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Referència: 2021/00000107M

Procediment: Actes de l'Ajuntament Ple

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 09/21
Caràcter: Ordinària
Data: 28 de setembre de 2021
Horari: de 20.00 a 21.30 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí

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

A continuació agafa la paraula el Batle: “Bon vespre a tots. Esteim tots a puesto. Perquè 
entengueu el funcionament d’avui, cada portaveu té un micròfon i qualque regidor també té 
un micròfon que sobraven, però aquests micròfons són particulars, no se poden passar d’un 
a l’altre. Aquells que no teniu micròfon, quan demaneu paraula se vos passarà un inalàmbric 
que se desinfectarà entre parlament i parlament. Això serà la manera de funcionar. O sigui 
que dit això, també donar les gràcies, que també avui ens estrenam aquí en directe 
amb la gent de la Federació de Sords, que ens ajuden a retransmetre en llenguatge 
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de signes per poder ser els més inclusius possibles aquests plenaris o sigui que 
moltes gràcies, podem començar si vos sembla”

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (27-07-2021)
Economia i Especial de Comptes (Contractació):
2. Proposta per requeriment de justificació de la 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 i delegació d’exercici de competència de contracte
Economia i Especial de Comptes (Economia):
3. Reconeixement de crèdit 08/21
4. Aprovació definitiva dels estats i comptes anuals de l’exercici 2020
5. Modificació del Pla estratègic de subvencions i annex de subvencions nominatives pel 
pressupost 2021 
Urbanisme (Activitats):
6. Bonificació ICIO Exp. Comunicació prèvia llicència d’obres i activitats núm. 4814E/2021
Urbanisme (Béns):
7. Expropiació de terrenys alineació carrer Pont
Interior (Recursos Humans):
8. Consolidació de grau personal a distints funcionaris municipals
9. Reconeixement/revisió nivell complement carrera professional
Interior(Interior):
10. Nomenament suplent Grup Polític Municipal Ciudadanos del Consell Rector de l’Institut 
Municipal de Comunicació de Marratxí
Propostes per via d’urgència:
11. Declaració d’urgència: Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit 3/21 per a inversió financerament sostenible i modificació de l’annex 
d’inversions del pressupost de 2021
12. Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 3/21 per a 
inversió financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del pressupost de 
2021, prèvia declaració d’urgència
Mocions per via d’urgència:
13. Declaració d’urgència: Moció presentada pel grup polític municipal Vox Marratxí “A favor 
del lenguaje normativo y académico en la administración municipal de Marratxí”
14. Moció presentada pel grup polític municipal Vox Marratxí “A favor del lenguaje normativo 
y académico en la administración municipal de Marratxí”, prèvia declaració d’urgència
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre sessions
Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Dació de compte al plenari de la Corporació setembre 2021 (Execució trimestral i PMP i 
morositat 2n trimestre 2021)
3. Donar compte de la Sentència núm. 2017/20
Precs i preguntes

- Pregunta presentada pel Grup Mixt relativa a la sanció imposada a la Sareb en relació a 
la finca de Son Macià

- Pregunta presentada pel Grup Mixt relativa a la llicència d’obertura de la Sala de Jocs 
del carrer Cabana
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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 27-07-2021 en relació a la 
qual la portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso fa la següent puntualització: “Señor Alcalde, 
aquí es donde quisiera yo hacer las correcciones que he encontrado en las votaciones del 
acta de la comisión informativa. En el reconocimiento de créditos 8/21 siempre nosotros 
votamos abstención porque no nos da tiempo a comprobar todas las facturas, eso a pesar 
de que esta vez han ido todas nuestras cuentas pendientes, pero la votación sigue siendo 
abstención. El siguiente punto a corregir sería la aprobación definitiva dels Estats i comptes 
anuals. Yo voté en contra, creo que fue el único en contra que hubo, y aparece que es a 
favor la votación, o sea que es en contra que voté”

El Batle intervé: “No sé si se pot canviar o no…”

La Secretària diu: “Com que ho tenim gravat revisarem les gravacions i si s’ha de corregir se 
corregirà”

Torna parlar el Batle, senyor Cabot: “Jo li he dit abans a la senyora Nchaso, i jo també me 
puc equivocar, que me sonava que als crèdits havia votat en contra, però com que me puc 
equivocar, si li pareix senyora Nchaso, mirarem les càmeres…”

La senyora Nchaso diu: “Sí, pueden mirarlo, señor Alcalde, porque es que, por ejemplo, el 
de la aprobación definitiva del ejercicio 20 de las cuentas, hablaban del ICOM y de Marratxí 
XXI, nosotros son organismos que no estamos, ni pinchamos ni cortamos, o sea que no 
podemos votar a favor.”

