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Referència: 2021/00000107M

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

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 08/21
Caràcter: Ordinària
Data: 27 de juliol de 2021
Horari: de 20.00 a 22.00 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.

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA
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1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (28-06-2021)
Economia i Especial de Comptes (Contractació):
2.Proposta per devolució dels imports abonats pels usuaris del contracte de concessió 
d’obra pública i de gestió dels centres de primer cicle d’Educació Infantil de l’empresa 
Proyectos Baula, S.L en la segona meitat del mes de març de 2020
Economia i Especial de Comptes (Economia):
3. Reconeixement de crèdits 07/21
4. Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 2/21 per a 
inversió financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del pressupost de 
2021
5. Modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a insercions publicitàries als 
mitjans de comunicació municipals.
Interior (Recursos Humans):
6. Consolidació de grau personal a distints funcionaris municipals
7. Sol·licitud d’atorgament de condecoracions al mèrit policial a membres de la Policia Local
Propostes per via d’urgència:
Esports:
8. Declaració d’urgència: Modificació de l’ordenança reguladora de medi ambient per 
incloure horari d’ús de les instal·lacions de lleure juvenil a l’aire lliure (skate parks, pistes 
multiesportives, parcs de cal·listènia)
9. Modificació de l’ordenança reguladora de medi ambient per incloure horari d’ús de les 
instal·lacions de lleure juvenil a l’aire lliure (skate parks, pistes multiesportives, parcs de 
cal·listènia), prèvia declaració d’urgència
Mocions:
10. Moció presentada per l’equip de govern amb motiu del Dia Europeu de les Llengües
11. Moció presentada per l’equip de govern en defensa de la llibertat sexual i de condemna 
de la violència contra el col·lectiu LGTBIQ+
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 juliol 2021 (Ajudes puntuals serveis socials, 
informes objecció i subvenció xips cans relatives al 2n trimestre 2021)
3. Donar compte de l’Auto núm. 186/2021
4. Donar compte del Decret núm. 73/2021
5. Donar compte de la Sentència núm. 197/2021

Precs i preguntes 

Desenvolupament de la sessió:

A)PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 28-06-2021, que s’aprova i 
autoritza per unanimitat.

2. Proposta per devolució dels imports abonats pels usuaris del contracte de 
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concessió d’obra pública i de gestió dels centres de primer cicle d’Educació Infantil 
de l’empresa Proyectos Baula, S.L en la segona meitat del mes de març de 2020

Antecedents
1. En data 24 de setembre de 2011, per acord del Ple va ser adjudicat el contracte de 

Concessió d'obra pública i de gestió dels centres de primer cicle d'Educació Infantil de 
l'empresa Proyectos Baula, S L amb una durada de la concessió de 8 mesos per a 
l'execució de les obres, i 25 anys d'explotació.

2. En data 14 de març de 2020, pel Reial Decret 463/2020 es declara l'estat d'alarma per 
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

3. En data 28 de juliol de 2020, per acord del Ple es va declarar la impossibilitat d'execució 
del contracte de Concessió d'obra pública i de gestió dels centres de primer cicle 
d'Educació Infantil a conseqüència de la situació de fet creada pel Covid- 19 des del 16 
de març fins 12 de juliol.

4. En data 2 de febrer de 2020 la tècnica d’educació informa que els usuaris de la 
concessió quan es van reincorporar en juliol 2020 se’ls va descomptar la part 
proporcional de la quota de la segona quinzena del mes de març, ara bé als usuaris que 
no van continuar, encara no se’ls ha retornat la part proporcional de la quota del mes de 
març en que es va suspendre l’activitat i que ha hagut, per tant, diverses reclamacions 
de pares dirigides a l’Àrea de Serveis Socials, Igualtat, Educació, Formació i Ocupació.

5. En data 8 de febrer de 2020, s’ha rebut reclamació conjunta per part de quatre famílies, 
sol·licitant la devolució dels imports abonats en la segona meitat del mes de març 2020 
pels serveis no prestats.

Consideracions jurídiques

1. La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (vigent en el 
moment en que es varen adjudicar els contractes)

2. La llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (actualment vigent)

3. Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel que se adoptan mesures urgents 
complementàries en l’ àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

De conformitat a l’article 36. 3 del Reial Decret esmentat : “...els contractes de prestació de 
serveis de tracte successiu, l'empresa prestadora de serveis pot oferir opcions de 
recuperació del servei a posteriori i només si el consumidor no pogués o no acceptés 
aquesta recuperació llavors es procediria a la devolució dels imports ja abonats en la part 
corresponent a el període de el servei no prestat per aquesta causa o, sota l'acceptació de 
consumidor, a minorar la quantia que resulti de les futures quotes a imputar per la 
prestació de servei. Així mateix, l'empresa prestadora de serveis s'abstindrà de presentar a 
cobrament noves mensualitats fins que el servei es presti amb normalitat, sense que això 
doni lloc a la rescissió de l'adjudicació, a no per la voluntat d'ambdues parts

El supòsit de fet plantejat és clar, estem en una relació contractual entre l’empresa 
concessionària i els usuaris pròpia d’un contracte de serveis de tracte successiu que 
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desencadena en una obligació per part de l’empresa Proyectos Baula S L de devolució 
dels imports abonats, donat que els usuaris no volen acceptar un altre solució.

Aquesta Regidoria eleva a la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de 
Comptes, la següent proposta d’acord:
1. Requerir a l’empresa Proyectos Baula, S L per que, en el termini de quinze dies hàbils, 
retorni a les diferents famílies usuàries la quantitat corresponent pel període de servei no 
prestat en el mes de març per la declaració de l’estat d’alarma per la COVID-19.

2. Notificar la resolució al contractista, l’Àrea de Serveis Socials, Igualtat, Educació, 
Formació i Ocupació i famílies interessades.

3. Prosseguir l’expedient els tràmits reglamentaris adients.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la senyora Secretaria: “Es tracta de 
requerir, com que l’òrgan de contractació és el ple en aquest cas, fer un requeriment 
formal a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils retorni a les famílies usuàries la 
quantitat correspondent, en el període de servei no prestat al mes de març per la creació 
de l’estat d’alarma per la covid 19. Seria només el cas de les famílies que no van continuar 
el curs i que per tant no se’ls hi va fer la compensació”

El Batle, Miquel Cabot, té la paraula: “Això, com vaig explicar ja a les comissions, però 
pels que no hi éreu, com sabeu el mes de març de 2020, amb el confinament va haver mig 
mes que no se varen fer classes a l’escoleta municipal, aquells pares, amb aquells nins i 
alumnes que varen continuar a l’escoleta se’ls va compensar però aquells que no varen 
continuar se’ls havia d’abonar aquests 15 dies i l’empresa concessionària de l’escola 
encara no ho havia fet. Ara el que nosaltres feim en aquest plenari, els exigim que tornin 
aquests 15 dies a aquests pares” 

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 22 de juliol 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, de la regidora de 
VOX, del regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb les abstencions dels tres 
regidors de Ciudadanos, aprovar els acords esmentats.

3. Reconeixement de crèdits 07/21

Vist l’expedient 07/21 relatiu al reconeixement de crèdits corresponents als exercicis 
pressupostaris anteriors.

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

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

Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23 1.e) del TRRL i 60.2 del RD 
500/90, correspon al Ple el Reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no 
existeixi dotació pressupostària.
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Aquesta Regidoria es complau en elevar a la Comissió d’Economia, Hisenda i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit 07/21 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 OBJECCIÓ
1 2020 2020005120 07/09/2020 ENDESA ENERGIA SA. 981,08 F
2 2019 2021002954 15/10/2019 AMICS DE LA TERRA MALLORCA 330,00

3 2020 2021003614 14/10/2020 LLIBRERIA DRAC MAGIC 1.530,36

4 2019 2021003971 31/08/2019 MARIA RAMIS SERRA 59,63 F
5 2019 2021003973 31/08/2019 MARIA RAMIS SERRA 150,38 F
6 2019 2021003974 31/08/2019 MARIA RAMIS SERRA 41,24 F
7 2019 2021003977 31/08/2019 MARIA RAMIS SERRA 83,49 F

TOTAL 3.176,18

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

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

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 22 de juliol 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.

4. Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 2/21 
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 2/21 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
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1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit 2/21 a les aplicacions pressupostàries i pels conceptes i imports següents:

Tipus de 
modificació

Aplicació 
pressupostària Import (€) Concepte

Crèdit 
extraordinari

15320.609.00 497.286,28 Restauració paisatgística i connexió Polígon 
industrial - Estació tren Es Figueral

Suplement 
de crèdit 93300.632.00 435.942,30

Rehabilitació de cobertes i mesures temporals de 
protecció interior de l’antiga fàbrica de Pepsi

Suplement 
de crèdit

93300.632.00 157.368,66 Resolució de patologies constructives al 
centre “La Deixalleria”

15100.634.00 77.682,00
15300.634.00 559.191,75
17000.634.00 329.235,15
92000.634.00 295.520,93
43000.624.00 37.274,05
23100.634.00 149.096,20

Crèdits 
extraordinaris

34000.624.00 43.636,11

Subministrament de 36 vehicles municipals

Crèdit 
extraordinari

16210.622.00 513.152,67 Obra, instal·lació i equipament de Parc Verd

Suplement 
de crèdit

17100.619.00 35.451,06 Instal·lació i rehabilitació de Parcs infantils

TOTAL 3.130.837,15

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:

Finançament
Aplicació 

pressupostària Concepte Import (€) Ingressos 
afectats RLT

15320.609.00
Restauració paisatgística i 
connexió Polígon industrial

- Estació tren Es Figueral
497.286,28 497.286,28

93300.632.00

Rehabilitació de cobertes i 
mesures temporals de 

protecció interior de l’antiga 
fàbrica de Pepsi

435.942,30 435.942,30

93300.632.00
Resolució de patologies 

constructives al centre “La 
Deixalleria”

157.368,66 157.368,66

15100.634.00 77.682,00 77.682,00
15300.634.00 559.191,75 559.191,75
17000.634.00 329.235,15 329.235,15
92000.634.00 295.520,93 295.520,93
43000.624.00 37.274,05 37.274,05
23100.634.00 149.096,20 149.096,20
34000.624.00

Subministrament de 36 
vehicles municipals

43.636,11 43.636,11

16210.622.00 Obra, instal·lació i 
equipament de Parc Verd

513.152,67 513.152,67
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17100.619.00 Instal·lació i rehabilitació 
de Parcs infantils

35.451,06 35.451,06

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: “No repetiré els projectes 
perquè ja els ha dit la senyora secretària i també a les comissions ja en vàrem parlar, 
simplement també destacar tot el que suposarà en exercicis pròxims aquest 
subministrament de 36 vehicles que seran en propietat i no en renting com se solia fer, 
que ens ajudarà en els pròxims anys alliberar molt de Capítol 2 per poder utilitzar en altres 
necessitats de les àrees”

José María Amengual, regidor per Ciudadanos, demana la paraula: “Escolti, senyor Batle, 
és que m’informen de que la retransmissió per Youtube no s’està produint, més que res 
perquè també ho hauríem d’arreglar abans de continuar”

Li respon el Batle: “Ara ho parlam amb comunicació” 

A continuació parla la regidora senyora Cristina Alonso: “Perdó, si me disculpau, he 
demanat a una persona que ho està mirant en directe i m’ha dit que ho sent perfectament i 
que ho veu bé, ho dic per veure si és un problema del dispositiu que estigués empleant
aquesta persona concretament”

El Batle diu: “Sí, així és, jo també l’acab de posar a l’ordenador i sí que funciona, senyor 
Amengual, deu ser un problema tècnic de l’usuari que ho volia mirar. Tot sigui això”

Seguidament parla el senyor Sebastià Frau, regidor pel Partit Popular: “A jo m’agradaria 
demanar a veure si s’ha fet un estudi econòmic amb el tema de la compra de vehicles, a 
veure si ens surt més rentable comprar-los o tenir-los en renting, perquè després ens hem 
de fer càrrec de les reparacions, substitucions i totes aquestes coses. S’ha fet un estudi 
econòmic per saber si realment és més rentable?”

Li contesta el Batle, senyor Cabot: “Sí, s’ha realitzat i surt més rentable. Si no hagués sortit 
més rentable haguéssim optat pel renting, i és vera que això haurà de venir acompanyat 
amb un contracte amb un taller mecànic. El que passa és que s’ha valorat que quan vàrem 
mirar les avaries dels cotxes, i durant els 4 primers anys que són els 4 anys que se fan de 
contracte de renting, els cotxes tenen molt poques avaries, perquè realment els nostres 
cotxes dins el terme fan poc quilometratge, els que hem hagut de treure així, per exemple 
els cotxes de policia, els vàrem treure amb renting, perquè aquests sí que no sortia a 
compte, perquè els cotxes de policia sí que fan molt de quilometratge. Sí que ho vàrem 
estudiar”

Humberto López, per Unides Podem continua amb la paraula: “Sobre el tema de la coberta 
de la fàbrica de Pepsi, és per saber, retirar l’amiant, no? Sobre aquest tema, la Direcció 
General d’Energia i Canvi Climàtic informava que s’estan preparant uns, per cinc anys, uns 
fons de recuperació que a una de les línies, que ells destinaran des de la Direcció General, 
serveix precisament per retirar l’amiant. És per si ho han tingut en compte, però un requisit 
seria posar plaques solars o qualque tema d’energies renovables en la mateixa superfície 
a la que s’ha de retirar l’amiant”
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El Batle diu: “No coneixia aquesta línia, me podria informar i evidentment si ens hi podem 
acollir ens hi acollirem”

El Sr. López torna parlar: “Molt bé, puc enviar la informació si un cas”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes de data 22 de juliol 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, del regidor d’Unides 
Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb les abstencions dels tres regidors de Ciudadanos i 
de la regidora de VOX, aprovar els acords esmentats.

5. Modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a insercions 
publicitàries als mitjans de comunicació municipals.

Vista l'ordenança reguladora del preu públic pel servei d’insercions publicitàries als mitjans de 
comunicació municipals que consta a l’expedient.

Vist l’informe de Tresoreria així com l’informe-proposta de secretaria que estableix que l’expedient ha 
seguit la tramitació aplicable.

Es proposa adoptar el següent:
ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment l'establiment de preus públics i l'Acord regulador d'aquests, 
segons el següent texte:

“ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’INSERCIONS 
PUBLICITARIES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS

Article 1.
Conformement al que preveu l’article 127, amb relació a l’article 41, ambdós del RDLeg 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament 
de Marratxí estableix el preu públic per a la utilització dels mitjans de comunicació municipal a través 
de l’emissió o publicació de missatges publicitaris, que es regirà per la present Ordenança.

Article 2.
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, els beneficiaris dels 
missatges publicitaris. Es consideren com a tals, els industrials, comerciants, professionals, 
empreses o entitats, els articles, productes o activitats dels quals s’anunciïn a l’emissora radiofònica 
municipal, a la web municipal de noticies o a la revista municipal. 
2. Tindran la consideració de substituts del contribuent les empreses de publicitat. Es consideren 
com a tals els que professionalment executin o distribueixin campanyes publicitàries mitjançant 
anuncis en representació dels interessos dels beneficiaris.

Article 3.
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a les següents tarifes:

- Per a la “Radio Municipal de Marratxí” (de l’Institut Municipal de Comunicació de Marratxí)
Falca fins 30 segons 14 €
Falca de 30 a 45 segons 18 €
Falca de 45 a 60 segons 21 €

- Programes patrocinats:
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De 3 minuts 36 €
De 5 minuts 45 €
De 10 minuts 72 €

En els supòsits de promocions per contractació per volum de falques publicitàries de fins a 30 segons, 
s´estableixen les següents tarifes amb l´ objectiu d´ introduir estratègies comercials d´intervenció:

- A partir de 30 falques el preu per falca serà de 10 € cadascuna.

