creim 
fermament que són les elèctriques que han de suportar aquesta rebaixa, i per això és que 
no podem estar d’acord amb aquest punt número 2. Podem dir que compartim l’esperit però 
per ventura no…”

La portaveu del PP diu: “Sí, sí, haurien de ser les elèctriques però no ho són, i mentrestant 
al final vostè diu que no vol que ho paguin tots els ciutadans però tanmateix li paguen, i 
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seria molt millor que ho fessin a través de càrrec dels pressuposts generals de l’Estat, o que 
de qualque manera ho compartissin les elèctriques i l’estat, i així seria una rebaixa pels 
ciutadans. De totes maneres compartim, senyor Batle, que la baixada de l’IVA no basta, i 
vostè ho sap i ho ha dit, simplement és un parxe, i nosaltres pensam que vostès que 
governen avui, els grups aquí i al Congrés dels diputats, tots els grups parlamentaris que 
tant criticaven els privilegis de les elèctriques abans, quan estaven a l’oposició, ara no ho 
fan i no els hi exigeixen tot allò que demanaven, que se’ls exigia quan governassin. I una 
vegada més pensam que haurien de ser coherents en aquest sentit o cercar una solució que 
arribàs, en qualsevol cas, a cost dels pressuposts de l’estat o a cost de les elèctriques o a 
cost de qui sigui, però que no ho haguessin de pagar tots els ciutadans de les seves 
butxaques com ho faran a partir de poques setmanes. Moltes gràcies”

El Miquel Cabot: “Jo per acabar, recordar-li, m’acaba de dir que hem de ser coherents i que 
ens hem de queixar, i jo li acab d’explicar que hi ha dos projectes de llei al Congrés que sí 
que minvaran aquests privilegis de les elèctriques. Alguna cosa sí que s’està fent”

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

B) PART DE CONTROL:

1. Donar compte dels decrets del període entre sessions

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia del període comprès entre sessions 
(maig 2021 – juny 2021).

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

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

Atès que, al llarg del 2on trimestre de 2021 s’ha tramitat la següent plataforma:

· Liquidació Pressupost 2020

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Donar compte del tràmit abans esmentat.

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

3. Donar compte de l’informe anual d’intervenció sobre resolucions contràries a 
objeccions i principals anomalies en matèria d’ingressos. Exercici 2020
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Atès que, l’article 218.1 del Text refús de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que l’òrgan interventor elevarà 
informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local contràries 
a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d’ingressos. Aquest informe atendrà únicament aspectes i comeses propis de 
l’exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions d’oportunitat o conveniència 
de les actuacions que fiscalitzi. El que conté aquest apartat constituirà un punt independent 
en l’ordre del dia de la sessió plenària corresponent.

Els articles 15.6 i 28.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local disposen que aquest informe 
anual s’elevarà al Ple en ocasió de la dació de compte de la liquidació del Pressupost, i 
inclourà també les resolucions adoptades amb omissió de fiscalització prèvia.

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Donar compte de l’informe abans esmentat.

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

4. Dació de compte de l’informe anual d’intervenció sobre els resultats del control 
dels comptes a justificar i avançaments de caixa fixa. Exercici 2020

Atès que, l’article 27.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local disposa que en ocasió de 
la dació de compte de la liquidació del Pressupost i la remissió al Ple de l’informe anual 
esmentat en l’article 15.6 (de resolucions contràries a objeccions i d’anomalies en matèria 
d’ingressos) i, en un punt addicional, s’elevarà a aquest òrgan un informe amb els resultats 
obtinguts del control dels comptes a justificar i avançaments de caixa fixa.

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Donar compte de l’informe abans esmentat.

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

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor 
Jaume Llompart Caldés, el qual dona compte i lectura del prec presentat pel Partit Popular 
relatiu a les obres al passeig que uneix el Pla de Na Tesa amb Cas Capità, que diu 
textualment: 

“PREC
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Al Plenari Municipal del mes de juny del 2021.

- Que mentre es duguin a terme les obres al passeig que uneix el Pla de na Tesa amb Cas 
Capità es creï un pas alternatiu segur per a la gran quantitat de gent que, tant de dia com 
de nit, utilitza aquest passeig. Ja sigui per practicar esport com per desplaçar-se entre 
nuclis.

- Aprofitem el moment per demanar una còpia del projecte de les obres que, òbviament, 
inclogui l’informe de seguretat de les mateixes i dels efectes negatius que tenen.

Aprofitem per deixar constància per escrit del gran perill, la manca d’un recorregut alternatiu 
segur i la greu falta de senyalització que tenen les mateixes”