El Batle comenta: “No ya , yo me imagino que si vostè va votar a favor, per ventura un fallo
de vostè d’aquell dia, però ho comprovam amb la gravació sense cap problema, perquè 
entenc que s’ha de transcriure exactament el que va passar a les comissions”

A continuació intervé la senyora Secretària: “Exacte. Si vos pareix deixam l’aprovació de 
l’acta per la propera sessió, un cop s’hagi comprovat, per saber exactament què és el que 
esteim aprovant, d’acord?”

El Batle intervé: “De tota manera, senyora Nchaso, com que ara se torna a votar en 
plenari, vostè pot votar ara el que realment volia votar, vull dir, no…”

La portaveu de Vox diu: “Era una corrección, simplemente”

Li respon el Batle: “Per això, tampoc hi ha cap problema”

Amb posterioritat agafa la paraula la senyora Secretària dient: “Volia demanar un aclariment. 
En relació aquest punt, quan la senyora Nchaso ha fet referència a les dues votacions amb 
les que no estava conforme, es referia a la comissió informativa, no a l’acta de l’anterior 
plenari”
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La senyora Nchaso diu:” No, no, no de la comisisión informativa”

Segueix amb la paraula la Secretària: “Val, per tant entenc que aquest punt, Acta de 
l’anterior plenari, sí que es podria procedir a votació perquè ningú té res a dir, entenc”

I el Batle comenta: “Exacte. Senyora Nchaso, perquè ho entengui: el que aprovàvem és 
l’acta del plenari anterior, no l’acta de la comissió, per això que se pot votar. Idó si ningú diu 
res queda aprovada l’acta anterior. Gràcies”

Tot seguit l’acta de la sessió anterior s’aprova i autoritza per unanimitat.

El Batle diu: “Senyora Nchaso, és a la pròxima comissió que s’aprovarà l’acta anterior, vull 
dir que això que ha dit avui ho ha de dir a la pròxima comissió, si no està d’acord. Sí, ho pot 
tornar a repetir però a la comissió pròxima, la comissió d’aquest mes d’octubre, que és quan 
s’aprova l’acta anterior de la comissió que vostè fa referència.”

La portaveu de Vox, senyora Nchaso respon: “Vale, como venían los puntos estos en esta 
por eso creía que se tenía que presentar ahora, pero no se preocupe que lo presentaré”

2. Proposta per requeriment de justificació de la 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 i delegació d’exercici de competència de contracte

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 
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famílies, sol·licitant la devolució dels imports abonats en la segona meitat del mes de 
març 2020 pels serveis no prestats.

6. En data 11 d’agost de 2021 es va notificar a l'empresa Proyectos Baula, S L Acord del 
Ple de l’Ajuntament requerint-lo per que, en el termini de quinze dies hàbils, retornàs a 
les diferents famílies usuàries la quantia corresponent pel període de servei no prestat 
en el mes de març per la declaració de l’estat d’alarma per la COVID-19.

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

Jurisprudència
4. Articles 8 i ss de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic

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 tres dies hàbils, 
aporti justificant de les quantitats retornades a les diferents famílies usuàries 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. Delegar l’exercici de les competències de contractació derivades d’aquesta incidència 
en Batlia.

4. Prosseguir l’expedient els tràmits reglamentaris adients.

Sotmès l’assumpte a deliberació la senyora Secretària explica: “Es tracta, si recordau, li 
vàrem fer un requeriment a Baula per demanar-li la justificació de que ho ha complit i per 
no haver de fer cada vegada un plenari, sí que la comissió informativa no se pot obviar, 
però delegar les competències relatives a aquesta qüestió a Batlia per agilitzar una mica el 
procediment a partir d’aquí”
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Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 23 de setembre de 2021, abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

El portaveu de Ciudadanos demana: “Voldria fer una qüestió al respecte. Acabam de votar 
també la delegació aquesta que s’ha proposat per part de la Secretària?”