- A partir de 60 falques el preu per falca serà de 8€ cadascuna.

- A partir de 90  falques el preu per falca serà de 6€ cadascuna.

- A partir de 120 falques el preu per falca serà de a 5€ cadascuna.

Per al petit i mitjà comerç, professionals lliberals, petites empreses de Serveis i artesans situats al 
terme municipal de Marratxí, s’estableix:

a) Descompte del 25% sobre les tarifes, en campanyes puntuals fixades per l’Institut Municipal de 
Comunicació de Marratxí.

- Publicitat Revista “Terra de Fang”:
Ubicació Concepte Preu per número

Contraportada 1 pàgina color 600€
Pàgines interiors 1 pàgina color 400€
Pàgines interiors ½ pàgina color 200€
Pàgines interiors ¼ pàgina color 125€

- Publicitat Diari digital ‘mtxi.es’
Ubicació Mides Preu Termini

Robapàgina 300x300 150€ 30 dies o 100.000 impressions
Superbanner 980x90 200€ 30 dies o 100.000 ijmpressions

Article 4.
De conformitat amb el que preveu l’article 9 dels Estatuts de l’ICOM, s’estableix la delegació de la 
modificació dels preus de la present ordenança al Consell Rector de l’ICOM sempre que els 
ingressos cobreixin la prestació del servei, de la qual cosa es donarà compte en la següent sessió 
que celebri el Ple de l’Ajuntament. 
La quantia es fixarà amb total subjecció a la valoració econòmica establerta a l’informe del tècnic de 
l’àrea de comunicació, que motivi i justifiqui la quantificació de les noves tarifes.

Article 5.

1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des que es presti o 
realitzi, amb una contractació prèvia, el servei especificat a l’article anterior.

2. Els terminis d’ingrés seran els que es determinen al corresponent document de 
contractació dels serveis i, si no es determinen, els determinats al Reglament general de 
recaptació.

3. Els deutes no satisfets als períodes abans esmentats, s’exigiran en via de constrenyiment, 
d’acord amb  el que disposa l’esmentat Reglament.

Article 6. – Contractació de publicitat a la revista “Terra de Fang”
1.- Els contractes de publicitat podran ser per un o varis números.
2.- Les persones interessades en el servei presentaran la sol·licitud d’inclusió d’anunci publicitari 
especificant forma, disseny i contingut.
3.- En el cas que la gestió del servei sigui indirecte, les persones interessades presentaran la 
sol·licitud a l’empresa concessionària, que haurà de traslladar a la Direcció de l’ICOM 15 dies abans 
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de la publicació de la revista totes les sol·licituds requerides, així com, la ubicació concreta on es 
desitgi inserir l’anunci.
L’empresa concessionària haurà d’entregar 7 dies abans de la publicació de la revista a la Direcció 
de l’ICOM, la plantilla de maquetació amb tots els anuncis inserits.
Si l’entrega es produeix fora dels terminis assenyalats als apartats anteriors, l’ICOM es reserva el 
dret de traslladar l’anunci a un número posterior; així mateix en aquest cas l’anunciant podrà 
sol·licitar la retirada de l’anunci i tindrà dret a la devolució del 100% del preu abonat.

Article 7. – Contractació de publicitat al diari digital ”mtxi.es”
1.- Les persones interessades en el servei presentaran la sol·licitud d’inclusió d’anunci publicitari 
especificant forma, terminis, disseny i contingut.
2.- En el cas que la gestió del servei sigui indirecte, les persones interessades presentaran la 
sol·licitud a l’empresa concessionària, que haurà de traslladar a la Direcció de l’ICOM 3 dies abans 
de la publicació de l’anunci una mostra de la ubicació concreta on s’inserirà l’anunci.

Article 8. – Contractació de publicitat a la ràdio municipal
1.- En el cas que la gestió del servei sigui indirecta, les persones interessades presentaran la 
sol·licitud a l’empresa encarregada de la gestió de la ràdio, que haurà de traslladar a la direcció de 
l’ICOM com a mínim dos dies abans de la publicació de l’emissió de les falques. Les falques 
s’entregaran com a mínim dos dies abans de la seva emissió a l’empresa encarregada de la gestió de 
la ràdio.

Article 9. – Reserva de dret d’emissió
Les publicitats no podran anar mai en contra del honor, la intimitat o la protecció de la pròpia imatge, 
d'acord amb allò previst a la Constitució, les lleis i per la pròpia jurisprudència, corresponent en 
darrer terme a l'ICOM la denegació motivada de la seva inserció en cas que es consideri que es 
vulnera algún d'aquests drets

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, amb la publicació prèvia al BOIB, entrarà vigor en el termini de quinze dies, 
comptats a partir de dita  publicació, conformement al que disposen els articles 70.3 i 65.2 de la Llei 
7/85, romanent en vigor fins a la serva modificació o derogació expressa.”

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició 
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per 
un termini de trenta dies hàbils.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències 
municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a 
la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

TERCER. Considerar definitivament adoptat l'Acord, en el cas que no es presentessin 
reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment indicat.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle, senyor Miquel Cabot Rodríguez: 
“També com sabeu, com vàrem explicar a les comissions informatives, hem actualitzat 
aquesta ordenança que estava desfasada, se va fer fa molt d’anys. Són preus molt 
assequibles, també descomptes al petit comerç d’aquí de Marratxí, i també hem afegit 
aquest nou mitjà digital que és mtxi.es, com a que se pugui posar publicitat, i també ho 
hem fet perquè és una primera passa per, a un futur, tornar a treure el contracte de la 
ràdio”

Maria Magdalena García, pel Partit Popular agafa la paraula: “Gràcies senyor Batle. 
Nosaltres ens vàrem abstendre a la comissió informativa perquè no havíem tengut 
oportunitat de poder revisar l’expedient, i una vegada llegit el dossier del plenari veim 
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l’ordenança, el que passa que no ens acaba de quedar molt clar, perquè no tenim l’antiga 
per poder fer la comparança, no? El que tenim molt clar, i vostè ara ho ha explicat, és que 
s’ha afegit tot el tema de l’aplicació, però no tenim molt clar si a la ràdio i a la revista hi ha 
modificacions o continuen igual. Ara vostè he entès que diu que aquestes rebaixes que se 
fan a les falques segons el nombre, això deu ser una de les coses que s’han incorporades 
noves. És a dir, que no tenim molt clar quines són les qüestions que se modifiquen i les 
que s’afegeixen. A veure si ens ho pot detallar una miqueta més”

Respon el Batle: “Sí, vos podem passar si voleu l’estudi, que ara mateix no el tenc aquí 
tampoc per explicar, però s’actualitza el temps de les falques de la ràdio, també l’espai de 
les revistes i els preus també queden actualitzats, i són preus molt assequibles, li he de 
mirar la diferència que hi ha amb la darrera ordenança, però també hem de pensar que la 
darrera ordenança és de fa anys, o sigui que hi havia un desfase. Li puc passar l’estudi 
econòmic, que ara mateix no el tenc aquí. El senyor Canyelles ens pot donar un poc de 
llum en aquest tema”

A continuació parla el senyor Joan Francesc Canyelles, regidor de l’equip de govern: 
“Bones tardes a tots i a totes. Jo tenc a davant l’antic i els que duim a aprovació, i per 
exemple les falques publicitàries exactament són el mateix preu: falca de 30 segons, 14 
euros, de 30 a 45 segons 18 euros, la de 45 a 60 segons 21 euros, exactament igual com 
teníem abans. Després els programes patrocinats estan exactament al mateix preu: de 3 
minuts 36 euros, de 5 minuts 45 i de 10 minuts 72 euros, exactament el mateix preu. Ho 
dic perquè ho tenc a davant. Després, el tema de Terra del Fang, sí que el que hem fet ha 
estat llevar la portada, hi havia un fondo especial de portada, l’hem llevat, i tenim 
contraportada que tenim el mateix preu que ja teníem abans que és 600 euros, després a 
pàgines interiors, una pàgina a tot color 450 euros, que teníem 400 euros, i després les 
pàgines interiors, mitja pàgina l’hem deixada a color a 300 euros i estava a 200 i un quart 
de pàgina…”

La secretària l’interromp: “Jo ho tenc al revés. Crec que és del revés. L’ordenança que surt 
a la proposta està: una pàgina a color 400 euros, mitja pàgina a color 200 euros, i un quart 
de pàgina a color 125.”

El senyor Canyelles continua parlant: “Exacte, exacte, té raó senyora secretària. Al revés, 
sí, sí. El preu el teníem a 450, una pàgina sencera a color, el passam a 400, i després 
mitja pàgina la teníem a 300 i ara la tenim a 200, i el quart de pàgina el teníem a 150 i el 
passam a 125, així és. Tanta variabilitat que m’he fet un embull. I després hem afegit, com 
bé deia el Batle, hem afegit un diari digital, mxti.es, que aquest no el teníem i aquest sí que 
és una cosa que està afegida. I aquí quan diu, ho heu vist, 330 dies o 100.000 
impressions, impressions se refereix que quan la publicitat que surt a la pàgina digital, les 
vegades que se carrega la publicitat”

La portaveu del PP comenta: “Idò així m’ha quedat clar que l’aplicació s’ha afegit, i hi ha 
certs canvis, rebaixes en aquest sentit, a la revista, però la ràdio queda…”

El senyor Canyelles diu: “Exactament igual”

Segueix parlant la senyora García: “Exactament igual. Ara la pregunta era: però ens queda 
bastant clar, si han modificat l’altre i la ràdio no, la pregunta anava a ser si tenien intenció de 
posar-se a fer feina en el tema de la ràdio però pel que veim no, ja que ni tan sols han 
modificat res de la publicitat”
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Li contesta el Batle: “Però què té que veure una cosa amb l’altra? Jo no ho acab 
d’entendre. Clar que esteim fent feina amb la ràdio perquè el contracte que esteim 
realitzant és de ràdio i revista, és tota de contingut multimèdia, el projecte és sencer. No 
hem actualitzat i hem deixat els mateixos preus, que són més assequibles que fa 15 anys, 
perquè si no han canviat evidentment són més assequibles que fa 15 anys, per donar-li 
impuls a la ràdio. Evidentment, avui en dia la publicitat, la ràdio municipal és un mitjà 
menys atractiu que la revista o els mitjans digitals, perquè el món també ha canviat i la 
manera de cercar la informació també és diferent, però no significat que no… El que volem 
és donar-li l’impuls a la ràdio amb uns preus molt competitius, però en cap cas significa 
que no ho haguem estudiat. De fet al contracte esteim fent feina amb l’estudi econòmic del 
que l’empresa podria guanyar a través de la publicitat, o sigui que sí que ho hem estudiat i 
al contracte la ràdio està a dins del contracte” 

La senyora García demana: “I tenen data d’algo? Per saber una mica”

Respon el Batle: “No. Esteim fent feina amb els plecs, perquè volem que surti bé. El que 
passa, la primera passa era aquesta, si no actualitzàvem això no podíem treure el contracte. 
Sé que els plecs estan pràcticament fets però encara estan en estudi”

Torna intervenir la senyora García: “D’acord, d’acord, gràcies. Senyor Batle, m’he oblidat de 
dir-li que modificarem el vot de la comissió informativa i votarem favorablement”

Lola Nchaso, regidora per Vox, té la paraula: “Señor Alcalde. Este es uno de los puntos por 
los que seguiré votando abstención porque me ha faltado información. Ahora mismo se han 
explicado cosas y no he tenido tiempo de poder comparar, falta documentación, por ende 
falta información”

El Batle diu: “Tota la informació, la nova ordenança li hem passat i les té a les comissions, i 
l’antiga ordenança està a la pàgina web, penjada des de fa 15 anys. Vull dir, quina 
informació li ha faltat en aquest cas?”

La senyora Nchaso comenta: “Pero la documentación plenaria tiene que estar completa, y 
más tratándose de un tema como es la radio y el ICOM, que para nosotros son gastos, para 
estos tiempos, bastante superfluos.”

El Batle, de nou: “Però no acab d’entendre, vostè ha dit que la informació no està completa, i 
la informació està completa, tenim tota l’ordenança aquí posada.”

Tornar parlar la senyora Nchaso: “Me está hablando de ordenanza y me está hablando de 
contrato, me está hablando de modificaciones que yo no he podido ver”

Li contesta el Batle, senyor M. Cabot: “No, clar, el contracte encara no ha sortit, normal. La 
senyora García me demanava com està el contracte i jo li explicava que l’esteim redactant 
i esteim estudiant la fórmula de treure’l. Evidentment si no el tenim fet no és possible que 
el pugueu veure. La senyora García m’ha demanat informació de futur i jo li he contestat 
informació de futur. Però vostè tota la informació del que s’aprova avui ho té a la 
documentació del plenari”

La senyora Nchaso diu: “Bueno, si usted lo dice, muchas gracias”
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Torna intervenir el Batle: “No, no és que jo ho digui. És així, vull dir, no…”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes de data 22 de juliol 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, del regidor d’Unides 
Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb les abstencions dels tres regidors de Ciudadanos i 
de la regidora de VOX, aprovar els acords esmentats.

6. Consolidació de grau personal a distints funcionaris municipals

Atès que el Sr. Juan Carlos Torres Pol, policia local, funcionari de carrera d’aquest 
Ajuntament actualment en situació d’excedència voluntària per ocupar un altre lloc de 
feina al sector públic, mitjançant instància de data 17 de juny de 2021 (Registre general 
d’entrada núm. 8571/2021) sol·licita el reconeixement del grau personal consolidat de nivell 
18, grau que correspon al lloc de feina obtingut en propietat en aquest Ajuntament.

Atès que la Sra. Maria del Carme Cruz Sánchez, administrativa d’administració general, 
funcionària de carrera d’aquest Ajuntament actualment en situació de comissió de serveis a 
l’Ajuntament de Mancor, mitjançant instància de data 28 de juny de 2021 (Registre general 
d’entrada núm. 9090/2021) sol·licita el reconeixement del grau personal consolidat de nivell 
18, grau que correspon al lloc de feina obtingut en propietat en aquest Ajuntament.

Considerant la normativa aplicable en la matèria, especialment el disposat a l’article 70 del 
Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el Reglament general d’ingrés del 
personal al servei de l’Administració General de l’Estat i provisió de llocs de feina i 
promoció professional dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat.