Continua parlant el senyor Llompart: “Moltes gràcies senyor Batle. Veim que les obres s’han 
acabat i que no en varen fer ni cas, perquè hi hem passat en vàries ocasions i han estat 
incapaços a una obra pública, que ens pareix bé, ja li dic, li don l’enhorabona, han estat 
incapaços de crear un traçat alternatiu i segur. Gent el vespre amb la llanterna del mòbil, 
moltíssima gent a diari, cada horabaixa i durant tot el dia hi passeja, ho empra per fer-hi 
esport o com a connexió per anar a fer la compra o per visitar a qui sigui de Cas Capità, del 
Pla de na Tesa o del Pont d’Inca, i vostès no n’han fet ni cas. Els hi vàrem registrar aquesta 
moció perquè déu vulgui que fins ara no hi ha hagut cap ensurt, però no volíem ser partíceps 
de que no hi fessin res. Els vàrem avisar per xarxes, els vàrem avisar mitjançant aquesta 
via, i no han fet res, i és una obra pública, allà on l’Ajuntament és el promotor, i a on pensam 
que l’empresa hauria d’haver fet un traçat amb un vallat segur perquè la gent hi pogués 
passar. Me pareix una autèntica barbaritat que l’Ajuntament no hagi fet res. Les obres ja 
estan acabades, avui ja feien net, falten instal·lar un parell de punt de llum i me pareix fatal i 
molt trist que no hi hagin fet absolutament res. Com també aprofitaré el torn, senyor Batle, si 
m’ho permet, per fer-li un altre prec en aquest sentit: al carrer General Weyler, al número 14, 
s’està fent una obra privada, que me pareix molt bé també, on l’obra quan han esbucat la 
casa se n’ha enduit la meitat de l’acera, hi han posat un vallat, aquí sí, però el vallat se 
menja tota l’acera, i la gent del carrer General Weyler, el carrer no diré més important del Pla 
de na Tesa per no ferir a ningú, però sí que allà on hi ha molt més trànsit del Pla de na Tesa 
amb molta diferència, tampoc, no sé per on passen, però tampoc hi ha un traçat alternatiu, ni 
avisant, ni uns llums, ni uns conos, ni unes senyals allà on la gent, els vehicles hagin de 
reduir la velocitat i allà on la gent vegi per allà on pot anar, no botant de l’acera amb cotxets, 
amb infants amb bicicletes, o gent que va a peu o amb cadira de rodes i ja ho veurem si per 
damunt l’asfalt no hi ha cap susto. Per tant crec que és molt trist que a una obra pública i 
privada l’Ajuntament no hi faci un seguiment de si realment hi ha un traçats o no. No entr a 
discutir si les obres estan bé o no, de fet ja li he donat l’enhorabona, però crec que no és 
manera de que l’Ajuntament no estigui a damunt això, i me pareix fatal que no hagin tengut 
el coratge des del 16 de juny, i personalment jo, per xarxes socials, els vaig avisar 2 dies 
abans, no hagin tengut el coratge de dir res, ni de fer res. Me pareix fatal i molt trist i per això 
vàrem presentar aquest prec per escrit, que pensam que no és la via, que ja tenim aquest 
escenari per fer-ho, però no volíem ser partíceps de què hi hagués qualsevol susto. Això era 
en referència a aqueixa moció, senyor Batle, no sé si me permet que faci un altre prec o vol 
contestar aquest. Després també, la setmana passada, dimarts, vàrem assistir al jurament 
del premi Benet Mas, allà on Joan Oliver va exposar la seva obra, ens pareix una obra molt 
encertada i, a més, molt contents que el premi hagi pogut quedar aquí, i en Joan deia que la 
tradició ceramista, que el sector dels ollers i siurellers i de tots els estris de la casa que se 
fan a la zona de Pòrtol i de sa Cabaneta tenen molt de futur, que és vera que en tenen molt, 
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però no crec que hem de permetre que amb aquest equip de govern, dues campanyes que 
han fet, Nadal de 2020 i en aquest darrer mes, allà on ens convidaven a consumir productes 
dels nostre municipi amb un plat blanc que pareix d’IKEA, amb tots els respectes, no crec 
que sigui manera de recolzar als nostres ceramistes, ollers i comerciants del fang que tenim 
al municipi. I tampoc me pareix molt adient que ens estiguin convidant a utilitzar tassons 
reutilitzables amb un altre tassó d’IKEA blanc, crec que les campanyes de comunicació i 
màrqueting són potents, me pareixen encertades inclús li diria, però no me pareix molt 
coherent que tenint la tradició i el comerç i la indústria que tenim al nostre municipi, la poca 
que queda, no convidem a la gent a menjar per Nadal amb un bon plat de test, que és el que 
toca. Tampoc és culpa de la gent que ho fa amb uns altres, però crec que l’Ajuntament ha 
de promoure això. I tampoc no crec que haguem de convidar la gent a reutilitzar, o a utilizar 
millor dit, uns tassons que no siguin de plàstic, cosa que me pareix molt bé, però no amb un 
tassó que en fan 50 milions cada 30 segons, crec que això no és una bona campanya i 
pregaria, que està ben dirigida però que les canviassin, sobretot la darrera, la de Nadal 
òbviament ja està passada, però la darrera li puc enviar la foto de la revista Terra de fang on 
se veuen aquests dos tassons que estan fets amb macroproducció. Moltes gràcies”

Ara té la paraula la senyora Maria Magdalena García, pel Partit Popular: “Els hi volia fer una 
pregunta, concretament al nucli de sa Cabana hi ha una plaga de cucaratxes i molts de 
veïnats estan una mica molests, com és normal i comprensible, i els hi volia demanar si han 
fumigat o fan comptes fer-ho, si en tenien constància, perquè de vegades precisament la 
plaga existeix perquè hi ha hagut una fumigació a davant, i no sé si ho han fet o tenen 
previst fer-ho, o si sabien alguna cosa d’aquest problema. I després els hi volia fer dos 
precs, concretament de la urbanització de ses Cases Noves, hi ha també una mica de 
malestar entre molts de veïnats perquè les voravies estan a molts de carrers en mal estat. 
No només les voravies, o sigui, les aceres, sinó que a més també hem detectat que hi ha 
una sèrie de pas de vianants que necessiten repintar-se, això supòs que deu estar dins el 
pla de millores que se van fent a diferents nuclis, però no sabem si a ses Cases Noves fan 
comptes arribar i per això els hi feim aquest prec de que per favor hi arribin. I no només 
repintar-los, sinó que n’hi ha qualcuns, ja els hi puc passar després si volen concretament 
quins, dos que s’haurien de reubicar, ja que les baixades adaptades de les voravies no 
coincideixen amb la pintada del pas de peatons, no sé si m’explic, i se podria fer, per 
ventura, una reubicació del pas o fer-li una baixada adaptada també. I després tenia una 
pregunta i una altra pregunta i un prec. La pregunta és si ens poden explicar el per què se 
va suspendre una ballada popular que havia de tenir lloc al nucli del Pont d’Inca setmanes 
enrere, vàrem veure per la premsa que hi havia hagut, no sé, entenem que qualque 
problemàtica o no sabem si és que faltava qualque paper o qualque qüestió tècnica, no 
sabem, a veure si ens ho poden explicar. I l’altre prec, també relatiu al nucli de sa Cabana, 
concretament al pàrquing aquest nou que se va fer, que n’hem parlat qualque vegada, vàries 
vegades, a aquest plenari del paviment, de si era adient o no és adient, sense entrar en 
discussió de si sí o si no, només fer-li el prec de que s’ho mirin i s’ho repensin, perquè està 
donant moltíssimes als veïnats i als comerços, perquè quan fa una mica de vent vola 
moltíssima de pols i ja no només una qüestió de brutor sinó de malestar, i sobretot als 
comerços i als bars i restaurants de la zona, que moltes de vegades els clients tenen 
problemes perquè els hi arriba a dins el plat la pols d’aquest paviment. Era simplement fer 
aquest prec, a veures si se pot repensar o posar-hi alguna cosa a damunt, o fer-hi qualque 
cosa. I crec que això és tot. Moltes gràcies”

El Batle contesta: “Ha dit que que ens proposaria una reubicació d’uns passos de vianants 
però no ha dit quins, no sé si és que ens ho dirà per escrit. Sí? Val, perfecte”
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Li respon la senyora García: “Sí, si els hi pareix els hi puc passar, concretament carrer i 
número, val?”