Li respon el Batle: “Sí, correcte”

3. Reconeixement de crèdits 08/21

Vist l’expedient 08/21 relatiu al reconeixement de crèdits corresponents als exercicis 
pressupostaris anteriors.

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

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

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

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit 08/21 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 2020003228 14/07/2020 AS. UNIÓ MUSICAL DE MARRATXI 2.540,00 CI

2 2020 2021002654 15/10/2020 VODAFONE ESPAÑA SAU 258,94 F

3 2019 2021002655 31/07/2019 VODAFONE ESPAÑA SAU 982,52 F

4 2020 2021002656 16/01/2020 VODAFONE ESPAÑA SAU 490,05 F

5 2020 2021002657 27/01/2020 VODAFONE ESPAÑA SAU 264,99 F

6 2020 2021002658 08/05/2020 VODAFONE ESPAÑA SAU 532,40 F

7 2020 2021002659 18/05/2020 VODAFONE ESPAÑA SAU 266,20 F

8 2020 2021002660 02/07/2020 VODAFONE ESPAÑA SAU 794,97 F

9 2020 2021002661 11/09/2020 VODAFONE ESPAÑA SAU 266,20 F

10 2020 2021002662 14/09/2020 VODAFONE ESPAÑA SAU 532,40 F

11 2020 2021002663 13/11/2020 VODAFONE ESPAÑA SAU 347,27 F

12 2019 2021003967 31/08/2019 MARIA RAMIS SERRA 163,70 F

13 2019 2021003968 31/08/2019MARIA RAMIS SERRA 39,01 F

14 2019 2021003970 31/08/2019MARIA RAMIS SERRA 52,32 F

15 2019 2021003975 31/08/2019MARIA RAMIS SERRA 29,78 F

16 2019 2021003976 31/08/2019MARIA RAMIS SERRA 1,65 F
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17 2019 2021003978 31/08/2019MARIA RAMIS SERRA 3,98 F

18 2019 2021003979 31/08/2019MARIA RAMIS SERRA 38,22 F

19 2019 2021003980 31/08/2019MARIA RAMIS SERRA 4,95 F

20 2019 2021003981 31/08/2019MARIA RAMIS SERRA 1,55 F

21 2019 2021003982 31/08/2019MARIA RAMIS SERRA 1,94 F

22 2019 2021003983 31/08/2019MARIA RAMIS SERRA 135,51 F

23 2019 2021003984 31/08/2019MARIA RAMIS SERRA 8,70 F

24 2019 2021003985 31/08/2019 MARIA RAMIS SERRA 16,50 F

25 2019 2021003986 31/08/2019 MARIA RAMIS SERRA 5,35 F

26 2019 2021003987 31/08/2019 MARIA RAMIS SERRA 2,89 F

27 2019 2021004058 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 99,45 F

28 2019 2021004059 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 153,23 F

29 2019 2021004060 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 55,72 F

30 2019 2021004061 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 143,81 F

31 2019 2021004062 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 114,37 F

32 2019 2021004063 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 34,94 F

33 2019 2021004064 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 54,92 F

34 2019 2021004065 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 19,81 F

35 2019 2021004066 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 9,95 F

36 2019 2021004067 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 17,59 F

37 2019 2021004068 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 7,70 F

38 2019 2021004069 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 5,05 F

39 2019 2021004070 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 43,11 F

40 2019 2021004071 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 10,60 F

41 2019 2021004072 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 3,90 F

42 2019 2021004073 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 18,76 F

43 2019 2021004074 30/09/2019 MARIA RAMIS SERRA 10,20 F

44 2019 2021004080 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 38,53 F

45 2019 2021004081 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 263,86 F

46 2019 2021004082 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 172,59 F

47 2019 2021004083 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 10,19 F

48 2019 2021004084 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 14,99 F

49 2019 2021004085 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 3,30 F

50 2019 2021004090 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 4,95 F

51 2019 2021004092 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 73,33 F

52 2019 2021004093 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 189,27 F

53 2019 2021004094 30/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 152,08 F

54 2019 2021004095 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 40,04 F

55 2019 2021004096 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 108,25 F

56 2019 2021004097 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 84,46 F

57 2019 2021004098 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 180,80 F