Vist l’informe jurídic emès sobre el particular i que es transcriu literalment a continuació: 

“INFORME A SOL·LICITUD DEL NEGOCIAT DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA 
PETICIÓ EFECTUDA PER DOS EMPLEATS PÚBLICS DE CONSOLIDACIÓ DE GRAU 
PERSONAL.
Es sol·licita del tècnic que subscriu informe en relació a la petició efectuada per la Sra. Maria del 
Carme Cruz Sánchez i pel Sr. Juan Carlos Torres Pol de reconeixement del grau personal.
Atès que el Sr. Juan Carlos Torres Pol, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament actualment en 
situació d’excedència voluntària per prestació de serveis a una altra administració pública, 
mitjançant instància de data 17 de juny de 2021 (Registre general d’entrada núm. 8571/2021) 
sol·licita el reconeixement del grau personal nivell 18 a conseqüència d’haver ocupat de forma 
continuada durant més de 13 anys un lloc de feina de policia local amb complement de destinació 
18, havent obtingut amb caràcter definitiu el lloc ocupat en data de 11 d’octubre de 2019.
Atès que la Sra. Maria del Carme Cruz Sánchez, funcionària de carrera d’aquest Ajuntament 
actualment en comissió de serveis a l’Ajuntament de Mancor, mitjançant instància de data 28 de 
juny de 2021 (Registre general d’entrada núm. 9090/2021) sol·licita el reconeixement del grau 
personal inicial del lloc de feina que té en propietat en aquest Ajuntament (Administratiu 
d’administració general de nivell 18) a conseqüència d’haver ocupat de forma continuada durant més 
de 2 anys llocs de feina amb complement de destinació superiors al nivell 18.
Considerant el disposat a l’article 70 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el 
Reglament general d’Ingrés del Personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de 
provisió de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris civils de l’Administració 
General de l’Estat, que regula el reconeixement del grau personal consolidat, establint tres requisits 
exigibles per a reconèixer-lo i que son:
a) Desenvolupar un lloc de treball del mateix o superior nivell del qual es sol·licita la 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406656773762205 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

consolidació durant dos anys continuats o tres anys amb interrupció.
b) Que el grau que se hagi de reconèixer no superi en dos nivells el que anteriorment   tenia 
el funcionari.
c) I que a la data del reconeixement del grau personal s’ocupi el lloc de feina que 
habilita per aquest dret de forma definitiva.
Considerant que el Sr. Juan Carlos Torres Pol, policia local funcionari de carrera d’aquest 
Ajuntament des de la data d’11 d’octubre de 2019, ha vingut ocupant un lloc de feina de policia local 
amb complement de destinació de nivell 18, concretament durant els períodes compresos entre el 
14 de juny de 2007 fins el 31 de desembre de 2007 i entre l’1 d’abril de 2008 fins el 18 d’abril de 
2021, data en que va causar baixa per concessió d’excedència per prestació de serveis a un altre 
lloc del sector públic, computant un total de 13 anys 7 mesos i 5 dies ocupant un lloc de feina de 
policia local amb nivell 18 de complement de destinació.
Considerant que la Sra. Maria del Carmen Cruz Sánchez, administrativa d’administració general 
funcionària de carrera d’aquest Ajuntament des de la data d’1 d’agost de 2017, ha vingut ocupant en 
comissió de serveis un lloc de feina d’administratiu de comptabilitat a l’Ajuntament de Búger amb 
complement de destinació superior al nivell 18 (inicialment nivell 19 i posteriorment nivell 22), 
concretament durant el període comprés entre el 13 d’octubre de 2014 i el 2 de setembre de 2020, 
computant un total de 5 anys 10 mesos i 20 dies ocupant un lloc de feina d’administratiu amb 
complement de destinació per damunt del nivell 18.
Per tant, realitzant l’anàlisi dels requisits necessaris per poder reconèixer les consolidacions de grau 
personal sol·licitades procedeix realitzar les següents precisions:
a) En relació a la sol·licitud del Sr. Juan Carlos Torres Pol aquesta compleix els requisits 

establerts en relació a que ha ocupat un lloc de feina de nivell igual o superior durant un 
període de dos anys continuats, el grau sol·licitat es correspon amb el nivell mínim dels 
policies locals categoria d’entrada (que és el nivell 18) i que a la data del reconeixement del 
grau s’hagi ocupat el lloc de feina de forma definitiva.

b) En relació a la sol·licitud de la Sra. Maria del Carme Cruz Sánchez aquesta compleix els 
requisits establerts en relació a que ha ocupat un lloc de feina de nivell igual o superior durant 
un període de dos anys continuats, el grau sol·licitat es correspon amb el nivell mínim dels 
administratius d’administració general categoria d’entrada (que és el nivell 18) i que a la data 
del reconeixement del grau s’hagi ocupat el lloc de feina de forma definitiva.

En conseqüència el tècnic que subscriu, en relació a la qüestió plantejada i vistes les consideracions 
i fonaments de drets abans transcrits, informa favorablement la petició de consolidació del grau 
personal de nivell 18 sol·licitada per la Sra. Maria del Carme Cruz Sánchez i pel Sr. Juan Carlos 
Torres Pol en els termes següents:
a) Peticionària: Maria del Carme Cruz Sánchez.
Funcionària de carrera de l’Ajuntament del subgrup C1, administrativa d’administració general.
Grau personal a consolidar: nivell 18.
Data efecte de la consolidació: 1 d’agost de 2017.
b) Peticionari: Juan Carlos Torres Pol.
Funcionari de carrera de l’Ajuntament del subgrup C1, policia local. Grau 
personal a consolidar: nivell 18.
Data efecte de la consolidació: 11 d’octubre de 2019.
Aquest es l’informe que s’emet que, no obstant, es sotmet a qualsevol altre millor fonamentat en 
dret.
Marratxí, a 15 de juliol de 2021. El Tècnic de l’Administració General. Jaume Canyelles Veny.”

Considerant que la fixació del complement de destinació respecte del qual es sol·licita la 
consolidació es un concepte retributiu complementari i, en virtut de l’establert a l’article 
22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases del règim local (LRBRL), es 
competència de l’Ajuntament Ple.
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En conseqüència, aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la normativa 
vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent PROPOSTA 
D’ACORD

1. Reconèixer el nivell de complement de destinació (grau personal) als funcionaris 
de carrera Sra. Maria del Carme Cruz Sánchez (43067981K) i Sr. Juan Carlos 
Torres Pol (43124752M) en els següents termes:

a) Peticionària: Maria del Carme Cruz Sánchez.
Funcionària de carrera de l’Ajuntament del subgrup C1, administrativa 
d’administració general.
Grau personal a consolidar: nivell 18.
Data efecte de la consolidació: 1 d’agost de 2017.

b) Peticionari: Juan Carlos Torres Pol.
Funcionari de carrera de l’Ajuntament del subgrup C1, 
policia local. Grau personal a consolidar: nivell 18.
Data efecte de la consolidació: 11 d’octubre de 2019.

2. Notificar el present acord a les persones interessades per a que en tinguin 
coneixement i assorteixin els efectes adients.

Contra l’esmentat acord podrà interposar el recurs de reposició que s’estableix 
als articles 52 LBRL i 123 LPAC, en el termini d’un mes a comptar a partir del dia 
següent al de la recepció del present escrit.

L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorregués altre mes sense que es 
notifiqui la seva resolució.

Contra el resolt en el recurs de reposició, que posa fi a la via administrativa, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de DOS MESOS a 
comptar des del dia següent al de la notificació de l’acte si aquest fos exprés. Si no 
ho fos, el termini serà de SIS MESOS a comptar des del dia següent a aquell, en 
que, d’acord amb la seva normativa específica, es produís l’acte presumpte.

No obstant, podrà utilitzar qualsevol altre recurs si ho creu convenient.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola 
Nchaso Sota: “Mi voto será una abstención porque no hemos podido ver el 
expediente completo, y además aprovecho para decir que en este punto, que la 
cuestión del orden del día, desde Vox queremos manifestar nuestra más firme 
protesta ante unos informes públicos de productividad publicados recientemente en 
la sede electrónica, que recordamos están a la vista de cualquier ciudadano, en 
dónde se motivaba de manera no explícita, las razones por que se concedían o no 
las producciones, las productividades. No vamos a reproducir en este pleno los 
comentarios empleados respecto al funcionariado implicado, pero sí es evidente que 
debemos condenarlos y rechazarlos rotundamente por hacerlos públicos. 
Afortunadamente, gracias a la labor sindical, se ha podido rectificar pero no lo 
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suficientemente a tiempo. El revuelo en el seno del Ayuntamiento es un clamor y el 
daño está hecho, motivando una profunda carga y un gran desgaste psicológico que 
se ha traducido al menos en una baja laboral. Rogamos que este equipo de 
gobierno, si no lo ha hecho ya, solicite públicamente disculpas por este grave error 
en este pleno, y evidentemente que lo haga también personalmente con las 
personas directamente implicadas. Gracias”
El Batle contesta: “No té res a veure ara el que vostè ha dit amb el tema d’aquest 
punt, hagués estat bé que ho hagués dit a ruegos y preguntas, evidentment ho pot 
dir, però ja que ho ha dit ara, evidentment hi ha el sistema de productivitats que ve 
per un reglament, un reglament acceptat pels sindicats, i en aquest reglament posa 
que se publicarà públicament al taulell d’anuncis. Això és el que posa el reglament 
firmat per l’Ajuntament i firmat pels sindicats, i això és el que s’ha vengut fent cada 
sis mesos, des que se va aprovar que crec que va ser el 2018. Evidentment és el 
que s’ha fet ara, hi ha hagut dues observacions de per què no se donaven aquestes 
productivitats, perquè les productivitats són per lo bo i per lo dolent, evidentment, els 
sindicats ens varen demanar que per favor les retiràssim i nosaltres així ho vàrem 
fer. Va tardar un dia en retirar-se perquè els sindicats ho varen demanar i no vàrem 
trobar cap problema en retirar-ho. I això és tot el que ha passat, però si se va 
publicar és perquè esteia aprovat així en el nostre reglament de productivitat, li 
repetesc, firmat i acordat entre sindicats i aquest Ajuntament. I això és tot el que ha 
passat”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior de data 22 de juliol 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.

7. Sol·licitud d’atorgament de condecoracions al mèrit policial a membres de la Policia 
Local de Marratxí

Atès que mitjançant informe de la Prefectura de la policia local de data 5 de juliol de 2021 
s’eleva a la Alcaldia proposta per a sol·licitar la concessió de la creu al mèrit policial amb 
distintiu verd a l’agent de la policia local Sr. Silvestre Del Río Valero per la seva actuació 
distingida com a policia local que va possibilitar el desmantellament d'una trama de 
prostitució de menors.

Atès que mitjançant informe de la Prefectura de la policia local de data 5 de juliol de 2021 
s’eleva a la Alcaldia proposta per a sol·licitar la concessió de la creu al mèrit policial amb 
distintiu blanc als oficials de la policia local Sr. Mateu Canyelles Veny i Sr. Jaime 
Arturo Suau Garcias i als agents de la policia local Sr. Juan José Cantero Martínez, Sr. 
Salvador Fernández de Toro i Sr. Miguel Monzón Cañellas per la seva trajectòria 
professional durant trenta (30) anys de serveis en el cos de la policia local.

Considerant l’establert a l’article 131 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, que regula les 
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circumstàncies que permeten l’atorgament per la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears de la Creu al mèrit policial amb distintiu verd, circumstàncies entre les que podria 
enquadrar- se l’actuació policial exemplar del Sr. Del Río Valero que va possibilitar el 
desmantellament d’una trama de prostitució de menors.

Considerant l’establert a l’article 132 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, que regula les 
circumstàncies que permeten l’atorgament per la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears de la Creu al mèrit policial amb distintiu blanc, entre les quals es troba la de complir 
trenta anys de serveis en qualsevol cos de la policia local, en situació de servei actiu o en 
situació de serveis especials, que hagin tingut una trajectòria professional destacada i no 
tinguin expedients disciplinaris en curs o sancions disciplinàries pendents de cancel·lar en 
el seu expedient personal (circumstàncies que es compleixen en relació als oficials de la 
policia local Sr. Canyelles Veny i Sr. Suau Garcias i en relació als agents de la policia local 
Sr. Cantero Martínez, Sr. Fernández De Toro i Sr. Monzón Cañellas).

Considerant l’establert a l’article 137 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, que regula el 
concret procediment a seguir per a la sol·licitud de concessió de les condecoracions 
proposades per la Prefectura de la policia local (Creu al mèrit policial amb distintiu verd i 
Creu al mèrit policial amb distintiu blanc).

Considerant que la sol·licitud d’atorgament de condecoracions al mèrit policial, en virtut de 
l’establert als articles 22.2.q de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL) i 137 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, es competència 
de l’Ajuntament Ple.

En conseqüència, aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la normativa 
vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent PROPOSTA 
D’ACORD

1. Sol·licitar de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat la concessió de la 
Creu al mèrit policial amb distintiu verd al policia local de l’Ajuntament de Marratxí Sr. 
Silvestre Del Río Valero (Policia local, escala bàsica) en base als fets detallats a 
l’Informe de la Prefectura de la Policia local de l’Ajuntament de Marratxí de data 5 
de juliol de 2021 i que varen permetre el desmantellament d'una trama de prostitució 
de menors gràcies a l’actuació de l’agent esmentat.

2. Sol·licitar de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per causa d’haver 
prestat trenta (30) anys de serveis en qualsevol cos de la policia local, en situació de 
servei actiu o en situació de serveis especials, amb una trajectòria professional 
destacada sense tenir expedients disciplinaris en curs o sancions disciplinàries 
pendents de cancel·lar en el seu expedient personal, la concessió de la Creu al mèrit 
policial amb distintiu blanc als membres de la policia local de l’Ajuntament de Marratxí 
que es relacionen a continuació:

a) Oficial, escala bàsica, Mateu Canyelles Veny.
b) Oficial, escala bàsica, Jaime Arturo Suau Garcias.
c) Policia, escala bàsica, Juan José Cantero Martínez.
d) Policia, escala bàsica, Salvador Fernández de Toro.
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e) Policia, escala bàsica, Miguel Monzón Cañellas.

3. Remetre la present sol·licitud a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat 
acompanya de la documentació prevista a l’article 137 del Decret 40/2019.

4. Notificar el present acord a les persones interessades per a que en tinguin 
coneixement i assorteixin els efectes adients.

Contra l’esmentat acord podrà interposar el recurs de reposició que s’estableix als 
articles 52 LBRL i 123 LPAC, en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent al de 
la recepció del present escrit.

L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorregués altre mes sense que es 
notifiqui la seva resolució.

Contra el resolt en el recurs de reposició, que posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de DOS MESOS a comptar des del 
dia següent al de la notificació de l’acte si aquest fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de 
SIS MESOS a comptar des del dia següent a aquell, en que, d’acord amb la seva 
normativa específica, es produís l’acte presumpte.

No obstant, podrà utilitzar qualsevol altre recurs si ho creu convenient.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola 
Nchaso: “Desde Vox otorgamos nuestra más sincera enhorabuena a los señores 
Canyelles, Suau, Cantarero, Fernández y Monzón, por desempeñar una función esencial 
para el ciudadano y seguridad de todos los marratxiners durante tantos años, que se ha 
hecho más vital si cabe en estos duros tiempos de pandemia, dónde han tenido que 
multiplicar sus esfuerzos empleándose a fondo con plena dedicación y profesionalidad. En 
cuanto al señor Del Río, con el que guardo una amistad durante años, porque lo he visto 
casi crecer, trasladar las felicitaciones tanto personales como de mi partido por esta gesta, 
recalcando también su encomendable labor al frente de Educando proteges, divulgando un 
mensaje y unos consejos que son todo un tesoro para los padres y también para los 
abuelos, como es mi caso. Felicitaciones de corazón”

El Batle contesta: “Gràcies senyora Nchaso. Està bé aquestes paraules, m’agraden, 
perquè després de mesos criticant a la policia a cada plenari està bé que avui la reconegui, 
o sigui content d’aquestes paraules”

La senyora Nchaso comenta: “No, es una pequeña puntualización. A usted se le ha 
cruzado que nosotros vamos en contra de la policía, no es cierto, vale? Solo era decir eso, 
que no es cierto”

Segueix parlant el Batle, senyor Cabot: “Molt bé, hi ha els plenaris gravats per poder 
veure…”

I respon la Sra. Nchaso: “Vale, cuando quiera”

Seguidament parla la senyora García, pel Partit Popular: “Només afegir que el nostre vot ja 
va ser favorable a la comissió informativa i ho serà avui, i crec que això demostra el mateix 
que deia la senyora Nchaso, que volem manifestar la nostra gratitud i l’enhorabona a 
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aquests membres de la policia local, crec que el nostre vot favorable deixa molt clar això. 
Moltes gràcies”

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

8. Declaració d’urgència de l’assumpte: Modificació de l’ordenança reguladora de 
medi ambient per incloure horari d’ús de les instal·lacions de lleure juvenil a l’aire 
lliure (skate parks, pistes multiesportive, parcs de cal·listènia)

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle: “Com vaig explicar a les 
comissions, com molts de vosaltres sabreu, sobretot durant el confinament i durant la 
pandèmia, sobretot els usuaris d’aquests espais de lleure juvenils com són els skateparks, 
pistes multiesportives, i no en la mateixa mesura, però també ho ficam dins aquest paquet, 
com són els parcs de cal·listènia, aquests usuaris que han vist limitades les seves activitats 
que podien fer d’oci, sobretot molts que van a les zones d’oci de ciutat, ens han creat 
segons quins tipus de problemes de convivència per un mal ús de les instal·lacions, i un 
incivisme també en l’ús d’aquestes instal·lacions, amb les vivendes colindants a aquestes 
instal·lacions. Volem arreglar, volem intentar arreglar aquest problema a través de posar un 
horari a aquestes instal·lacions, que seria de les 9 del dematí a les 9 del vespre. Creim que 
és un horari més que ample i adequat per realitzar les activitats en aquest tipus 
d’actuacions, i així també a través d’ordenança li donam eines a la nostra policia també 
perquè pugui sancionar a aquells que no compleixin amb les regles de civisme pròpies de 
l’ús d’aquestes instal·lacions. Com podeu entendre el problema també existeix ara, i per 
això l’hem duit per urgència aquest ple”

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim 
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per 
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia de 
l’assumpte: Modificació de l’ordenança reguladora de medi ambient per incloure horari d’ús 
de les instal·lacions de lleure juvenil a l’aire lliure (skate parks, pistes multiesportive, parcs 
de cal·listènia)

9. Modificació de l’ordenança reguladora de medi ambient per incloure horari d’ús de 
les instal·lacions de lleure juvenil a l’aire lliure (skate parks, pistes multiesportive, 
parcs de cal·listènia)

Vist que, d'acord amb el que s'estableix en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no cal substanciar una 
consulta pública amb caràcter previ a la modificació de l’Ordenança de Medi Ambient 
d'aquest Ajuntament atès que la modificació que es proposa es parcial.