I el Batle diu: “Perfecte, gràcies. Per contestar al Partit Popular, li pas la paraula al senyor 
Ramis, pel tema de la ballada, anirem de darrere a davant”

El senyor Josep Ramis, regidor de Cultura, té la paraula: “Moltes gràcies, senyor Batle. El 
tema referent a la ballada popular que va sol·licitar el senyor Fernández, comentar una sèrie 
de coses. Se va sol·licitar al mes de desembre i l’Ajuntament, els serveis de la casa, 
esperaven a contestar aquesta sol·licitud, perquè com vostès saben la normativa respecte al 
Covid va canviant cada 15 dies, se va actualitzant, i l’objectiu d’aquesta demora en la 
contesta era beneficiar els balladors, al moment que se s’explicités que les ballades 
populars se podien fer, donar autorització. Què passa? Que finalment han arribat les dates 
properes al 12 de juny, no s’explicita, no se positiva aquesta facilitat de poder fer ballades, 
l’Ajuntament se va veure obligat a no autoritzar aquesta ballada. Això és un poc el que ha 
passat, i la veritat me sap greu, sap greu que s’ha escampat per xarxes, s’ha anat a diaris, i 
que bé, s’ha tret per ventura un poc de context la situació i el que ha passat, quan després 
justament el Boib del 19 de juny, una setmana després de la possible o hipotètica ballada, el 
Boib, a la nova normativa Covid, va explicitar que se poden fer ballades populars. Això és un 
poc la cronologia dels fets d’aquest no esdeveniment. Jo des d’aquí, per part de Cultura, 
sempre hem tengut mà estesa a totes les entitats, a tots els grups i mai hem denegat una 
ballada, aquesta ha estat una excepció i lògicament la nostra feina és facilitar sempre que se 
facin les coses però que se facin amb una base jurídica per responsabilitat i per seguretat de 
tothom. Això és un poc el que volia explicar, moltes gràcies”

El Batle diu: “Gràcies senyor Ramis. Jo també, sobre això, vull afegir que la Federació de 
Ball de Bot de Balears, també ho va dir a les agrupacions que no se podien fer ballades. De 
fet, aquesta mateixa setmana presentava una proposta de protocol al Govern perquè se 
poguessin fer ballades, és a dir, és una qüestió global, no és un problema de Marratxí en 
concret. Sobre ses Cases Noves, me diu n’Andrés que el pas de vianants tenim un pla per 
pintar pas de vianants i altres tipus de pintura de carreteres i estam pendents encara de ses 
Cases Noves però estan dins aquest pla i se faran pròximament. La reubicació dels passos 
sí que me deis per escrit quins són i els anirem a visitar, igual que les voravies en mal estat, 
si també ens especifica un poc millor la ubicació també anirem a mirar-les. De cucaratxes a 
sa Cabana, dir-li que sí, que se va fumigar a sa Cabana dia 7 de juny, o sigui que és el 
problema que vostè diu, que és el mateix problema de cada any, que també hem de dir que 
aquestes cucaratxes surten i se moren, el que passa que és vera que ja se moren a les 
cases, és així. Després sobre la campanya de ceràmica: li puc passar la paraula al senyor 
Ramis si vol explicar-li més el que feim, però entre Cultura i Comerç, també la senyora Sans, 
hem fet moltes de campanyes de ceràmica, ara vos podeu fixar per ventura que els darrers 
tassons no vos agraden, el plat blanc vos he de dir que està comprat a les olleries de 
Marratxí també, i la foto està feta per nosaltres. Perquè és que a Marratxí no només feim 
ceràmica de fang marró i la típica de sempre, és que a Marratxí hi ha molts d’artesans que 
fan coses molt xules i molt modernes, ho dic perquè, crec jo, parlant també amb les olleries, 
que estan contents de les coses que hem fetes aquí des de que esteim nosaltres. 
Sincerament, és que hem fet moltes campanyes, però moltes, a part d’ajudes. Jo vos he de 
recordar, no sé si gràcies a una campanya que vàrem fer, que al principi a qualcú li podia 
semblar un doi, amb influencers pel municipi varen anar a fer siurells, gràcies a aquesta 
campanya, que pot parèixer un doi, Estrella Galícia va posar els colors dels siurells a les 
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seves cerveses. No ho sé, vull dir, jo crec que així mateix esteim fent campanyes. A cap fira 
turística hi havia hagut un siurell, ara a totes les fires turístiques hi ha siurells i se fan tallers 
de fer siurells a les fires turístiques, això no s’havia fet mai, sí sí, no s’havia fet mai. O sigui 
que jo crec que les campanyes li podran agradar més o menos, però que no se fan coses 
pels ceramistes d’aquí… a jo això me sap greu però he de ser contundent per dir que no, dir 
que no és cert. Després, el vallat de carrer Weyler, ho anirem a veure, no conec l’estat però 
evidentment hem de deixar pas als vianants. I el tema de Cas Capità, sobretot recordar que 
és una obra que se fa per millorar la seguretat dels vianants, que com bé sabeu no hi ha 
hagut mai llum, que era una demanda de molts de veïnats que cada setmana ens escrivien 
que per què no hi havia llum allà. A la fi vàrem conseguir que Aena ens deixés incorporar 
aquesta lluminària i ho hem fet, i jo supòs que la setmana que ve ja tendrem llum perquè 
tothom camini segur. Quan vaig veure la vostra petició, evidentment ho vaig anar a veure i 
vaig parlar amb el tècnic que s’encarrega, i ho va anar a veure, i varen instal·lar un pas amb 
barreres. És vera que qualque vespre no hi va ser i l’endemà li vàrem haver de tornar a 
recordar a l’empresa, però jo tenc fotos també amb aquest pas fet. Era complicat, perquè de 
fet no hi ha llum i l’obra és per posar-hi llum, si en aquest pas hi hagués hagut llum 
evidentment hi hauria hagut més seguretat. Era una obra complicada, perquè una ruta 
alternativa ja sabem que no n’hi ha, l’única alternativa és fer la volta a tot es Pont d’Inca. O 
sigui que no hi ha ruta alternativa, i l’empresa ho hagués pogut fer millor? és possible, segur. 
Però que nosaltres vàrem anar a revisar-ho, que ho vàrem revisar, que se va instal·lar el pas 
i que hi hem estat damunt, que els nostres tècnics hi estan damunt, això també li puc 
assegurar que és cert”

El senyor Jaume Llompart torna intervenir: “És que a jo me fa gràcia perquè sempre fan ous 
de dos vermells i sempre són els millors de la història, de la humanitat, jo no he entrat en 
discussió de… no, senyor Batle, és que vostès sempre són el millor del món, tota la feina 
que s’havia fet fins abans no existeix. Crec que a Marratxí tots els partits polítics que han 
governat han fet molt bona feina per defensar i ajudar a la tasca que estan fent els nostres 
ollers. Jo només li he dit que me pareix molt bé que el plat l’hagin comprat blanc, simplement 
li he dit que aquesta campanya no és la més adequada, no és la més visible, no té l’impacte 
que ha de tenir que si fos un plat de test. Jo només li he dit això, li he dit que ho mirin. És 
igual que el tassó, és que jo no li estic dient, perquè no ho sé, si vol li deman el tiquet i me 
mostri allà on han comprat el plat i els tassons, i per ventura els ha fet el nostre professor de 
ceràmica, ja pot ser, no ho sé. Simplement li estic dient que no me pareix una campanya el 
més adient allà on la campanya el que cerca és atreure i aquest plat blanc, jo no vaig anar a 
pensar si el plat blanc l’havia fet qualcú de Marratxí, m’entén? Jo simplement he dit que 
haguessin pogut triar uns colors més adients, perquè realment la gent tengués aquest 
impacte que ha de tenir: reutilitzar per una banda i desprès ollers de Marratxí. I després li 
diré una cosa, el tema de les obres, vostè per una cosa ens diu una cosa i per l’altra se 
mossega la coa. És vera que no hi havia il·luminació, però hi ha moltes il·luminacions per 
senyalitzar una obra. No hi va haver… sí senyor Batle, ara li diré: aquests pivots grocs que 
duen la bateria a baix, és que ni varen ser capaços de posar-n’hi un. No li donin la culpa a 
l’empresa, vostès són els que han licitat l’obra i són els que hi han d’estar a damunt, que si 
l’empresa no ho fa bé li han de donar un toque, però cada dia cada dia hi havia d’haver el 
pas. Gràcies”