Vist l'informe emès pel Secretari d'aquest Ajuntament sobre el procediment a seguir.

Considerant l'exposat, es proposa l'adopció del següent

ACORD
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PRIMER: Aprovar inicialment el projecte de modificació de l’Ordenança de Medi Ambient 
d'aquest Ajuntament, incorporant el següent text:

Incloure en l’Article 32- Actes i activitats de lleure a l’aire lliure; el punt “sisè: Sols es podrà 
fer ús de les instal·lacions municipals de lleure juvenil a l’aire lliure com són els skate parcs, 
pistes multiesportives i parcs de calistènia; de 9:00 a 21:00 hores. El batle per raons 
motivades podrà modificar aquest horari en dies o en períodes puntuals”

Modificar “ l’Article 111 bis: La utilització de les instal·lacions municipals de lleure juvenil a 
l’aire lliure fora de l’horari establert suposarà la comissió d’una infracció lleu amb multa de 
50 a 600 euros”

SEGON: Que la modificació de l'ordenança una vegada aprovada inicialment pel Ple de la 
Corporació, se sotmeti a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta 
dies dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial dels Illes Balears, tauler d'anuncis de l'Ajuntament 
i en la seu electrònica o Portal de Transparència de l'Ajuntament.

De presentar-se reclamacions o suggeriments, hauran de ser resoltes pel Ple, el qual es 
pronunciarà així mateix sobre l'aprovació definitiva.

TERCER: Al seu torn, en compliment del que s'estableix en els articles 119 bis de la Llei 
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i 7 de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
en relació amb les obligacions de publicitat activa de la informació de rellevància jurídica, 
es publicarà la modificació de l'ordenança en el portal de transparència.

QUART: En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment s'entendrà definitivament 
adoptat el present acord quedant facultat expressament l'Alcalde-President per a la seva 
publicació i execució.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el senyor José María Amengual, portaveu 
de Ciudadanos: “Moltes gràcies, senyor Batle. La meva pregunta és si amb la limitació 
d’horaris se creu que se resoldrà aquesta problemàtica que va in crescendo realment, o 
sigui, aquestes reunions tenc entès que inclús ja comença a venir gent de Palma i d’altres 
puestos. Llavors, la pregunta és aquesta: se pensa que se resoldrà o hi ha més mesures 
previstes?”

El Batle comenta: “No, en gran mesura creim que s’arreglarà, pel que li he dit abans, 
perquè li donarem una eina a la nostra policia per poder sancionar a aquests usuaris que 
se comporten de manera incívica. Això no significa, que també pot passar, que traslladem 
el problema a altres bandes del municipi, això també va un poc també l’actuació policial, 
que també vigila perquè això no ocorri. Evidentment creim que solucionarà el problema als 
focos d’aquestes instal·lacions, que ara mateix són un foco d’aquest problema. Està per 
veure si ho arribam a solucionar o no, també dependrà molt jo crec que els joves recuperin 
els seus espais d’oci. Vostè ara ho ha dit, que potser que inclús vengui gent que no és de 
Marratxí al nostre municipi, i això és perquè no tenen els espais que tenien abans a Palma, 
com puguin ser discoteques, pubs, per anar a fer les seves necessitats d’oci. O sigui que 
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esperem també que així com vagin acabant les restriccions i la pandèmia, esperem també 
recuperar un poc la normalitat d’abans de la pandèmia, que no teníem greus problemes 
d’aquest tipo en el nostre municipi”

Sotmès l’assumpte a votació, i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

10. Moció presentada per l’equip de govern amb motiu del Dia Europeu de les 
Llengües

A continuació es dona compte i lectura per part del regidor, senyor Josep Ramis Salamanca, 
de la Moció presentada per l’equip de govern amb motiu del Dia Europeu de les Llengües de 
data 16 de juliol de 2.021, que diu textualment:

“Moció de l’equip de govern amb motiu del Dia Europeu de les Llengües

Mitjançant aquesta moció, l’Ajuntament de Marratxí se suma a la celebració del Dia Europeu 
de les Llengües, que es commemora el dia 26 de setembre, i es compromet amb la 
promoció i la conservació de la llengua catalana, un patrimoni lingüístic que vol compartir 
amb la resta de ciutadans europeus, i amb el respecte a la diversitat lingüística, d’acord amb 
la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i la Carta de Drets Fonamentals 
de la Unió Europea.

Aquesta efemèride va néixer l’any 2001 de la mà del Consell d’Europa i la Unió Europea 
amb la intenció de fomentar la diversitat lingüística, l’aprenentatge de llengües i, en 
definitiva, l’entesa intercultural entre els milions de ciutadans europeus. Enguany, per tant, fa 
vint anys d’aquest compromís per la defensa del tarannà lingüístic i cultural divers d’Europa, 
un territori amb més d’una setantena de llengües.

Les llengües representen l’essència de les diferents cultures i, a la vegada, són el principal 
canal de comunicació. Per tant, preservar una llengua és protegir una manera de mirar, de 
comprendre i d’interpretar el món.

En aquest sentit, la llengua catalana, com a pròpia del territori, és la contribució de les Illes 
Balears, juntament amb la resta de territoris on es parla, a la diversitat lingüística i cultural 
europea. Amb deu milions de parlants aproximadament, és la llengua sense estat més 
parlada a la Unió Europea i, de fet, té més parlants que algunes llengües amb estat.

Per tot això, l’Ajuntament de Marratxí se suma a aquesta commemoració i es compromet a:

1. Donar visibilitat a la celebració del Dia Europeu de les Llengües penjant la banderola 
commemorativa d’aquesta efemèride del 20 al 26 de setembre de 2021 a la seu de 
l’Ajuntament o a edificis municipals o monuments que tenguin un lloc rellevant dins el 
municipi.

2. Impulsar la participació dels ciutadans en esdeveniments que valorin la diversitat 
lingüística i la importància d’aprendre idiomes com a eina per a la recerca de la pau i la 
convivència entre els pobles.
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3. Convidar tots els ciutadans de Marratxí a celebrar la pluralitat lingüística i cultural 
d’Europa i a prendre consciència del valor d’una llengua per al poble que la té com a 
pròpia”

Sotmès l’assumpte a deliberació segueix parlant el senyor J. Ramis: “Simplement afegir que 
com ja he dit, és una declaració que promou la Unió Europea i la Comissió Europea, és un 
tema que promouen des de fa 20 anys, i si me permeten crec que és una declaració de 
mínims, en el sentit de que la majoria de sensibilitats polítiques s’hi puguin sumar. De fet me 
pareix prou definitori un dels paràgrafs on diu que les llengües representen l’essència de les 
diferents cultures i que per tant, preservar una llengua és protegir una manera de mirar, de 
comprendre i d’interpretar el món, per tant es tracta d’això, de compartir el patrimoni 
lingüístic que té Europa, de fer valer en definitiva les llengües pròpies, en un marc de 
diversitat i de respecte mutu. Moltes gràcies”

José María Amengual, portaveu de Ciudadanos demana la paraula: “Moltes gràcies, senyor 
Batle. Realment aquesta moció, ho pens de cor, me fa pena, està totalment desvirtuada del 
que és el Dia Europeu de les Llengües. En cap moment s’està parlantde la llengua 
castellana, per tant consider que és una desvirtuació del que és aquest dia. Jo estic d’acord 
en pràcticament tot el que se diu, encara que no posi proposta d’acord, suposadament ho 
volia dir perquè no se pot dur això a un acord realment, o sigui, aquí falta alguna cosa
substancial. Desvirtua el que és el dia realment i nosaltres no ho podem recolzar a no ser 
que de qualcuna forma s’incloesqui el que és també la riquesa de la llengua castellana, 
sense deixar de constar ni molt menos, a la mateixa línia i en paral·lel, amb el català, són 
dues llengües que ens fan més rics i amb més possibilitats al llarg del camí de la nostra 
vida. Torn a insistir, és una distorsió i una desvirtuació del que és aquest Dia de la Llengua 
Europea, els tres paràgrafs que diuen que l’Ajuntament se compromet, sí, nosaltres ens 
podríem comprometre, però aquí falta alguna cosa esencial, han d’anar de la mà castellà i 
català. Moltes gràcies, senyor Batle”

Lola Nchaso té la paraula: “Como es sabido por todos, Vox Baleares está a favor de la libre 
elección de lengua y lógicamente debemos mostrar nuestro absoluto rechazo ante la 
exposición de motivos de esta moción, que se centra específicamente en el catalán, 
margina la lengua de nuestra gran nación, la española, y la propia de nuestra comunidad, o 
sea el mallorquín, y sus diferentes versiones: el menorquín, el ibicenco y el formenterense. 
La lengua catalana no ha sido nunca propia de Baleares, la lengua catalana ha sido una 
imposición política y por este motivo desde Vox Baleares exigimos la derogación de la ley 
de normalización lingüística, que rige en Baleares y por la que padecemos una inmersión 
lingüística en catalán. Por tanto, en Baleares no podemos celebrar ese Día Europeo de las 
Lenguas, porque sencillamente nuestra lengua mayoritaria no es exclusivamente el catalán, 
o sus versiones, así que nuestro voto será en contra”

El Batle respon: “No esperava menos, la veritat”

A continuació parla la senyora Maria Magdalena García, portaveu del PP: “Moltes gràcies, 
senyor Batle. Jo li volia proposar si, nosaltres en línies generals estam d’acord amb la 
proposta, la veim amb bons ulls, i li volíem fer una proposta així en boxers, si se podia fer un 
afegit amb el que acabaríem d’estar una miqueta més còmodes, al manco nosaltres i pel 
que veig per ventura els companys d’altres partits també, i seria al paràgraf quart, en aquest 
sentit la llengua catalana com a pròpia del territori, tal tal tal, seria afegir, és una qüestió molt 
senzilla: la llengua catalana i les seves variants lingüístiques pròpies. D’aquesta manera 
seríem molt fidels al que diu l’article de llengua de l’Estatut d’Autonomia, i inclús podríem, jo 
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ara per ventura no és una qüestió ja del meu partit, però vegent que hi ha altres 
discrepàncies i que l’Estatut d’Autonomia, l’article de la llengua diu això que li acab de llegir 
jo i que li deman, i també diu juntament amb la castellana, per ventura també si ho afegíem 
altres companys se podrien sentir més còmodes amb aquesta moció. Però inicialment jo li 
demanava aquella esmena d’edició. Moltes gràcies”

Seguidament torna parlar el senyor Josep Ramis: “Moltes gràcies. Primer de tot dir que 
aquesta moció no se tracta de convertir aquesta moció en una competició entre llengües, de 
quina és més important o de quina és menys important. Per què feim esment explícitament 
al català? Lògicament perquè és la llengua pròpia d’aquesta comunitat autònoma i perquè 
forma part del que deim llengua minoritària, a pesar de tenir deu milions de parlants. Crec 
que la llengua castellana no està en aquesta classificació, per dir-ho de qualque manera, tot 
i que és una llengua oficial a les Illes Balears, que tothom a les Illes Balears parla, i que 
tothom coneix, però per tant no mereix aquest suport tan explícit, ja que precisament qui 
necessita d’un impuls i d’un reconeixement per ser minoritaria, és la llengua catalana, 
d’acord? Ha parlat de que és una, que està desvirtuat, a jo me sap greu, no pens així. Al 
que sí que m’agradaria contestar és les declaracions que ha fet la senyora Nchaso, respecte 
a, bé, que ha posat en dubte, o ha qualificat directament, ha atacat la unitat de la llengua. 
M’agradaria recordar unes paraules del senyor Antoni Maria Alcover i Sureda, més conegut 
com Jordi des Racó o Mossèn Alcover, que socialment i políticament era una persona 
ultraconservadora i reaccionària, amb la qual jo no estic absolutament d’acord en els 
postulats, però que m’uneix a ell compartir l’estima cap a la llengua catalana, i què deia 
Mossèn Alcover? Que del que som enemics amb tot lo nostre cor, amb tota la nostra ànima, 
és que es despreciï, que es desjecti i s’abandoni la nostra llengua pròpia, i que negant-li tots 
els seus drets, totes les seves prerrogatives de llengua pròpia, la concedeixin a una llengua 
estranya. Això deia Mossèn Alcover, i ja per acabar d’arreglar aquesta darrera intervenció, 
també recordar unes paraules de n’Emili Montllor, que deia que hi ha gent a qui no li agrada 
que es parli, que s’escrigui o que se pensi en català, és la mateixa gent que no li agrada que 
se pensi, que s’escrigui o que se parli. Moltes gràcies. Perdoni, senyor Batle, respecte al 
que ha dit, és que m’ho he deixat, respecte al que ha dit el Partit Popular, per part meva jo 
no li veuria inconvenient a incloure l’esment que ha fet la senyora Garcia, que parlava de les 
modalitats. Per jo és correcte”

El Batle continua amb la paraula: “És important tenir clar el que és una llengua i una 
modalitat”

I el Sr. Ramis diu: “Òbviament, si se té clar, és correctíssim”

Seguidament parla el portaveu de Ciudadanos: ”Moltes gràcies, senyor Batle. Jo entenc al 
senyor Ramis, jo també estim la meva llengua, la d’aquí, que és d’aquí i és herència de la 
meva família, forma part de les meves arrels, però no podem aprofitar per fer un discurs que 
distorsiona, torn a dir i ho deix ben clar, el que proposa la Unió Europea. Llegesc literal el 
titular de la pàgina web d’aquest evento: “los 47 estados miembros del Consejo de Europa 
animan a más de 800.000.000 de europeos a aprender otras lenguas a cualquier edad, 
dentro y fuera de la escuela, convencidos de que la diversidad lingüística es una 
herramienta clave para lograr una mayor comprensión intercultural y un elemento clave en la 
rica herencia cultural de nuestro continente. El Consejo de Europa promueve el 
plurilingüismo en toda Europa. Por iniciativa del Consejo de Europa en Estrasburgo, el Día 
Europeo de las Lenguas se viene celebrando desde el 2001 el 26 de septiembre de cada 
año” En cap moment està parlant de que vostè està exposant, que puc compartir més o 
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menys, en la majoria del que vostè diu ho compartesc, però crec que esteim aprofitant per 
derivar cap a un altre costat que no té necessitat de ser. Moltes gràcies”

El Batle té la paraula: “A jo me sap greu, però jo discrep bastant. Això és una moció que ens 
ha vengut, com ha dit el senyor Ramis, d’Europa, que ha passat per la FELIB, i que no hi va 
haver cap problema per cap dels batles que forma part de la FELIB per dur-la endavant. I jo 
llegesc i llegesc un poquet, parla del Consell d’Europa, i després l’únic que diu és que la 
nostra contribució com a Illes Balears és la llengua catalana. No diu res més, no diu que no 
tenguem el castellà ni molt manco, de fet ara a la senyora García li hem acceptat aquesta 
transacció que diu de posar l’Estatut d’Autonomia, i l’Estatut d’Autonomia posa que tenim 
dues llengües cooficials, però la nostra pròpia és la catalana, i suposam que és la nostra 
contribució, perquè és la catalana, no per fer cap feo al castellà ni molt manco. Després si 
llegim els punts, al primer és baixada de banderes, però és que el segon diu: impulsar la 
participació dels ciutadans en esdeveniments que valorin la diversitat lingüística i la 
importància d’aprendre idiomes, que és el mateix que vostè acaba de dir que posa la web 
d’Europa, i després el punt tercer: convidar tots els ciutadans de Marratxí a celebrar la 
pluralitat lingüística i cultural d’Europa. O sigui, jo crec que diu exactament el que vostè ha 
dit, no crec que perquè aquí no surti el castellà, de fet el que no volíem és que aquesta 
moció se convertís un poc amb el que ha fet la senyora Nchaso, amb un debat de llengües, 
no és això, de fet el que defensa aquesta moció és això, és la pluralitat i la riquesa que 
ofereix tenir la diversitat de llengües en tot el territori europeu. Jo ho veig així, però bé, 
entenc que hi pugui haver distintes opinions, això com sempre”

Torna interventir la senyora Nchaso: “Señor Alcalde, solo quería hacer una puntualización, 
yo un debate no quiero hacer, estoy contando la pura realidad. Antes había bilingüismo, los 
documentos se hacían, en el mismo folio, en castellano y en catalán. Ahora, ¿por qué yo 
voy a registrar un documento, me lo tienen que traducir al catalán, cuando mi documento 
está en castellano? Por qué tengo que ver en el registro, impreso, si es información 
económica viene en castellano, para que se entere todo el mundo, impuestos y tal,  y si es 
explicando las excursiones o las líneas del autobús viene en catalán. Eso no es bilingüismo, 
entiendo yo”

El Batle comenta: “Senyora Nchaso, ja esteim entrant al debat que hem dit que no volíem 
entrar amb aquesta moció. Però si vostè entra a la nostra web trobarà en qualsevol idioma 
el document que diu que no pot trobar”

La portaveu del PP, senyora García agafa la paraula: “Moltes gràcies, senyor Batle. Una 
qüestió, molt agraïts de que acceptin la nostra proposta, creim que era una cosa molt 
assenyada i bono, molt contents, però sí que volia fer una puntualització, i no entrant al 
debat, sinó una qüestió de forma. Quan nosaltres vàrem rebre aquestes dues mocions, 
aquests dos texts, el que parlam ara i el que ve al punt següent, se’ns va explicar que la 
intenció era fer una declaració institucional, com hem fet altres vegades, ok, cap problema, 
ho duim al plenari com a moció d’equip de govern per veure si hi ha acord. Pel que veig no 
podrà sorgir com una declaració institucional perquè no hi ha acord entre tots els partits, 
però sí que al Partit Popular ens agradaria formar part d’aquesta moció també. No sé si 
tenim possibilitat de què ens incloguin com a proposants de la moció, no sé. Ja que jo tenia 
entès que la feina era cap a una declaració institucional però veig que és complicat”

El Batle, senyor Cabot respon: “La idea era aquesta, senyora García, evidentment que és 
complicat perquè tothom no la comparteix i també perquè no vàrem rebre contesta al nostre 
mail de distints grups. Jo entenc que la moció la presenta qui l’ha presentada al registre, 
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senyora secretària me corregirà si no és així. Jo entenc que ara se fa una votació i vostès 
formen part, si votau a favor, entenc que formen part encara que no l’hagueu presentada 
vosaltres, no? Però entenc que és un tema també de registre, a l’hora de presentar les 
mocions”

Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a 
favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, 
dels quatre regidors del PP i del regidor d’Unides Podem; i amb els vots en contra dels tres 
regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX i del regidor del Grup Mixt aprovar la moció 
anterior amb la inclusió en el següent paràgraf de la part destacada en negreta:

En aquest sentit, la llengua catalana i les seves modalitats lingüístiques pròpies, com a 
pròpia del territori, és la contribució de les Illes Balears, juntament amb la resta de territoris 
on es parla, a la diversitat lingüística i cultural europea. Amb deu milions de parlants 
aproximadament, és la llengua sense estat més parlada a la Unió Europea i, de fet, té més 
parlants que algunes llengües amb estat.

10. Moció presentada per l’equip de govern en defensa de la llibertat sexual i de 
condemna de la violència contra el col·lectiu LGTBIQ+

A continuació agafa la paraula el Batle dient: “Com que tothom teniu la documentació, no 
llegiré l’exposició de motius, aniré directament als punts d’acords, evidentment tots coneixeu 
la problemàtica que tenim en aquests temps, aquesta encara resistència a segons quins, 
esper que minories, però tampoc ho vull dir molt convençut, minories que encara no han 
avançat en moralitat, encara no entenen els temps que correm, que tothom pot estimar a qui 
vulgui, i bueno, la prova està en l’assassinat de’n Samuel, que és un poc el que ha mogut tot 
això, sinó que també per exemple aquí a Balears ens vàrem despertar amb aquell jove que 
tenia abusos inclús de la seva pròpia família. Jo crec que són uns fets molt greus i molt 
deplorables, i no li hem de donar passada. Per això vàrem voler presentar aquesta moció, 
perquè creim que Marratxí és i ha de ser un municipi obert amb aquest col·lectiu, i que crec 
també, podem estar tots d’acord en què coses com aquesta no poden tornar a passar i que 
hem de fer feina perquè la gent entengui que, com he dit abans, que tothom pot estimar a 
qui vulgui”

A continuació el Batle dona compte i lectura dels punts d’acord de la següent Moció, en 
defensa de la llibertat sexual i de condemna de la violència contra el col·lectiu LGTBIQ+

“Exposició de motius
I.

Un dels drets fonamentals del nostre ordenament jurídic és el de la igualtat i la no 
discriminació. Les diferents lleis i desenvolupaments normatius es troben guiats per aquests 
principis, defensat per les diferents institucions públiques, com és el cas del nostre 
Ajuntament.
A les Illes Balears fa anys que es van institucionalitzar el reconeixement a la diversitat de la 
nostra societat i la protecció i garantia dels drets LGTBI. Fa cinc anys que es va aprovar la 
Llei 8/2016, de 30 de maig per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i 
intrersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia, es va constituir el Consell LGTBI i les quatre illes 
compten ja amb serveis integrals d’atenció a la diversitat, a través dels consells insulars. 
Sense cap dubte són passes absolutament imprescindibles per a acabar amb l’LGTBI fòbia i 
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per fer de la nostra societat un espai on totes les persones se sentin segures de ser qui són 
sense ser jutjades, discriminades o assetjades per la mirada o per les accions dels altres.
Tot i els avanços normatius aconseguits en l’àmbit normatiu i institucional, l’odi contra les 
persones que no encaixen dins les normes patriarcals continua manifestant-se. No obstant 
aquesta defensa pública de la igualtat i la no discriminació, a l’esfera privada i a la pública, 
tenen lloc constants situacions de greuge, violències i discriminació per raons de gènere, 
religió o d’orientació sexual, entre d’altres. Per això no podem abaixar la guàrdia en cap 
moment i hem de continuar lluitant per un món lliure d’LGTBI-fòbia, en el qual es 
respectinels drets de les persones independentment de la seva orientació sexual, identitat 
de gènere o expressió de gènere.

II.
L’LGTBI fòbia, com altres sistemes d’opressió dins la nostra societat, es mostra tant amb 
formes de discriminació subtils, indirectes o encobertes com amb absoluta cruesa. El darrer 
exemple és el de Samuel Luiz era un jove de 24 anys que el passat dia 3 de juliol va perdre 
la vida després de ser agredit físicament per un grup de persones, al crit de “¡Maricón!”, com 
hem pogut conèixer per les gravacions emeses a mitjans de comunicació. Aquesta agressió 
violenta i d’atemptat contra la llibertat, es va produir la mateixa setmana en què se 
commemora l’orgull del col·lectiu LGTBIQ+.
També hem conegut aquests dies el cas d’un jove, a Mallorca, que ha patit el rebuig 
continuat i agressions per part dels seus familiars per la seva orientació sexual.
La Fiscalia ha manifestat que en els darrers mesos els delictes d’odi contra les persones 
LGTBI han experimentat una pujada a les Illes Balears, especialment després del Dia de 
l’Orgull, comentaris d’incitació a l’odi a les Xarxes socials, col·locació de pancartes 
ofensives, agressions, insults…

III.
Mentre encara ens demanàvem com aquestes situacions poden continuar donant-se en ple 
segle XXI, hem sentit veus que neguen o posen en dubte que la motivació d’aquests crims 
sigui l’LGTBI – fòbia. Davant qui sembra l’odi per després negar-ne l’existència, hem de 
posar totes les eines necessàries perquè tota la societat pugui detectar comportaments tant 
nocius. També hem de treballar per fer una pedagogia que permeti a totes les persones 
entendre l’abast i la gravetat del problema. Si tota la societat sap identificar correctament 
l’origen d’una agressió, sabrem respondre col·lectivament i gestionar-la de manera 
adequada.
D’altra banda, assistim amb preocupació a les notícies que ens arriben d’Hongria i Polònia, 
que estan aprovant i aplicant una legislació regressiva i ofensiva que viola flagrantment els 
drets humans. En el cas d’Hongria, la seva llei estigmatitza i discrimina les persones LGTBI.
En el cas de Polònia, en un dels majors actes de cinisme mai no vist, s’han detectat diversos 
territoris “zones sense ideologia LGTBI”.
Davant d’aquests intents de regressió de drets lluitats per a tots i totes durant dècades,  
l’Ajuntament de Marratxí aplaudeix que el Parlament Europeu demani mesures que permetin 
acabar amb la propagació de la discriminació i el delicte d’odi homòfob a Europa a través de 
l’adopció el passat 8 d’abril de la resolució “B9-0412/2021 sobre la violació del Dret de la 
Unió i dels drets dels ciutadans LGTBIQ a Hongria a conseqüència de les modificacions 
legals aprovades pel Parlament Hongarès”.
El 15 de juliol la Comissió Europea va iniciar expedients contra Hongria i Polònia per 
promoure lleis que violen els drets fonamentals de les persones LGTBI, el primer per la llei 
que prohibeix parlar de sexualitat a les escoles i el segon per decretar “zones sense 
ideologia LGTBI”.
L’Ajuntament de Marratxí condemna qualsevol manifestació d’odi mostrat cap a les persones 
del col·lectiu LGTBI, a qualsevol àmbit d ela vida pública i privada, especialment aquells 
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atacs físics i verbals que han tengut lloc recentment a les Illes Balears i a altres territoris de 
l’Estat.
Des de l’Ajuntament de Marratxí defensam un municipi on totes les persones puguin ser, 
estimar i viure d’acord amb el que són, sense qüestionaments, atacs ni patologitzacions que 
posin en dubte els seus drets fonamentals. Per això mostram el nostre absolut rebuig a 
qualsevol tipus de discriminació, odi o violència contra les persones LGTBI.
Des de l’Ajuntament de Marratxí hem apostat fermament per la defensa i la garantia de la 
igualtat i per implementar mesures contra la discriminació per qualsevol motiu. En aquest 
sentit, en la present legislatura es va crear l’àrea d’Igualtat, una matèria que té un caire 
transversal i que determina tota l’acció pública de l’Ajuntament.
La igualtat com a principi ha de tenir el seu reflex, no només en l’activitat de govern 
municipal, sinó de totes les persones que formen part de la institució, bé com a 
treballadores, bé com a representants de diferents opcions polítiques.

IV.
L’Ajuntament de Marratxí ha aprovat diferents mocions i declaracions institucionals en favor 
de la igualtat, de la llibertat i la no discriminació, tot i que no sempre amb el consens de totes 
les forces polítiques.
Ens trobam davant un moment on calen esforços per trobar el consens i posar fre a la 
discriminació per qualsevol motiu, i molt especialment per l’orientació sexual. No n’hi ha prou 
amb la llibertat si no hi ha igualtat, i correspon als poders públics garantir-les.
Mai no podem ser equidistants en la defensa dels drets de les persones LGTBI perquè mai 
no podem ser equidistants en la defensa dels drets humans. El silenci i l’abstenció en 
qüestions d’odi esdevenen còmplices. Per això, davant la discriminació i les agressions 
contra lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, mostram la nostra ferma i unànime 
intenció de no fer ni una passa enrere, sino moltes endavant perquè els drets LGTBI són 
drets humans i les llibertats es guanyen, es protegeixen i s’amplien des de la col·lectivitat.

Punts d’acord
1. L’Ajuntament de Marratxí seguirà treballant per aconseguir una societat lliure de veritat, 

on cap dels seus membres pateixi atacs motivats per l’odi o tengui por de patir-los, on la 
diversitat no es toleri, si no que es respecti, es defensi i es reivindiqui. Una societat 
només és lliure si tots els seus membres tenen garantits els seus drets.

2. L’Ajuntament de Marratxí condemna tot tipus de discriminació i els actes de violència 
contra les persones per motius relacionats amb l’orientació sexual.

3. El Ple de l’Ajuntament de Marratxí es referma en el seu compromís per la igualtat de 
tracte, per la llibertat sexual i pels drets de totes les persones a una opció sexual lliure.

4. L’Ajuntament de Marratxí es compromet a seguir treballant per reforçar i enfortir les 
accions de pedagogia, conscienciació i coneixement de les diferents opcions sexuals, per 
tal d’aconseguir-ne la seva normalització”

Sotmès l’assumpte a deliberació segueix amb la paraula el Batle: “Vos record que a 2019 ja 
vàrem haver de crear, perquè era una necessitat, la regidoria d’Igualtat, que ja està fent 
aquesta feina i evidentment el nostre compromís es un compromís ferme i tristament vàrem 
tenir la necessitat de crear aquesta regidoria, això és una mostra de que per llàstima vivim 
en una situació com la que vivim ara”

Lola Nchaso, portaveu de Vox té la paraula: “Señor Alcalde, me hubiese gustado que leyese 
la exposición de motivos, pero bueno, no ha sido posible, yo ya lo tengo leído. Y sigo: 
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lamentablemente en esta moción se recogen todos los delirios ideológicos de una izquierda 
que prefiere colectivizar a los ciudadanos para utilizarlos en sus fines partidistas y políticos. 
En Vox defenderemos a todos los españoles sin importar ni su condición sexual, porque 
todos somos iguales ante la ley. Nosotros no colectivizamos a las personas en función de su 
sexo, raza, orientación sexual. Además, el artículo 14 de la Constitución española ya recoge 
que todos los españoles son iguales ante la ley. Es decir, se trata de un derecho que ya está 
garantizado por la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Sin entrar a más 
detalles, pues decir que mi voto va a ser en contra”
El Batle diu: “Molt bé, una llàstima”

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

B) PART DE CONTROL:

1. Donar compte dels decrets del període entre sessions

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

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

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

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

· AJUDES PUNTUALS SERVEIS SOCIALS 2 TRIMESTRE 2021
· INFORMES OBJECCIÓ 2 TRIMESTRE 2021
· SUBVENCIÓ XIPS 2 TRIMESTRE 2021

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Donar compte dels tràmits abans esmentats.