Respon el Batle: “Jo li diré senyor Llompart que hem estat presents. I el tema de la 
campanya supòs que serà per tema de gustos, el que passa que vostè ha dit que no esteim 
fent feina suficient i que només s’ha recordat d’aquesta campanya i la de Nadal, me sap 
greu però és que hem fet moltes més coses, i evidentment no som millors o pitjors que 
ningú, però evidentment que hem intentat ser més creatius que vostès segur que sigui així”
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El senyor Llompart, regidor del Partit Popular diu: “Això no li discutesc, cada un té la seva 
manera de fer-ho, simplement li estic dient que no trob que sigui adient. I perdoni, una altra 
cosa més dels llums: han tengut la gran sort de topar un director d’Aena que li ha deixat, 
perquè el que li parla fa més de 10 anys que ho ha demanat molts d’anys, i els meus 
antecessors del grup popular també, i no hi ha hagut manera, per tant… Ja li he dit que 
enhorabona per l’obra”

Segueix parlant el Batle: “Al final està clar que és gràcies al director i no gràcies a nosaltres 
que hem fet les gestions. Ens ha tocat ara un director que sense demanar-li ens deixa fer les 
coses. És el que dic, crec que la nostra ceràmica està avançant molt, és molt més moderna 
que el que fa molts d’anys, que l’està començant a agafar noves generacions que fan feines 
molt xules, que no només és el típic cossiol de test, i que també s’han de posar valor, 
perquè al final també hem d’avançat i ens hem de modernitzar. I si és més encertada o 
menys encertada la darrera campanya, la veritat no ho sé, no soc especialista en 
màrqueting i no sé si… però bé,  ho deia perque no se pot negar la feina que hem fet amb 
campanyes pels nostres ollers i ceramistes”

Agafa la paraula el regidor de l’equip de govern, senyor J. F. Canyelles: “Del tema que 
parlàvem abans, evidentment hi ha coses que se poden millorar, cap dubte ni una, això va 
en relació amb el tema que dèiem de la ceràmica, el bot qualitatiu que s’ha fet els propis 
artesans crec que ha estat molt important des de fa molta estona, i també vull recalcar la 
feina que s’ha fet i que se fa des de Comunicació, que no té res a veure amb quan vàrem 
collir les riendes d’aquest govern i en aquest cas concret pel tema de comunicació amb els 
veïnats. Aquesta era la campanya de Nadal, no sé si se pot veure [Mostra un pòster a 
pantalla], i per suposat era un propòsit que se feia, propòsit número 2, que és, propòsit 
número 3, perdonau, regalem ceràmica per donar suport a l’artesania local, i per suposat, si 
veis la ceràmica que hi ha ho és. En aquest cas, el que vostè mostra, senyor Llompart 
[Jaume Llompart mostra un altre pòster a pantalla], és vera, és un plat blanc, també hi ha 
ceramistes que fan plats blancs, ceramistes locals que fan plats blancs, i aquest tenia 
referència al consum local als restaurants i se va posar un plat blanc, tot és millorable senyor 
Llompart, però no ens pot acusar de que no se fa promoció del producte local i que no se fa 
promoció de l’artesania pròpia de Marratxí perquè crec que senzillament no està gaire 
encertat quan diu això. És vera que podem millorar algunes coses, és vera, també a nivell 
comunicatiu s’ha millorat moltíssim i hem pegat un bot qualitatiu que crec que no té res a 
veure a on estàvem fa uns anys. I després també, per acabar, dir-li a la senyora García que 
vostès compten de 2018 a 2021 diuen 5 anys i només són 3, ho dic perquè les 
matemàtiques a vegades, i ho ha repetit 3 i 4 vegades que 2018 i 2021 i només són 3 anys. 
Senzillament, no havia intervengut aposta, però ja que he contestat a aquestes daixones 
també en vull deixar constància perquè senzillament és un error de bulto, amb cap altra 
pretensió que deixar-ne constància perquè no són 5 anys, són 3”

Torna intervenir la senyora García, portaveu del PP: “Volia fer un petit incís, fent ús del seu 
bon talant a l’hora de no tallar-nos al torn de precs i preguntes, i perquè ademés crec que 
entre el senyor Llompart i jo avui no hem cobert els minuts que ens tocaven. Només per fer 
un aclariment a aquesta darrera intervenció del senyor Canyelles, per al·lusions. Dir-li, 
senyor Canyelles, que ara li explicaré que som dolenta en matemàtiques però no tant, de 
totes maneres no sé si vostè pensa que 3 anys és excusa o és justificació, vull dir 3 anys 
també serien molts d’anys, però no m’he equivocat. La moció que va presentar el Partit 
Popular va ser al plenari de dia 26 d’abril de l’any 2016, i si no vaig malament, d’abril de 
2016 a juny de 2021 van 5 anys i 2 o 3 mesos, no m’he equivocat, són 5 anys. En qualsevol 
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cas me podria haver equivocat perquè jo soc més de lletres que de números, en qualsevol 
cas si fossin 3 anys li hagués dit les mateixes paraules, crec que són molts d’anys per no 
poder convocat una junta amb tots els portaveus i posar-nos a fer feina. Però no m’he 
equivocat, la moció del Partit Popular que vostès varen votar per unanimitat tots va ser el dia 
26 d’abril de 2016, només volia fer aquest aclariment, que no és que m’hagi equivocat 
sumant, per ventura no m’he expressat bé, però són 5 anys i 2 mesos. Moltes gràcies, 
senyor Batle”

El senyor J.F. Canyelles contesta: “Cap problema. Senzillament és perquè ha dit 2018-2021, 
per suposat 2016-2021 són 5 anys”

I la senyora García diu: “2018 és la fecha que vostès varen presentar l’aprovació del 
reglament de participació ciutadana, el reglament inicial vostès el varen dur el 2018, 2 anys i 
pico després de que el Partit Popular presentàs aquella moció demanant que se fes tant una 
cosa com l’altra, 2 anys enrere. És a dir, varen tardar 2 anys a iniciar el tema del reglament i 
en duim 5 que no han iniciat el darrer, però són 5 de la proposta del PP i 3 de la proposta de 
l’equip de govern d’aleshores”