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

3. Donar compte de l’Auto núm. 186/2021

Escrit del Lletrat de l’Administració de Justícia, de data 22 de juny de 2021, del Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca, adjuntant Auto núm. 186/2021, 
dictat en el recurs contenciós-administratiu interposat per l’entitat BANCO SANTANDER 
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SA, contra la desestimació presumpta de la sol·licitud de revocació, i subsidiàriament, 
revisió dels actes nuls, i la corresponent devolució d’ingressos indeguts de la liquidació 
núm. 1018448-0, de l’IIVTNU, per un import de 2.882,30€.

Vist el contingut de la part dispositiva de l’Auto núm. 186/2021, del Jutjat Contenciós- 
Administratiu núm. 2 de Palma, de 22 de juny de 2021, per la que s’acorda declarar 
finalitzat el procediment PA 162/2021, per existir satisfacció extra processal de la pretensió, 
arxivant les actuacions, i sense costes.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Donar-se per assabentats de l’Auto núm. 186/2021, del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 
3 de Palma de Mallorca, de data 22 de juny de 2021, dictat en el recurs contenciós- 
administratiu interposat per l’entitat BANCO SANTANDER SA, pel que s’acorda declarar 
finalitzat el procediment PA 162/2021, per existir satisfacció extra processal de la pretensió, 
arxivant les actuacions, i sense costes.

Els senyors assistents es donen per assabentats de l’Auto abans transcrit

4. Donar compte del Decret núm. 73/2021

Escrit del Lletrat de l’Administració de Justícia, de data 17 de juny de 2021, del Jutjat de lo 
Contenciós-administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca, adjuntant Decret núm. 73/2021, on 
s’acordà tenir per desistit del recurs contencios-administratiu, procediment ordinari 53/2020, 
interposat per l’entitat ORANGE ESPAGNE SA, contra la resolució dictada per aquest 
Ajuntament en data 26/02/2020, on s’aprova la liquidació de taxa per ocupació del subsòl, 
sol i volada de la via pública, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2019 (expedient 
núm. 6894L/2019) i contra l’Ordenança fiscal, que regula la referida taxa.

Vist el Decret núm. 73/2021, del Jutjat Contencios-administratiu núm. 1 de Palma de 
Mallorca, on s’acordà tenir per desistit del recurs contencios-administratiu, procediment 
ordinari 53/2020, interposat per l’entitat ORANGE ESPAGNE SA, contra la resolució 
dictada per aquest Ajuntament en data 26/02/2020, on s’aprova la liquidació de taxa per 
ocupació del subsòl, sol i volada de la via pública, corresponent al segon trimestre de 
l’exercici 2019 (expedient núm. 6894L/2019) i contra l’Ordenança fiscal, que regula la 
referida taxa.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Donar-se per assabentats del Decret núm. 73/2021, de data 01/06/2021, del Jutjat 
Contencios-administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca, en relació al procediment ordinari 
núm. 53/2020, on s’acordà tenir per desistit del recurs contencios-administratiu, interposat 
per l’entitat ORANGE ESPAGNE SA, contra la resolució dictada per aquest Ajuntament en 
data 26/02/2020, on s’aprova la liquidació de taxa per ocupació del subsòl, sol i volada de 
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la via pública, corresponent al segon trimestre de l’exercici 2019 (expedient núm. 
6894L/2019) i contra l’Ordenança fiscal, que regula la referida taxa.

Els senyors assistents es donen per assabentats del Decret abans transcrit

5. Donar compte de la Sentència núm. 197/2021

Escrit de la Lletrada de l’Administració de Justicia, de data 04 de maig de 2021, adjuntant 
còpia de la Sentencia núm. 197/2021, del Jutjat Condencios-administratiu núm. 1 de 
Palma, del contenciós administratiu interposat per la Sra. Maria Isabel Perea Serrano, 
contra la proposta de resolució de l’Alcaldia de data 25 de maig de 2016, pel que es 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada dia 9 de gener de 2015 
pels danys físics soferts per una caiguda en bicicleta, a causa del mal estat d’un 
clavegueram, en el carrer Camí de Muntanya.

Vista la Sentència núm. 197/2021, remesa pel Jutjat Contencios-administratiu núm. 1 de 
Palma, en relació al procediment ordinari núm. 155/2017, pel que es desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per la Sra. Maria Isabel Perea 
Serrano, contra la proposta de resolució de l’Alcaldia de data 25 de maig de 2016, pel que 
es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada dia 9 de gener de 
2015.

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

Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 197/2021, del Jutjat Contencios- 
administratiu núm. 1 de Palma, en relació al procediment ordinari núm. 155/2017, 
interposat per la Sra. Maria Isabel Perea Serrano, contra proposta de resolució de l’Alcaldia 
de data 25 de maig de 2016, pel que es desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial presentada dia 9 de gener de 2015.

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

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu del Partit Popular, senyora 
Mª Magdalena García Gual: “Tenc preguntes i els meus companys, senyor Frau i el senyor 
Llompart també. Molt concretament. Ja ho vaig comentar fa tres o quatre plenaris, la 
senyora Alonso se’n recordarà, que d’ençà que fan les obres al carrer Farinera no podem 
fer servir, ja no hi ha els contenedors que hi havia a aquell carrer, i tenim un dèficit de 
contenedors de reciclatge al nucli del Pont d’Inca molt gros. Jo a n’aquell plenari, no sé si 
va ser a l’abril o al març, vaig demanar si se feia comptes reubicar aquests contenedors, sé 
que la senyora Alonso me va contestar que ho estaven estudiant, però van passant els 
mesos i no sé si fan comptes posar-los a qualque lloc concret o si fan comptes posar-ne 
més al nucli del Pont d’Inca. Era una pregunta. Després un prec: fa una sèrie de dies, no sé 
si era el dissabte o el diumenge, també al nucli del Pont d’Inca, a l’avinguda Antoni Maura 
varen haver de venir els bombers i també agents de la nostra policia municipal. No sé ben 
bé quin va ser el detonant, però varen despenjar un lletrero d’un restaurant que roman 
tancat en aquest moment, i el varen despenjar, supòs que devia estar en perill de caure, no 
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ho sé exacte, la qüestió és que el lletrero l’han deixat a damunt la voravia amb un precinte 
d’aquests de plàstic de la policia, però pensam que això pot ser perillós perquè està 
damunt la mateixa voravia on circulam a peu, i era a veure si ja que tanmateix l’han 
despenjat el podrien retirar. Aquest és un prec. I després dues cosetes més: al plenari del 
mes de maig vàrem reclamar, se’n recordarà, va ser aquell plenari on varen intervenir les 
associacions de veïnats i vàrem tenir un ampli debat del tema de la famosa rotonda a 
l’altura de Can Farineta i demés. El Partit Popular a una intervenció, jo mateixa vaig 
reclamar i els vaig demanar si podien fer un estudi de mobilitat de la zona de Can Farineta 
per tenir més informació sobre la previsió de tràfic rodat i de nous vehicles que podria dur 
tota aquesta obra. Jo vaig entendre que se’ns contestava positivament, però a hores d’ara 
no tenim res, no sé si l’estudi s’ha fet, si no s’ha fet, però a nosaltres no ens ho han fet 
arribar. I en la mateixa línia reivindicativa, concretament el dia 7 de juny, farà dos mesos 
aviat, vàrem enregistrar dues sol·licituds de documentació, el Partit Popular concretament, 
una d’una qüestió del carrer Sòl·lera, que és aquell carrer que s’ha convertit en una sola 
direcció i que hi ha uns veïnats, jo vaig fer una pregunta a un altre plenari, no se’ns ha 
contestat ni a això ni a una altra qüestió de les subvencions de l’any 2020, d’aquelles 
subvencions als autònoms i comerços per mor de tota la crisi derivada de la pandèmia, no 
se’ns ha contestat, jo tenia entès que hi havia un màxim de 30 dies per la contesta de les 
preguntes per escrit, per ventura estic equivocada, però així i tot pensam que prop de dos 
mesos és temps més que suficient perquè vostès facin la seva feina i ens contestin a la 
documentació que els hi demanam, i era reclamar totes aquestes qüestions que no se’ns 
han fet arribar. Moltes gràcies”

El Batle contesta: “Jo li contest directament. Això darrer li deman disculpes perquè sí que li 
havíem de contestar en 30 dies, li deman disculpes perquè no sé què ens ha pogut passar, 
ho mirarem. De totes maneres, no sé si me’n record, si li vaig dir al plenari o no, però les 
subvencions de 2020 estan, a qui li vàrem atorgar i les quanties estan penjades a la pàgina 
web. A la seu electrònica. Si vol li enviam, ho ha demanat i li podem enviar, però sí que se 
publiquen a la nostra web”

La senyora García diu: “No m’ho va dir això al darrer plenari, gràcies. De totes maneres si 
ens ho fan arribar molt millor”

El Batle torna intervenir: “I miraré el que ha passat amb la pregunta del carrer Sòl·lera 
perquè deman disculpes perquè no sé que ha pogut passar. L’estudi de circulació de Can 
Farineta no està fet encara, de totes maneres encara esteim enfora de que això sigui una 
realitat, tenim temps de fer-lo, i ho farem perquè també ens interessa a nosaltres. El carrer 
del restaurant, si no li sap greu, no importa dir-ho aquí, després m’envia un Whatsapp i diu 
quin restaurant era i així tendré un poc més d’informació, i pas la paraula a la senyora 
Alonso pel tema dels contenedors”

Seguidament al senyora Cristina Alonso, regidora de Medi Ambient, té la paraula: “Hola, bon 
vespre a tots. Dir-li que sí, efectivament teníem previst canviar els contenidors del carrer 
Farinera al carrer Santedat al principi, que era la idea, però degut a una petició que ens va 
fer la mateixa empresa de recollida el que farem precisament és canviar el tipo de 
contenerització que hi ha al Pont d’Inca, Pla de na Tesa i Cas Capità, perquè els iglús 
requereixen un camió de càrrega amb grua, amb ploma, que és un camió normalment 
bastant gros que per segons quins carrers no pot passar, i això ens dificulta moltíssim poder 
posar contenidors, de reciclatge en aquest cas, a segons quines zones. I per tant ens varen 
fer una petició de fer una compra de contenidors de càrrega trasera, que són els mateixos 
que els de fems, diguéssim, però amb els colors distintius de cada un per poder reciclar. I el 
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que hem fet és això, posar en marxa un concurs ràpid per fer la compra justa d’aquests 
contenedors que necessitam de manera que podrem recontenaritzar aquestes tres zones 
que són les que tenim per ventura un poc més dificultoses pel tema del camió. Els iglús, a 
part, no en teníem, ara ja ens han arribat, no molts, 6 de cada amb un contracte menor, i sí 
que hem posat dos punts nous, un era a requeriment tant de Ciutadans com del PP, del 
senyor Llompart i el senyor Amengual, que està al carrer Alexandre, a l’altura del número 32, 
que s’ha col·locat justament avui, i l’altre al Figueral al carrer Villardompardo. I els altres 
iglús que ens han arribat els hem empleat per reposar alguns que esteien romputs. I l’altre, 
clar, com que llevarem tots els iglús de la zona que canviam podrem augmentar també la 
contenerització d’altres zones de carrers més amples. Esper que hagi quedat així 
contestada la pregunta. Gràcies”

La portaveu del PP li respon: “Sí, moltes gràcies senyora Alonso, ha quedat claríssim i me’n 
record que va dir que estaven estudiant el tema de Santedat i és cert que és molt complicat, 
me’n faig càrrec que el nucli del Pont d’Inca, com a molts dels nuclis històrics del nostre 
municipi, la dificultat que hi ha per circular pels carrers, però s’havia de cercar una solució i 
crec que aquesta és molt encertada perquè el que no podem fer és demanar als ciutadans 
que col·laborin, que reciclin i que estiguin damunt això i després no donar-los la facilitat i el 
servici, per tant fantàstic i moltes gràcies”

Seguidament parla el senyor Sebastià Frau, pel Partit Popular: “Gràcies senyor Batle, bones 
tardes a tots. Record que quan s’arreglaven les voravies del carrer Antoni Maura, del Pont 
d’Inca, vaig fer una pregunta al Batle sobre les pluvials del pont del carrer Cabana, que cada 
vegada que s’omplia el pont s'aixecava la comporta d’Antoni Maura, a veure si tenien en 
compte arreglar-ho, i me va dir que sí que ho tenien en compte, però vist lo vist no s’ha fet 
res. És a dir, se va arreglar la voravia però no se va arreglar això, no sé si és que tenen un 
projecte diferent per donar una solució al tema de les pluvials o a veure com pensen 
arreglar-ho. Simplement això, gràcies”

El Batle, senyor Cabot contesta: “Gràcies senyor Frau. Està a Contractació, està a punt de 
sortir”

Ara té la paraula el senyor Jaume Llompart, regidor pel Partit Popular: “Bones tardes, 
gràcies senyor Batle. Jo volia fer una pregunta lligada amb un prec, volia saber, a l’acera 
d’Antoni Maura des de la sortida de l’escola Santa Teresa fins a l’edifici Erika, hi ha un vallat 
damunt el càrrega i descàrrega de la voravia de la carretera, del carrer, fent una acera 
alternativa al que és la acera convencional, vodríem saber per què, perquè hem passat per 
allà i no hem vist res de l’altre món, pensàvem que era per l’escola. Ara que ja fa gairebé un 
mes que ha acabat l’escola, pensàvem que era per l’escola pel tema del circuit, de que per 
una banda uns i per l’altra banda els altres, però vegem que fa un mes que ha acabat 
l’escola i no hi han fet res, i li volia fer un prec arrel d’aquesta pregunta, és que a veure si 
això ho poden fer al carrer General Weyler, just davant la Ford, que hi estan fent una obra 
privada, ja li vàrem dir al passat plenari, i és una vergonya i és un poc temerari, perillós, que 
la gent hagi de baixa de l’acera perquè amb un mes no hi hem anat a dir res a l’obra que 
estan fent aquesta empresa privada, que me pareix molt bé però que és molt, molt perillós, 
perquè els cotxos tampoc passen a la velocitat que toca. I l’altra era fer una, aprofitant el 
meu torn d’intervenció, per tornar a dir que, no sé quants d’anys van que vàrem dir que no 
obrien la pista de volei platja fins que no estigués feta la nova i ja fa un grapat d’anys que 
esteim llogant una pista de volei a una empresa privada perquè no hem fet la nostra pròpia. 
Vostès abans parlaven de que comprant els cotxos ens surt més rentable, pues per ventura 
se podrien plantejar i mirar-ho perquè crec que no és lo seu que faltant a la nostra paraula, 
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diguéssim, que no llevaríem la pista de volei platja, i la pista de volei platja fa crec que 3, 4 o 
5 anys que ja no hi és, i el club de volei i els usuaris han d’anar a una altra banda a jugar a 
volei. Moltes gràcies”

El Batle passa la paraula al regidor d’Urbanisme, Joan Francesc Canyelles, pel tema 
d’Antoni Maura: “Bon vespre de nou. En aquest se va fer una actuació d’urgència que hi 
varen actuar també els bombers, perquè se va enfonsar un tros de teulada d’aquest edifici, i 
hi ha una relació pèssima entre els dos parents, el de dalt i el de baix, tenen tema de 
discussions i litigis i històries d’aquestes, a veure qui ha d’arreglar la teulada, i com que està 
en perill per això se va posar aquestes valles a davant mentre se gestiona aquest tema per 
donar-li una solució definitiva. I clar que és la mateixa propietat que ho ha de fer, no és 
l’Ajuntament que ho ha de fer, i evidentment és un tema que s’hi està fent feina però que els 
malentesos van de mal en pitjor, sincerament”

El senyor Llompart torna intervenir: “Senyor Batle, disculpi. Supòs que el procediment deu 
córrer, deu estar dins la casa i deu córrer, sí que és vera que jo havia vist la façana i no 
havia vist res, ara mirarem un poc a l’aire com vostè diu, i és ben perillós i entenem el motiu i 
òbviament hi ha d’estar, el que sí, supòs, com deia al principi i m’he enredat, deu seguir el 
seu procediment, però sí que és vera que hem tengut queixes, sobretot també per la manca 
d’aparcament que hi ha a la zona d’Antoni Maura, i dels comerços que hi ha que 
l’aprofitaven per entrar un segon, el mecànic, el cafè que hi ha devora, que els hi anava 
bastant bé, o inclús per anar a Erika. Supòs que segueix el seu procediment, però si de 
qualque manera, no sé, se pogués accelerar això, o a veure com se pot solucionar, perquè 
és vera que a part de perillós, que és el primer, genera un altre problema pels usuaris de la 
zona, gràcies”

El senyor J. F. Canyelles diu: “Ben d’acord”

El Batle té la paraula: “El tema de Weyler, ara que vostè n’ha parlat evidentment aquella 
acera s’ha de d’aturar perquè és perillós, i té un problema Weyler, que és que no té 
aparcaments, és com el que passa a Antoni Maura, que se pot posar un carril amb valles 
perquè passin on aparquen els cotxes i és segur. Se diu que posar barreres a Weyler quan 
no hi ha puestos d’aparcaments, sinó que el que feim és estrènyer la carretera, és més 
perillós que no que el ciutadà travessi, evidentment, des del pas de vianants que està a un 
metres d’allà mateix, i això és el que s’ha considerat, per donar una explicació”

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 sèrie de qüestions: el tema dels 
contenidors era un tema que també volia fer visible, continuam amb els desbordaments del 
contingut dels contenidors de sa Vinya perquè no donen abasto, afortunadament esteim 
d’enhorabona perquè pareix ser que, segons ens ha dit la regidora, des d’avui ja comptam 
amb un altre punt, moltíssimes gràcies, fa falta. Moltes vegades hem d’anar a altres puestos 
a tirar tot això o ho deixen a peu de contenidor, que ja sabem què és el que passa amb això. 
Sí que, de totes formes, voldria aprofitar per comentar el tema del desbroce de voravies, hi 
ha aceres que són autèntiques selves, aquí hem de fer un esforç, ja sé que esteim tractant 
el nou contracte, però això ens està guanyant la partida en molts de llocs. Després volia 
parlar, també, respecte a la rotonda d’aquí, que havíen de fer o que està projectada pel 
Mercadona, sé que recentment va haver una reunió tècnica, se pot tenir qualcuna informació 
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ara, en aquests moments, respecte d’aquesta reunió? Més que res per saber on ens trobam, 
ja que ara en aquests moments hi ha un silenci, i normalment els silencis o duen algo bo o 
duen algo no molt bo, per tant ens agradaria conèixer la situació, si se pot saber, si se pot 
fer pública o no. Després volia reclamar un plan, digau-ho com vulgueu, de revisió de 
badenes del municipi, tenim un parell que són criminals. O sigui, jo no sé ni si compleixen 
amb la normativa o no, perquè sí que és cert que se van deteriorant amb el temps, tenim el 
carrer mateix de l’Ajuntament, que s’està començant a fer ja un blandón, que es diu, no? I és 
que pel que sigui hi ha un assentament nou del terreny i això provoca que cada vegada 
siguin més complicats i que se puguin fer mal els cotxos. Tenim el conegut badén de Son 
Ramonell, aquell que vens de l’Alcampo, que aquest també és per un todo terreno, per un 
cotxe normal has de creuar a 5-10 km per hora, que és el seu reduir la velocitat, 
evidentment, però també hem de ser un poc conscients del que posam allà, i de vegades 
això tornen quasi muros. Per tant reclamam aquest pla de revisió i manteniment dels badens
del municipi, que evidentment són necessaris. Després també volíem treure, aquest mes hi 
ha hagut dos eventos que nosaltres hi hem participat, un d’ells participam tots els anys, que 
és aquest de Mulla’t en favor de l’esclerosi múltiple, enguany hi hem tengut aquí una 
representació, o diguem que podíem acudir a les piscines de Son Caulelles, ja ho hem fet 
altres anys, però enguany hem trobat a faltar que no hi ha hagut representació del 
Consistori, de la part governant. És a dir, nosaltres vàrem comparèixer, vàrem fer la nostra 
contribució i tal, però ens va fer pena que.... I no vull ara fer llenya de l’arbre caigut, però jo 
crec que no ens costaria res al menos contestar i fer un mínim de compareixença. Sé que 
nosaltres feim una aportació dins el nostre pressupost per aquesta associació, però parlam 
de visibilitat, i si qualcú de nosaltres compareix, segons qui donarà més visibilitat, al menos, 
a aquest tipo d’eventos. Aquest mes és que ni a la piscina sabien que s’havia de celebrar 
aquest evento, jo no vull donar culpes a ningú, vull que entre tots ho facem el millor possible”

El Batle respon: “Li puc explicar ràpid perquè no... No vàrem acudir perquè no ens varen 
convidar i no sabíem res d’aquest acte”

El senyor Amengual diu: “Jo li puc dir que sí que se’ls hi havia convidat, que a la regidoría 
directament”

El Batle continua: “Aquí no ha arribat a cap banda, ho varen organitzar amb els festeros de 
Pòrtol i aquí no va arribar. De fet a nosaltres ens varen cridar durant l’acte, que jo no esteia 
ni a Marratxí, i durant l’acte ho vàrem revisar i aquí no va arribar res, cap convidada, a Batlia 
no va arribar cap convidada”

El regidor Amengual respon: “Ho deixam aquí, jo crec que no du molt més enfora…”

Tornar parlar el Batle: “Jo ho dic perquè clar, participam en tot, per això vos vull dir, no ha 
estat un cas de que no recolzem aquesta associació ni molt manco, va ser crec un tema de 
descoordinació per part seva perquè aquí no va arribar. Jo me vaig enterar que aquesta gent 
estava a la piscina nostra quan ja estaven allà, de fet ja havien passat un parell d’hores que 
estaven allà. Crec que el senyor Mas en sap més, li pas la paraula perquè parli d’aquest 
tema”

El senyor Daniel Mas, regidor d’Esports comenta: “Bon vespre a tothom. Efectivament, 
Miquel, jo el mateix dia me varen telefonar de la piscina, jo no tenia cap petició ni de material 
ni de res, i me vaig posar en contacte tot d’una amb la concessionària que, evidentment, els 
hi va facilitar el que eren les taules i les cadires sense cap problema, però ningú havia 
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registrat cap petició, al manco a Esports, perquè participàssim en aquest event ni que el 
dotassim de material, jo també crec que va ser un poc de descoordinació per part seva”

El Batle diu: “I la senyora Amengual que també és de l’àrea que té vinculació amb aquesta 
associació també pot dir”

Aina Amengual, regidora de Serveis Socials, té la paraula: “Jo vaig donar fa cosa de tres 
mesos enrere les meves dades perquè me poguessin contactar, però amb la idea, 
evidentment, de que no me contactassin el dia de l’esdeveniment, és a dir, a mi a les 9 i 
mitja del dematí no m’han de confirmar que hi ha l’esdeveniment a la piscina de Son 
Caulelles, i vaig parlar amb una de les persones responsables i me va reconèixer que ells 
havien pecat per no coordinar-se amb nosaltres amb un temps prudencial per poder fer les 
coses com toca. Evidentment jo allà on estava no se podia solucionar i ho vàrem parlar amb 
el senyor Mas, però les coses no se fan així. És a dir, a Marratxí, per sort o per desgràcia, 
no únicament tenim el Mulla’t, tenim moltes altres coses a haver d’organitzar i a haver de 
tenir en compte i a més m’agradaria recordar que estam encara en pandèmia. La gent, 
evidentment, necessita dels Serveis Socials i si aquesta entitat necessita de l’àrea, com a 
mínim ho ha de fer amb una mica d’antelació, no a les nou i mitja d’un diumenge que ells 
varen decidir o que tenen establert fer aquest esdeveniment. Evidentment nosaltres no ens 
negarem a col·laborar, però hi ha d’haver un mínim d’antelació per poder-ens dedicar a 
organitzar, que era molt bo de fer. Vull dir, l’organització no tenia cap complicació, un parell 
de taules i un parell de cadires. Com vostès podran comprendre no serà per ganes de no 
voler col·laborar, sinó perquè en aquell moment era impossible dedicar-mos-hi d’una altra 
manera perquè no se’ns va avisar amb un temps prudencial com perquè poder avisar, que jo 
pens que també, com a mínim a Batlia, aquesta entitat hauria de dir: tal dia a tal hora 
convidau als regidors perquè venguin a passar per la piscina. Això tampoc no se va fer, vull 
dir…”

El Batle intervé a continuació: “Exacte, el problema és aquest. Cada any hem nadat, però 
enguany me sap greu, perquè ja m’hagués agradat col·laborar”

El portaveu de Ciudadanos diu: “Disculpi, senyor Batle, però no és l’únic municipi on s’ha fet 
això i això és una qüestió mecànica, ara que no tenc cap comprovant, evidentment, jo faig 
de transmissor d’una situació que s’ha donada que jo vaig viure, o sigui, no és que ningú 
m’hagi dit: escolta, ha passat això. O sigui, jo ho vaig viure, i crec que no és el moment per 
dir que deixam o donar culpes, jo no he donat cap culpa. L’associació ho fa a diferents 
ajuntaments i a diferents institucions, o sigui, venc a dir, quasi segur, jo pens i tenc la 
sensació que s’ha enviat i s’ha rebut. Però bueno, és que no té cap sentit. També li puc 
parlar d’un altre evento que se va prodiur al Museu del Fang, que se va convidar a tots els 
regidors, el regidor de Cultura se va excusar però ningú més va comparèixer. Venc a dir, sí 
que són participants en molts d’eventos, però aquest mes ens han fuit dos. Volia fer aquest 
comentari, no me vull estendre més”

El Batle continua parlant: “Perfecte, abans m’ha interromput perquè ens deia que creia que 
havíem de participar, i jo simplement li volia explicar que participam sempre, que si no ho 
havíem fet és perquè no estèiem avisats d’aquest acte. De fet vaig veure les fotos que sortia 
vostè i me va sorprendre, vaig dir mira…”

El senyor Amengual segueix parlant: “És curiós, o sigui venc a dir, que m’arribàs a jo i a jo 
me va arribar per una altra via, però normalment de l’Ajuntament no arriben moltes de coses, 
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he de dir també això, ja aprofit el moment, i nosaltres reclamam sempre, tots els partits de 
l’oposició, perquè…”

El Batle, senyor Cabot diu: “Perdoni que l’interrompi, a tot el que és oficial vos convidam, i si 
no vos hem convidat a qualque cosa oficial me sap greu perquè ha estat una errada, però a 
les festes dels altres, i sempre ho he dit, evidentment no som nosaltres que vos hem de 
convidar. Si qualque associació ens ha demanat que ho facem extensiu a tots els regidors 
del consistori vos ho hem dit. Però això és el que hem explicat sempre, que a més és com 
s’ha funcionat sempre, evidentment no convidarem a les festes dels altres”

El portaveu de Ciudadanos Amengual: “Perdoni, dues coses més només. La pista de Son 
Ramonell, aquestes reunions que s’han anat produint han generat desperfectes, inclús n’hi 
ha un de la valla que està llindant amb la voravia i jo crec que és perillós inclús, s’hauria 
d’anar a revisar això”

El Batle demana: “M’ha dit el tema de la reunió, no sé…”

Li respon el senyor Amengual: “Aquests encontres, abans hem parlat d’encontres, crec que 
ens entenem, no? Tanta gent asseguda a la mateixa barra i tal, això no està en condicions i 
s’hauria de revisar, i crec que no me deix res més. Si me pot fer quatre pinzellades de la 
seva reunió amb el batle referent a la depuradora de Palma i el que ens beneficiarà”

Contesta el Batle: “No va ser una reunió, va ser un acte de firma de conveni, que 
simplement estèiem convidats a assistir, que evidentment hi vaig anar i vaig tenir que partir 
corrensos perquè recordareu que teníem la missa de Sant Marçal, i és un conveni que ha 
aconseguit el govern amb l’Ajuntament de Palma i el govern estatal perquè des de Madrid 
financiïn la depuradora. Evidentment ens veim beneficiats perquè és la depuradora on 
Marratxí du el seu clavegueram o sigui que el benefici és el cent per cent. Nosaltres 
evidentment no tenim cap cost, com fins ara, se pot dir que és la depuradora de Palma però 
que també és la nostra, o sigui que Marratxí comptarà amb una depuradora nova amb més 
capacitat de depuració”

El regidor Joan Francesc Canyelles té la paraula: “Respecte a la reunió que s’havia 
demanat, la reunió tècnica, dir que no hi va haver novetats, senzillament jo no hi vaig 
participar perquè era una reunió tècnica, però senzillament se venia a veure en quin estat se 
trobava la tramitació de diferents expedients, de la informació pública, del tema de les 
al·legacions, que per cert, hem començat a contestar, i això va ser el tema de la reunió. 
Venc a dir, no hi va haver ni cap qüestió concreta ni cap tipo de demanda específica, 
senzillament se venia a veure com estava la tramitació de l’expedient, en tema tant de la 
rotonda com de l’edifici”

El senyor Amengual torna a tenir la paraula: “Senyor Canyelles, una pregunta: proposta per 
part de l’Ajuntament tampoc va haver, no? Per part dels tècnics”

El senyor Canyelles demana: “En quin sentit?”

Li contesta el senyor Amengual: “En el sentit de sabem com es troba això i saber cap a on 
esteim caminant. Crec que amb el que m’ha dit caminam cap a que això se dugui endavant.”

El senyor Canyelles diu: “L’empresa va venir a veure, a parlar amb els tècnics a nivell… Els 
tècnics de l’empresa varen venir a parlar amb els tècnics de l’Ajuntament a veure com 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406656773762205 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

estava la tramitació. Però això és tot, venc a dir, la modificació de la rotonda és una cosa 
que els tècnics de les dues parts, del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament, hi varen 
participar tots dos i no és un tema que estigui actualment a damunt la taula sinó que se va 
arribar a un punt concret i en aquest punt és al que s’està. Venc a dir, no hi ha més novetats 
que aquestes, com vostè diu s’està a un impàs, sí, s’està a un impàs. Tampoc per part del 
Mercadona, tampoc no han fet, per dir-ho de qualque manera, no han fet cap acció, venc a 
dir, no han presentat res, no han fet cap moviment, no ho han fet tampoc”

A continuació agafa la paraula el senyor Marcos Pinela, regidor per Ciudadanos: “Buenas 
noches. No sé si puedo retomar una pequeña pregunta de la moción anterior, el punto 
nueve, no sé si lo puedo hacer, es que se me escapó. ¿Puedo hacerlo? [El Batle contesta 
afirmativament]. Ah, vale, vale. No, sencillamente porque claro, en la modificación de la 
ordenanza de Medio Ambiente, y la tengo buscando, bueno, es importante, creo que es muy 
importante este tipo de cosas, pero ¿se va a hacer publicidad realmente de este tipo de 
modificación de ordenanza? Porque estamos hablando de que estamos en pleno verano, 
mucha gente utiliza este tipo de instalaciones, y se puede llegar a encontrar después con 
una multa. Pregunto: ¿se va a publicitar por algún medio o se publicitará en los lugares 
donde se hace la actividad?”