Contesta el senyor Canyelles: “Entesos. No havia dit en cap moment 2016, però ja està, és 
igual. Cap problema, no és una qüestió d’això”

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. Tenc una col·lecció aquí de preguntes i 
precs. En primer lloc dirigit al regidor senyor Ramis, li he de donar, igual que vàrem tenir la 
conversa telefònica aquesta setmana, li vaig donar l’enhorabona pel programa que han fet 
dintre de les possibilitats que tenim per aquestes festes, a cadascú se li ha de reconèixer la 
seva feina i la veritat que al menys enguany hem tengut algo de festes, esper que l’any qui 
ve ja siguin les festes com han de ser sempre, però en primer lloc volia donar-li l’enhorabona 
a ell i a la seva regidoria i a tots els que han participat d’aquest programa. Després, 
respecte, també ho vàrem comentar a la nostra conversa telefònica, respecte al tema de la 
ballada que ha tret la senyora García, telegràficament els successos són més o menys els 
que ha exposat, desembre se va demanar permís per aquesta ballada, hi ha una sèrie de 
contactes, se’ls hi reclama un seguro de responsabilitat civil que varen tenir que contractar 
nou perquè el que tenien de la federació no el varen considerar suficient, o sigui ja se’ls hi va 
fer fer una inversió, i un dia abans de la ballada, ni 24 hores, arriba la carta oficial que va dir 
que no la podien fer. Jo crec que sí que s’ha seguit possiblement tot el reglament i s’ha anat 
al límit per facilitar-los aquest evento, però s’ha de posar més carinyo amb aquestes coses, 
sobretot amb gent que el que fa és fer visible la nostra cultura i el nostre municipi. Aquesta 
gent des Raiguer, sense cap mena de dubte, se dediquen a això, a dur el nom de Marratxí 
per tot arreu, per tant no és de rebut que 24 hores abans se’ls hi digui que no i hagin de fer 
tot l’esforç per cancel·lar l’evento, etcètera, etcètera. Sé que ara han demanat més dies per 
fer altres ballades i esper que a part de que les circumstàncies ja són unes altres pareix ser, 
esper que no es torni a repetir aquesta situació que crec que és bastant diguem que 
desagradable com a mínim. Després, respecte a una altra qüestió: les obres aquestes que 
se varen acabar al final del carrer Cabana, carretera de Bunyola, uns veïnats, jo no he pogut 
passar la veritat, però diuen que els arbres s’estan morint. No sé si tot està dintre del nostre 
municipi, però sí que hi ha arbres que jo no sé si és que no hi ha reg, no sé si és cosa 
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nostra, no sé si és cosa de carreteres, no sé si és cosa de Palma, estaria bé que li fessin 
una ullada perquè pareix ser que perdrem molts d’aquests arbres que se varen sembrar per 
allà. Aprofit per reclamar-li a la regidora saber com està el nou contracte de neteja perquè 
necessitam ja aquest nou contracte, s’ha de fer bé, ho entenc, però duu molts de mesos i 
això ja és d’urgència quasi quasi diríem, a part del tema de com tenim les voravies, hi ha 
aceres que no se poden fer servir de les herbes que tenen, per tant hem de donar resposta 
ràpida als ciutadans respecte a això. També volia, respecte, canviant de tema, al ple 
anterior, li voldria demanar al senyor Batle si hi ha qualcuna novetat respecte al Mercadona, 
a la rotonda aquesta famosa i l’edifici, si hi ha hagut encontre amb els veïnats, una trobada 
venc a dir, amb els veïnats de Son Ramonell pel tema de l’skate i com està ara en aquests 
moments, i un altre prec que vàrem fer, els plenos presencials, ja ens va confirmar que el 
mes vinent ja els tendrem presencials. Esper, no vaig escoltar molt bé, o no vaig sentir si hi 
hauria públic o no, però ja seria el màxim que poguessin entrar qualcun ciutadà a aquests 
plens nostres. Després per la regidora de Comerç, volia fer-li una pregunta que no m’ha de 
respondre ara, però voldria saber quantes empreses i autònoms del municipi s’han vist 
beneficiats dels diferents plans d’ajuda municipal i quin percentatge representen de tot el 
sector dintre del nostre municipi. Crec que ara recentment ha acabat el darrer pla aquest, 
que tenim encara la campanya pública pels carrers del municipi, i una altra cosa també, això 
ja va pel regidor Pedro López: el tema de les senyals de velocitat de tràfic que ara 
recentment ha canviat, com ho tenim? O sigui, perquè nosaltres procuram moure-nos pel 
municipi, veure les evolucions, n’hi ha que hem vist ja que cap a sa Cabaneta han posat una 
senyal d’aquestes lluminoses que ens posa mala cara quan anam a més velocitat de la que 
toca, però voldríem saber si està ja tota aquesta compra que varen fer de senyals, si ja està 
col·locada al seu puesto i si està vigent les velocitats indicades. I crec que amb això tenim 
més que suficient, moltes gràcies”

El Batle comenta: “Molt bé, gràcies senyor Amengual. Ha tornat sortir el tema de la ballada, 
evidentment jo no sé si varem ser àgils o no varen ser àgils, però record que les agrupacions 
saben per la seva federació que no se podien fer ballades. Me sembla perfecte que ens 
demanin el permís i això però ho sabien, i potser que nosaltres haurem fallat amb els 
tempos, no ho sé perquè desconec el papeleo, però vull recalcar perquè hi ha una federació 
a darrere que també s’encarrega d’aquestes coses. L’obra de la carretera vella de Bunyola, 
aquesta obra és del Consell de Mallorca i el manteniment també és del Consell de Mallorca. 
Els arbres, si desprès el senyor Canyelles vol afegir alguna cosa ja l’afegirà però els arbres 
tenen tot el plaç de les obres per tornar-los a reposar si moren, però nosaltres els hi podem 
fer la pregunta al Consell de Mallorca perquè ens diguin com ho vulguin, però per 
experiència pròpia, quan varen fer el boulevard de carretera d’Inca va passar el mateix, que 
hi va haver, després de l’obra nosaltres els vàrem poder reclamar que reposassin aquells 
arbres que no varen fermar, no sé quina és la paraula tècnica. O sigui que això supòs que el 
Consell de Mallorca ho té present però se li pot demanar, però el manteniment de tota 
aquesta obra i aquesta carretera és del Consell de Mallorca. El contracte de neteja, avui 
hem rebut l’OK del tribunal de contractació, que ens indica que podem continuar amb el 
procediment perquè els plecs estan tots bé. Com que ja tenim aquesta passa que és una 
altra passa que teníem pendent, ja hem convocat mesa per dia 5 de juliol, o sigui la primera 
mesa seria el 5 de juliol. Tot va com ha d’anar amb els plaços que hem de dur. El tema del 
Mercadona, la veritat és que Mercadona està bastant callat, no ha dit res. Jo vaig rebre un 
Whatsapp de la segona representant la setmana passada i ens va dir que demanarien una 
reunió per aquest mes de juliol, que crec, si no el senyor Canyelles ho podrà confirmar, crec 
que ja l’han posada per aquest mes de juliol. També ens hem vist amb els veïnats de l’skate 
de Son Ramonell… bueno, tema del Mercadona, encara tenim tota la feina de contestar 
totes les al·legacions que s’han presentades, que no són poques, que de fet encara està per 
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enmig. L’skate de Son Ramonell ens vàrem reunir amb els veïnats i ara ho tenim un estudi 
perquè vàrem trobar un solar també a Son Ramonell que pot ser vàlid. No era una de les 
opcions que ells ens varen presentar, però sí que nosaltres ho vàrem estudiar des d’aquí i 
vàrem trobar una possible ubicació diferent a la que vàrem proposar en un principi, i si 
tècnicament va bé i pot ser adient, evidentment quan ho estudiem bé, faríem aquest canvi 
d’ubicació. Quantes empreses i autònoms es veuen beneficiats per les ajudes, això li 
contestarem per escrit, el que sí que de les de l’any passat, això de la resolució se va penjar 
al tauló d’anuncis, a la web ho pot trobar. No les d’ara, evidentment que encara és molt 
prest, que encara no s’han donat, va acabar el plaç però ara s’ha de reunir el tribunal per 
evaluar-les però les de 2020 sí que les té penjades. I senyal de velocitat, li pas la paraula al 
senyor López”

A continuació parla el senyor Pedro López, regidor de Policia: “Muchas gracias, señor 
Alcalde. Pues mire usted, señor José María Amengual, en principio no tenemos todavía la 
totalidad de las señales, con lo cual tenemos que esperar a que nos lleguen los lotes. Como 
parece ser que ha habido un boom de solicitudes y nos están demorando las entregas. En 
cuanto al radar pedagógico que hemos puesto en dirección Cabaneta, sí, pero a parte, 
tenga usted en cuenta que a parte de hacer esas caras simpáticas cuando vas a una 
velocidad media o de disgusto cuando vas a una velocidad excesiva, nos da una serie de 
datos complementarios: número de vehículos, velocidades medias, y también no implica que 
esté el radar para que no esté el seguro, que ya no es tan pedagógico sino un poquito más 
coartivo. Espero haber dado respuesta a su pregunta”

El Batle dona la paraula ara al senyor Josep Ramis: “Moltes gràcies, senyor Batle. 
M’agradaria tenir unes paraules d'agraïment també pel senyor Amengual per les paraules 
que ha tengut cap a l’Àrea de Cultura respecte del programa de les festes, moltes gràcies. 
Comentar també que tot esdeveniment que se fa, l’Ajuntament sempre demana una 
assegurança, una assegurança de responsabilitat civil, i que justament en aquest cas 
l’esdeveniment no s’ha produït, però aquesta assegurança cobreix normalment una 
anualitat, sol ser l’habitual, per tant la podrà fer servir i, de totes maneres, aquesta és una 
despesa subvencionable, cosa que també l’Ajuntament recolzarà econòmicament aquesta 
despesa. I repeteixo, que també ho ha dit el senyor Batle, les mostres de ball de bot se 
poden fer, se podien fer en aquell moment, les classes també, els assajos també perquè són 
grup bombolla, però les ballades populars no, les ballades populars en aquells moments no 
se podien fer. I és vera que varen rebre la notificació, per lo vist, el dia anterior, les 
notificacions arriben quan arriben, però la meva telefonada personal perquè tengués temps, 
perquè pogués organitzar aquesta no ballada, aquesta cancel·lació de l’acte, la vaig fer 
dimarts, quan l’esdeveniment era dissabte, just al moment en què vaig tenir l’informe. Això 
és un poc el que ha passat. Moltes gràcies, senyor Amengual”

Ara té la paraula el senyor Joan Francesc Canyelles, regidor d’Urbanisme: “Bon vespre a 
totes i a tots. Del tema dels arbres de l’obra de connexió amb la Indioteria, amb el pont de la 
Indioteria, tota aquella zona que hi havia l’obra tan important que vàrem dur a terme amb 
col·laboració o conjuntament amb el Consell, el manteniment és seu però nosaltres hi vàrem 
posar la xarxa d’aigua, està connectat a la xarxa municipal, vol dir que l’aigua la paga 
l’Ajuntament, venc a dir que el Consell hauria de fer el manteniment. És evident que hi 
pegarem un bot, i de moment no havíem rebut cap queixa, també hi he passat darrerament 
però tampoc sincerament no m’he fixat si era qualque arbre determinat que per ventura quan 
els trasplanten a vegades hi ha baixes, però hi pegarem una ullada i ho veurem, i ho 
subsanarem si hem de reclamar com vàrem fer a tota la carretera d’Inca, que hi va haver 
baixes d’arbres per l’època que els varen sembrar o senzillament perquè estaven malmanats 
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quan els varen dur i els varen reposar. Després, respecte al concurs de neteja, al concurs de 
neteja hi va haver una al·legació als plecs, i per això és que ho hem hagut de demanar al 
tribunal de contractació, i el tribunal de contractació ens ha contestat avui que podíem seguir 
amb el concurs, que l’al·legació no influïa i que podíem seguir exactament igual perquè 
l’al·legació estava presentada fora de termini, no estava presentada en el període 
d’al·legacions. Hem posat data de dia 5 de juliol per la primera mesa d’aquest contracte. I 
després, respecte al que parlàvem del Mercadona, hi ha convocada una reunió per dia 5 de 
juliol, una reunió tècnica, venc a dir que nosaltres no hi assistirem, hi assistiran els tècnics 
de l’Ajuntament i tècnics del Mercadona respecte a aquesta reunió tècnica. Però també de 
l’edifici i de la rotonda, tot plegat. Després també esteim immersos en el tema de contesta 
d’al·legacions, que com saben se’n varen presentar diverses per diferentes coses, ha estat a 
informació pública el que és l’edifici, també respecte a la rotonda, i esteim en aquest procés 
de contesta d’al·legacions, perquè tenim la intenció ferma de contestar totes les al·legacions 
individualment a cada persona que les hagi presentades” 