El Batle respon: “Sí, se va a poner cartelería, evidentemente. Se pondrá cartelería con la 
información. Sí, sí, claro”

El senyor Pinela: “Vale, vale, sencillamente era esta pequeña duda que tenía, gracias”

Seguidament parla la senyora Lídia Sabater, regidora de Ciudadanos: “Gràcies, senyor 
Batle. Jo era referent a la zona de sa Cimentera, que té moltíssima d’herba, ademés seca, 
que en aquesta època de l’any és perillós, i a més ja que forma part de la ruta saludable fer-
ho un poc més atractiu, a veure si se podria fer qualque cosa. Per altra banda hi ha un carrer 
que és el Mare de Déu de Lluc de sa Cabaneta, que les faroles duen un parell de dies bons 
sense llum i els veïnats s’han queixat, i el darrer era reincidir en el tema de la pista de volei. 
Clar, ens ha arribat que se demanarà una subvenció al Consell de Mallorca, si no vaig 
malament, a veure com està el tràmit i res, donar-li importància a aquest club, ja que els 
alevins, per exemple, són els campions d’Espanya, els cadets han arribat a tercera posició i 
quarta posició… Vull dir que, hem de donar i cuidar més els nostres clubs esportius, ja que 
hi ha molt de talent, i a veure si se pot fer qualque cosa amb això. Moltes gràcies.”

El Batle, Miquel Cabot, contesta: “Sí, el tema de la pista de volei és la pregunta del senyor 
Llompart que se m’havia oblidat contestar, li pas la paraula al senyor Mas”

El regidor d’Esports, senyor Mas té la paraula: “Bon vespre de nou. El tema de la pista de 
volei ja el duia planificat dins les accions d’aquest any. Nosaltres hem parlat amb el club de 
volei, malauradament enguany encara haurem de llogar aquestes pistes, no les podrem fer, 
però sí que confiï tenir-les llestes abans de que acabi el termini de la subvenció del Consell 
de Mallorca, que per cert ja ha estat atorgada, la subvenció puja a un total de 216.000€, no 
només per les pistes de volei sinó per altres projectes, i el requisit és que estigui feta abans 
de 2022, no record ben bé la data. Llavors nosaltres ho hem parlat amb el club, precisament 
amb la presidenta la setmana passada, i malauradament enguany, dic, hem de tornar a 
llogar les pistes, però de cara a l’any que ve jo confiï tenir-ho llest”
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El senyor Jaume Llompart demana la paraula: “Tots aquests anys enrere que deien que sí, 
que ho faríem la propera temporada, per amunt, per avall, no hi havia projecte fet ni res fet, 
perquè resulta que hem fet un projecte a correcuita per aferrar-nos a una subvenció, que ja 
me va bé, del Consell de Mallorca perquè estigui feta la pista abans de 2022. Ja ens 
acostam un poc, perquè cada any ens diuen la temporada vinent i no esteia feta. I després, 
senyor Mas, supòs que ja està fet el conveni per enguany, perquè esteim a 27 de juliol, no 
ens donarem compte i serem a Sant Bernat i ja no hi haurà res que fer. Moltes gràcies. I 
gràcies Batle per recordar la pregunta, que també m’havia fuit del cap”

Contesta el senyor Mas: “Sí, no hem fet el projecte a correcuita, senyor Llompart. Hem 
actualitzat el projecte que teníem d’abans, és una actualització econòmica, perquè 
evidentment amb els anys el valor puja, i sí que ho hem actualitzat i ho hem presentat dins 
aquesta línia, si no ens haguessin donat la subvenció nosaltres ho teníem planificat amb 
pressupost propi”

Té la paraula Cristina Alonso: “Jo crec que per contestar me queden dues coses. Una era la 
del senyor Amengual de les selves de les herbes que me comenta, estaria bé que me 
digués on concretament perquè com vostè ja sap tenim una planificació setmanal de 
desbroce, va per nuclis, i ara m’imagin que se refereix a sa Vinya de Son Verí, que s’està 
fent durant aquesta setmana, però dir-li que s’està fent, vull dir que no estaran molt. També 
volia fer un petit esment a una cosa que és bastant important i no sé si som conscients de la 
problemàtica a l’hora de ser pràctics que ens durà. Nosaltres hem començat a no fer feina 
amb glifosatos, igual que el Consell de Mallorca, per unes prescripcions tècniques, per unes 
sol·licituds del GOB i d’altres entitats ecologistes, com per exemple la Societat d’Apicultors 
de Balears, etcètera, al qual el glifosat segons certs estudis s’indica que és cancerigen i és 
un dels herbicides que s’empleen més habitualment. El Consell de Mallorca aquest any ja el 
va deixar d’emplear i nosaltres també, per tant això vol dir que no esteim fumigant les aceres 
per una qüestió plenament mediambiental. És vera que ara hem d’esperar els reforços del 
nou contracte perquè se pugui veure una millora, però hem de tenir en compte que, això 
també, aquest any i com ja vàrem comentar, la meteorologia ha estat molt propensa, molt 
propícia millor dit, a que les herbes floreixin lliurement, de fet ara comentaré per exemple, 
que jo ho tenc devora, a Pòrtol mateix el carrer Major se va desbrossar i al cap d’una 
setmana i mitja tornava a tenir herba. És a dir, entenem que és complicat però ara mateix 
utilitzar químics és molt complicat perquè els que estan autoritzats no tothom els vol utilitzar 
tampoc i aquí ens trobam amb una problemàtica. L’herba, com dic, hi ha un quadrant que se 
va fent, si hi ha una cosa que està molt desmadrada o que molesta o que pot ser perillós, és 
tan fàcil com dir a tal puesto i hi anam i ho feim, no hi ha cap problema, si és que no hi hem 
arribant amb el quadrant. Però bueno, en qualsevol cas si té algun inconvenient me podria 
dir directament el lloc concret i ho enviam a fer en un moment. I després crec que me queda 
també el tema del desbroce de sa Cimentera, que normalment el desbroce de sa Cimentera 
se fa el mes d’agost, perquè aprofitam que ve un tractor a la Mancomunitat del Raiguer que 
ens fa els camins rurals, i aquest és un dels que està dins el quadrant dels camins, per tant 
ara no estarem molt de començar també. I crec que… ah bueno, hi ha el tema de la pista 
multiesportiva de Son Ramonell, que passarem a l’empresa de manteniment que revisi tots 
els pals i que ho asseguri bé. Gràcies”

El Batle comenta: “Faltava el tema dels llum que ha dit la senyora Sabater, recordar-lis que 
aquestes situacions no han de passar, que hi ha el servei d’electricistes de guàrdies, que si 
teniu qualque persona que vos demana li passau el teléfono, i si l’endemà criden a Brigada 
hi aniran a arreglar el mateix dia. Això és un sistema que funciona bé”
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Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Mª Dolores 
Nchaso Sota: “Sí, señor Alcalde, tengo unas cuantas. En primer lugar queremos manifestar 
nuevamente nuestra preocupación con una nueva ocupación que trae de cabeza a los 
vecinos de la calle Cas Vicari de sa Cabana, por la actitud beligerante de los ocupas que 
muestran falta de educación, respeto al vecindario, perturbando la tranquilidad con gritos, 
peleas y risas hasta altas horas de la madrugada. Por ello solicitamos información detallada 
al respecto y rogamos que este Ayuntamiento haga todo lo necesario bajo el amparo de la 
ley para que estos ocupas sean desalojados como nos consta que se ha hecho en alguna 
ocasión, presionando hasta el límite legal establecido, y como mínimo haga cumplir la 
ordenanza municipal para preservar la tranquilidad de los vecinos. Segunda pregunta: a raíz 
de nuestra publicación en las redes sociales sobre la colonia de los gatos no autorizados, 
surgieron bastantes comentarios sobre la preocupación de los ciudadanos por la masiva 
proliferación de ratas en diferentes núcleos de Marratxí, particularmente sa Cabana, ses 
Cases Noves, Pont d’Inca Nou i Pont d’Inca. Agradeceríamos que nos comunicase qué 
procedimientos preventivos aplica el Ayuntamiento para paliar la presencia de las mismas, y 
en caso de la aparición masiva de ratas como sucede ahora mismo. ¿Qué actuaciones 
inmediatas, más agresivas, se llevan a cabo? Obviamente si se realizan claro, puesto que 
muchos de los vecinos afectados lo ponen en duda, en vista de la proliferación de 
problemas. Tercero: proseguimos con un ruego que consiste en la imperiosa necesidad de 
un acceso digno a las personas que desean cruzar por la zona de las obras de la calle 
Verderol, que une el núcleo de sa Cabana i el Pont d’Inca Nou, especialmente aquellas con 
movilidad reducida, a las que les es absolutamente imposible acceder, y que curiosamente 
al realizar su petición por la Línea Verde el Ayuntamiento ha sido tajante y ha contestado 
que deben esperar a que finalice la obra. ¿Acaso no existe la posibilidad de prever o 
habilitar posteriormente una pasarela o algo similar en un proyecto que cuesta 1,6 millones 
de euros? Cuarto: los vecinos de Son Daviu, Son Trempes, nos han trasladado su malestar 
por el mal estado del cauce del torrente de Son Sales, que cruza ambas urbanizaciones. Su 
preocupación se basa en las altas hierbas que dadas las altas temperaturas del verano 
pueden originar un incendio. Exigimos pues su limpieza, también para prevenir las posibles 
fuertes lluvias de septiembre, ya que la profundidad de su cauce es escasa y desaparece en 
una de las calles a ras de la vía pública. Fiestas de Pòrtol: ha llegado hasta nosotros la 
información de que a raíz de las fiestas de Pòrtol ha habido casos de confinamiento y 
posibles positivos. Agradeceríamos que nos confirmaran si ha sido así o no, y si el 
Ayuntamiento ha controlado durante la celebración de las fiestas que se cumpliera con todo 
rigor las restricciones del Covid. Y por último, finalmente la guinda. Tras leer el acta 6/21 del 
Consejo de Administración de Marratxí XXI nos encontramos, en primer lugar, con 
apreciaciones personales que no deberían aparecer en un acta de carácter profesional, y 
que no reproduciremos por respeto hacia las personas implicadas, que por cierto creemos 
que tienen toda la razón al respecto, pero lo que no obviaremos es el comentario de la 
señora regidora de Asuntos Sociales, doña Aina Amengual, que literalmente dice “hi ha gent 
que abusa dels Serveis Socials aprofitant conjuntures no tan sols de violència de gènere”. 
Señora Amengual, bienvenida al universo de Vox, ha reconocido lo que nosotros llevamos 
diciendo desde un principio y que su izquierda conoce perfectamente, pero miente 
públicamente, de cara a la galería, y encima tiene el morro de vilipendiarnos y acusarnos 
vilmente. Enhorabuena, señora Amengual, enhorabuena, mañana mismo le traigo una hoja 
de afiliación a Vox si le apetece. Gracias, señor Alcalde, he terminado”
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El Batle contesta: “Molt bé, senyora Nchaso, li contestarem per escrit, ho tendrà tot, totes les 
contestes”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu d’Unides Podem, senyor 
Humberto López Rodríguez: “Bones tardes. Són dos temes: un és sobre la possibilitat de 
transitar pel camí de l’Aigua per no haver d’entrar dins el nucli de sa Cabaneta des del camí 
de sa Comuna. O sigui, quan anam pel camí de sa Comuna hi podem anar a la urbanització 
de Sant Marçal, per no haver d’entrar dins el nucli de sa Cabaneta podem travessar pel camí 
de l’Aigua, o sigui que hi ha aquesta zona que s’està construint nova i que hi ha aquesta 
possibilitat per aquest costat. Llavors jo acostum a utilitzar aquesta via per no haver d’entrar 
tant al nucli de sa Cabaneta, i crec que la intenció de quan se va obrir aquest carrer és per 
això, perquè els camions no hagin d’entrar dins el nucli, i el meu dubte és que clar, ara 
s’està construint aquesta zona i ara hi ha molts de camions també d’empreses de 
construcció i poden aparcar, els automòbils poden aparcar a tots dos costats i també hi ha 
doble direcció, o sigui que pens que si aquesta zona ha de servir per descongestionar el 
nucli de sa Cabaneta, s’hauria per ventura de fer un estudi del vial per veure si… o posar 
només que se transiti en un sentit o que només se pugui aparcar en un dels dos costats. A 
veure si se pot mirar això”

El Batle li respon: “Gràcies senyor López. No li puc contestar ara, ho mirarem i li 
contestarem per escrit”

Continua amb la paraula el portaveu d’Unides Podem: “Després el segon tema de 
l’ordenança ara recentment com que l’hem vista, m’interessa sobre un tema que tenc 
algunes queixes, que és que de les persones que passegen cans hi ha sempre el tema, 
sempre el problema dels cans, que això està reflectit a l’ordenança, està prohibit, i que 
cedeixin [inintel·ligible] però no se fa referència a l’orina dels cans, hi ha altres municipis o 
altres persones que sí que tenen aquesta costum de dur una ampolla d’aigua per diluir 
l’orina, i això és important per també evitar el perjudici que es produeix al mobiliari urbà i 
també als domicilis particulars, als fanals… Es pot incloure, però no ho sé, seria un altre 
procés de modificar ordenança o la publicitat que se fa d’aquest tema”

Li contesta la senyora Cristina Alonso, regidora de Medi Ambient: “Bones tardes, senyor 
López. Justament ara esteim preparant una modificació parcial de l’ordenança de medi 
ambient, perquè és una ordenança realment antiga, que a més, a part que necessita revisar 
certes coses, hi ha coses noves que se poden anar incorporant, i una d’elles precisament és 
el tema de l’orina, però en aquest cas, justament l’altre dia parlàvem amb el tècnic que no 
voldríem sol·licitar només que se posàs aigua, perquè a vegades l’aigua el que fa és 
augmentar l’olor de l’orina, i per tant esteim cercant quina combinació de líquids se pot 
aplicar perquè, a més a més, desapareixi l’olor, i això ho incorporaríem dins l’ordenança, a 
part d’altres actualitzacions que és que són necessàries inclús pel nostre propi 
funcionament. Gràcies”

Precs i preguntes
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Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu del Grup Mixt, senyor 
Miguel A. Estarás Gelabert: “Hola, bones tardes a tots. Li volia demanar al Batle o al regidor 
de Mobilitat si se podria fer un estudi perquè les urbanitzacions de Can Carbonell, Nova 
Cabana, molts de carrers són de doble circulació, quan aparquen cotxes a cada costat el 
cotxe que entra per entrar al carrer treu molt el morro i no hi ha accidents perquè mare 
meva, i a l’hora de circular si els cotxes estan aparcats als dos costats de la voravia, dos 
cotxes no passen. A veure si se podria fer un estudi perquè fossin carrers d’un sol sentit”

El Batle, senyor Cabot li respon: “Aquest prec li passam a Policia, que és qui s’encarrega de 
fer aquests estudis”

A continuació agafa la paraula el Batle: “Aquí acabam, esper que disfruteu tots de les 
vacances, i si no hi ha cap novetat i urgència aquest mes d’agost, ens veim el mes de 
setembre. O sigui que esper que tots disfruteu de l’estiu, que segur que ens ho mereixem 
tots. Moltes gràcies”

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

Ý¿¬¿´·²¿ Ûª¿ ß´»³¿²§ Ý±ª¿

Ô¿ Í»½®»¬@®·¿ô

Ó·¯«»´ Ý¿¾±¬ Î±¼®3¹«»¦

Ó¿®®¿¬¨3ô îî ¼» »¬»³¾®» ¼»´ îðîï
Û´ Þ¿¬´»ô