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Mª Dolores 
Nchaso Sota: “Se trata de la zona de ses Cases Noves, mi primer ruego es exigir que se 
ponga fin al vandalismo y comportamiento incívico, en general de un grupo de jóvenes, que 
a veces llegan a ser 30, que se concentran en la pista deportiva de ses Cases Noves 
ubicada en la calle Manel Sanchís Guarner. Al parecer los jóvenes no son de la zona, por lo 
que se muestran irrespetuosos con los vecinos. A los típicos ruidos de motos, botellones, 
gritos y pelotas en las fachadas de las viviendas, se ha sumado también la rotura de un 
farolillo de una de las casas. Los vecinos han llamado a la policía, pero desde la central les 
dicen que están ocupados. Nos consta que el regidor de Policía hizo acto de presencia en 
una de las ocasiones, pero no consiguió aplacar el comportamiento incívico de los jóvenes. 
La segunda pregunta: a raíz del ruego anterior, de la pregunta anterior, mostramos nuestra 
preocupación ante la falta de policías por las noches, la mayoría de veces hay una sola 
patrulla para cubrir todo el municipio y en muchas ocasiones debe permanecer en el cuartel 
para atender las posibles emergencias sin poder realizar las rondas necesarias y 
correspondientes por las calles. Parece que ustedes han intentado suplir la presencia de 
policías por voluntarios de protección civil, que se ocupan de tareas que no son las 
adecuadas para ellos. Esto es un tema bastante peliagudo porque se ha hecho en otros 
municipios con la contrariedad del mismo cuerpo, puesto que usurpan funciones, por tanto 
rogamos que se dote de más efectivos de policía nocturna, que pueda cubrir como es 
debido la necesidad de los ciudadanos, y solicitamos por segunda vez el acceso del 
cuadrante a los turnos de la policía local. Otra pregunta: al parecer cuando este centro de es 
Garrovers, en concreto en la pista deportiva, hay bastantes conflictos. Se hace uso de la 
pista deportiva por parte de vecinos de urbanizaciones colindantes, de Son Daviu, ses 
Llegítimes i Son Bieló, cosa que enfada a los que supuestamente son los encargados y los 
que se atribuyen la posesión de esta pista, puesto que yo creo que es municipal y debería 
tomar caso el Ayuntamiento para hacer partícipes a todos en las pistas. Uno de los temas 
por los que yo empecé en esta legislatura era la población minina, resulta que han aparecido 
varias zonas de presencias y colonias de gatos no autorizadas por el Ayuntamiento en 
diferentes puntos de Pont d’Inca, al parecer voluntarios y voluntarias en este tema están 
generando nuevas colonias al proporcionar agua y alimentos a los mininos. Estos puntos 
podrían ser, y ya les digo, suelen ser móviles, pero en la última revisión que hemos hecho, 
están en la calle Sant Llàtzer 18, en la calle la Salle 16, Sor Amparo Mateu, al lado de las 
Agustinas, Germà Benilde 3, Miquel Morey con San Agustín. Rogamos que desaparezcan 
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estos puntos y que se normalice y regule una colonia autorizada en el lugar donde se crea 
conveniente por parte del Ayuntamiento y que se acuerde con la consulta y beneplácito de 
los vecinos. Finalmente, quisiera hacer un popurrí de preguntas que ya he hecho 
anteriormente. Hoy se ha nombrado una, que sería el párquing de la Cabana, el estado 
como ha señalado la regidora señora García es lamentable, mucho polvo, los agujeros van 
siendo más y el verano lo ha agravado todo. Hace seis meses que estoy yo en el pleno, he 
denunciado varios locales, varios edificios, varias posesiones del Ayuntamiento, y veo que 
alguna ni siquiera las han mirado, por ejemplo el safareig des Caülls, la calzada romana del 
camí de sa Bomba, el sestador de Son Verí, quería saber cuándo tienen pensado hacer 
alguna actuación. En relación a la puerta de la entrada de la Asociación de Vecinos de ses 
Cases Noves ya ni siquiera funciona, podría decirnos por qué no funciona?”

El Batle diu: “Senyora Nchaso, me sent? Li estic dient que ja s’ha acabat el seu temps i que 
de fet li he deixat bastant…”

La senyora Nchaso li respon: “Ah, muy bien, fantástico, seguiremos la semana que viene. A 
ninguno se le corta el tiempo, señor Alcalde, muchas gracias”

Torna parlar el senyor Cabot: “No m’ha deixat acabar, li he dit que se li ha acabat el temps, 
que li estic deixant, que si per favor podia ser breu i acabar amb la seva intervenció, no m’ha 
deixat acabar. És el que li anava a dir. Mai he pecat per tallar a ningú i no deixar-li parlar, 
només l’estic avisant de què fa temps que ha acabat el seu temps i que per favor sigui breu. 
Res més”

La portaveu de Vox diu: “Solo quiero que reconozca que esta noche, aquí presentes, a nadie 
le ha cortado el tiempo, a nadie le ha avisado. Yo tengo las preguntas, puedo volver al 
siguiente pleno con las mismas preguntas, no se preocupe”

Segueix parlant el Batle: “No hi ha cap problema senyora Nchaso. Ningú tampoc ha estat el 
temps que ha estat vosté”

I la senyora Lola Nchaso contesta: “Yo estoy sola, los demás son tres o cuatro que emplean 
el tiempo, no los tres juntos sino cada uno emplea el tiempo que corresponde”

El senyor Cabot, Batle respon: “Senyora Nchaso, això no ha estat així aquest vespre, hi ha 
un reglament que se pot llegir i explica els minuts que té, i de fet vos vaig recordar aquest 
reglament fa un parell de plenaris perquè, a petició d’alguns de vosaltres, vàreu demanar 
que se respectés, i això és el que estic fent. No he tallat a ningú, tampoc l’he tallat a vostè, 
només li anava a recordar que s’havia passat dels minuts del temps i que per favor fos breu, 
no he dit res més”

Intervé de nou la senyora Nchaso: “No se preocupe, las tengo escritas, las volveré a hacer 
el pleno que viene, no se preocupe”

I el Batle diu: “Perfecte, si vostè vol pensar que jo l’he volgut aturar o que jo l’he volgut 
desfavorir a vostè me sap greu però no és així, no és cert. Contestant a la vostra pregunta, 
només volia deixar una cosa ben clara i és que protecció civil no cobreix funcions de la 
policia local, això ho volia deixar claríssim. Tot l’altre li contestarem per escrit, gràcies”
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Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu d’Unides Podem, senyor 
Humberto López Rodríguez: “Gràcies, senyor Batle. És sobre el prec que volia fer sobre 
l’aplicació del reglament de participació ciutadana, què és el que passaria a partir d’ara. Ja 
va comentar la regidora Neus que un poc la intenció és aquests mesos crear un calendari 
per realitzar el consell veïnal, era sobre això, i també comentava una sèrie de punts del 
reglament que ja estan aplicant actualment, com el defensor dels ciutadans, pressuposts 
participatius, que ja s’estan aplicant, i volia fer menció especial a un dels punts del 
reglament, que és on vull fer el suggeriment, que és el dret de participar a les comissions 
informatives per les entitats implicades als punts i els tòpics de les mateixes. És a dir, quan 
hi ha un punt que té a veure amb una entitat concreta, convidar-la a participar en aquesta 
comissió. Això és un dels punts. El nostre suggeriment és que en aquest cas sigui l’àrea de 
Participació Ciutadana qui hauria de rebre cada mes les propostes de les comissions 
informatives, i s’encarregaria de fer la convidada de manera telefònica a les entitats que 
tenguin relació amb els punts que tracten a les comissions. Creim que aquesta convidada 
s’hauria de realitzar de manera personal i per telèfon, i no sols per email com se sol fer amb 
els representants polítics, ja que es tracta de veïns i veïnes que no necessàriament estan 
habituats a relacionar-se amb l’administració, i per això el nostre suggeriment és anar afegint 
camins burocràtics i que sigui el mateix funcionari que normalment informa les entitats de 
l’àrea de Participació Ciutadana qui es posi en contacte amb elles per fer la cridada 
telefònica i la direcció d’email que figura al registre d’entitats. Entenem, per tant, que no 
seria idoni establir les mateixes garanties, en aquest cas, per comunicar i confirmar el rebut 
mitjançant signatura com feim amb els regidors, perquè moltes entitats únicament rebrien 
una convidada molt de tant en tant, per això entenem que el tracte i la comunicació personal 
que es realiza des de l’àrea de Participació Ciutadana donaria millors resultats en aquest 
cas. I per això demanam si se podria començar a aplicar aquest dret a partir de la publicació 
del reglament al Boib. Moltes gràcies”

Miquel Cabot, Batle, té la paraula: “Gràcies senyor López, no sé si la senyora Serra li vol 
contestar, però jo li volia afegir que ara té el plaç d’exposició pública, per introduir una 
al·legació amb tots aquests punts, perquè se puguin incluir al reglament i se pugui, tenir en 
compte. És la manera correcta de proposar-ho i ho tendrem en compte”

Seguidament parla la senyora Neus Serra, regidora de Participació Ciutadana: “Jo no tenc 
molt clar, això supòs que ens ho podria contestar la secretària, si el fet de què les 
associacions intervenguin a les comissions, si s’hauria de modificar el reglament de 
funcionament de les comissions, no ho tenc clar. Vull dir, no sé si això se pot incloure, no 
tenim cap problema en estudiar-ho, d’incloure-ho al reglament, però llavors no sé si toparia 
amb la normativa”

El Batle afegeix: “És per això mateix que deman que això se faci a través d’al·legació, 
perquè s’estudia també tècnicament, jurídicament, i se contesta així com sigui adient, crec 
que ara mateix aquest és el procediment correcte”

Torna intervenir el portaveu d’Unides Podem: “Jo me referia efectivament a quan ja estigui 
passat el període d’al·legacions, quan ja se publica definitivament, i m’estic referint a un punt 
que ja està inclòs al reglament, que és aquest del dret a la participació de les entitats a les 
comissions informatives,  no és un tema que s’hagi d’afegir al reglament de participació 
ciutadana perquè ja hi figura. Moltes gràcies”
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Seguidament parla el regidor, senyor Joan Francesc Canyelles: “Respecte a aquest tema, 
ho dic perquè segurament el senyor López no se’n recorda, però històricament a les 
informatives, i el senyor Frau o inclús la senyora García se’n recordaran, estaven convocats 
les diferentes associacions de veïnats. Una de les qüestions que va passar i que se va 
deixar d’assistir és perquè si no segueixes l’evolució d’un tema determinat des del principi, 
quan venien, venien a la comissió però en realitat els costava molt participar perquè 
precisament no havien seguit l’evolució d’aquell tema a dins el propi Ajuntament, a nivell 
burocràtic me referesc. I ara, actualment, encara convocam a les comissions informatives a 
la Federació d’Associacions de Veïnats de Marratxí, el que passa que aquesta federació 
està desactivada i per això no ve ningú. Clar, si no participes de tot el procés fa molt mal 
després, és a dir, quan venien a la informativa el que se trobaven és que pareixia que els 
parlaves en xino, perquè a les comissions informatives, com vostès saben, si no has mirat 
primer l’expedient i no has fet un seguiment del tema que se tracta, normalment no, venc a 
dir no ve explicat el tema del principi de zero zero, m’explic? Hi ha coses que venen de molt 
més enrere o que senzillament només se duen aprovacions com ara mateix hem fet amb els 
projectes que venen per romanent, que són coses concretes, que el que fas és una qüestió 
burocràtica que és crèdit, és una reserva de crèdit, en canvi no explicam el projecte, 
m’explic? I se trobaven que els hi faltava tema i els hi faltava haver fet un seguiment des 
d’un principi, que jo crec que és on hi ha la dificultat més important. De totes maneres, si fa 
aquesta al·legació evidentment després els serveis jurídics miraran si és factible o no, i al 
mateix temps dirà si una proposta així se pot dur a terme o no se pot dur a terme. Trob que 
hi ha una desconnexió real, no vull dir en tots els temes, però en la majoria dels temes hi ha 
una desconnexió real de quan se viu des de dedins, inclús existeix entre nosaltres, existeix a 
l’oposició i estant al govern, jo he estat a les dues bandes i evidentment la veig aquesta 
desconnexió amb el tempus, amb la mateix línez,  el que passa que nosaltres com a 
regidors sap cadascú el seu paper i sap com evolucionen les coses perquè t’ho has mirat i 
saps com evoluciona un determinat projecte o un determinat fet. Aquest incís que volia fer 
perquè realment això s’ha provat i no va funcionar, però bé, no dic que no se pugui tornar a 
intentar i se pugui tornar a reprendre amb les modificacions que facin falta”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu del Grup Mixt, senyor 
Miguel A. Estarás Gelabert: “Bones tardes, només una cosa. Volia demanar si teníem fecha 
per l’obertura del mercat del Polígon de Marratxí, els diumenges”

Contesta el Batle: “No, encara no hi ha feches perquè encara no està permès, i fins que no 
en diguin que està permès fer-ho no…”

El senyor Estarás diu: “Consell ja obri, ho sabeu no?”

Li respon el Batle: “Sí, però amb unes restriccions molt fortes, i nosaltres trobam que si l’hem 
d’obrir no volem restringir qui pot venir i qui no pot venir, ho volem fer amb unes condicions 
sanitàries bones i també d’igualtat per tots els que venen a posar la parada”

Seguidament agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor Amengual: “Només ara 
que hem acabat el ple i ja fora de tot això, ja ho ha dit la meva companya la senyora García, 
enhorabona pel tema aquest de traduir al llenguatge de signes el nostre plenari, ho fa més 
visible i desde luego és un logro important pel nostre municipi, gràcies”
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El Batle contesta: “Gràcies senyor Amengual, i també gràcies a la federació per aquesta 
tasca. Ens podries ensenyar a aplaudir i vos aplaudiríem, no trobes Georgina? [tots 
aplaudeixen en llenguatge de signes]. Moltes gràcies, idò pensau que encara queden un 
parell de dies de Sant Marçal per gaudir, i ens veim a la Missa de Sant Marçal i el mes que 
ve ens veim les cares, que feia molt de temps”

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