58 2019 2021004099 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 3,75 F

59 2019 2021004100 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 8,55 F

60 2019 2021004101 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 13,39 F



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406126531173455 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

61 2019 2021004102 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 10,25 F

62 2019 2021004103 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 3,25 F

63 2019 2021004104 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 2,76 F

64 2019 2021004105 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 41,26 F

65 2019 2021004106 31/10/2019 MARIA RAMIS SERRA 7,16 F

66 2020 2021004120 30/11/2020 LORENZO SASTRE MAS 510,00 F

67 2020 2021004121 31/12/2020 LORENZO SASTRE MAS 510,00 F

68 2020 2021004138 17/11/2020 GEMMA GARCIA GARCIA 16,64

69 2019 2021004243 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 765,76 F

70 2019 2021004244 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 12,64 F
71 2019 2021004245 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 332,60 F

72 2019 2021004246 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 32,74 F

73 2019 2021004247 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 9,73 F

74 2019 2021004248 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 6,92 F
75 2019 2021004249 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 7,90 F
76 2019 2021004250 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 48,98 F
77 2019 2021004251 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 106,40 F
78 2019 2021004252 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 52,24 F
79 2019 2021004253 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 12,25 F
80 2019 2021004254 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 6,46 F
81 2019 2021004255 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 8,88 F
82 2019 2021004256 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 19,51 F
83 2019 2021004257 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 9,66 F
84 2019 2021004258 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 12,27 F
85 2019 2021004259 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 10,85 F
86 2019 2021004260 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 14,00 F
87 2019 2021004261 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 5,30 F
88 2019 2021004262 31/12/2019 MARIA RAMIS SERRA 39,51 F
89 2019 2021004263 30/11/2019 MARIA RAMIS SERRA 19,49 F
90 2020 2021004437 31/10/2020 SONEPAR IBERICA SPAIN, S.A 31,71 F
91 2020 2021004445 30/09/2020 SONEPAR IBERICA SPAIN, S.A 82,73 F
92 2020 2021004531 26/10/2020 EURO SACABANA SL 100,00 F
93 2020 2021004532 23/12/2020 EURO SACABANA SL 65,00 F
94 2020 2021004536 28/09/2020 EURO SACABANA SL 117,00 F
95 2020 2021004639 31/12/2020 NEUMATICOS SOLEDAD SL 115,76
96 2020 2021005319 31/12/2020 NEUMATICOS SOLEDAD SL -75,32
97 2019 16-30/06/19 GRUPO MUNICIPAL VOX 210,00
98 2019 01/07/2019 GRUPO MUNICIPAL VOX 420,00
99 2019 01/08/2019 GRUPO MUNICIPAL VOX 420,00

100 2019 01/09/2019 GRUPO MUNICIPAL VOX 420,00
101 2019 01/10/2019 GRUPO MUNICIPAL VOX 420,00
102 2019 01/11/2019 GRUPO MUNICIPAL VOX 420,00
103 2019 01/12/2019 GRUPO MUNICIPAL VOX 420,00
104 2020 01/01/2020 GRUPO MUNICIPAL VOX 416,00
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Segon. Acordar la corresponent imputació dels crèdits al pressupost actualment en vigor.

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

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 23 de setembre 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. Aprovació definitiva dels estats i comptes anuals de l’exercici 2020

Atès que la Intervenció municipal ha format el Compte General de de l’Entitat Local, de 
l’Institut Municipal de Comunicació i de la Societat Municipal Marratxí XXI S.A.U. 
corresponents a l’exercici pressupostari de 2020, incloent-hi tota la documentació 
necessària annexa.

Atès que la Comissió Informativa d’Economia i Especial de Comptes, en reunió ordinària de 
data 23 de juny de 2021, va informar favorablement el Compte General corresponent a 
l’exercici pressupostari de 2020.

Atès que es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte publicat al BOIB núm. 89 
de data 6 de juliol de 2021, sense que s’hagi presentat cap reclamació.

Atès que, de conformitat amb allò que es disposa a l’article 212.4 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova del text refús de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLHL), el Compte General se sotmetrà al Ple de la Corporació per a 
la seva aprovació definitiva abans del dia 1 d’octubre.

Atès que l’article 212.5 TRLHL estableix que, una vegada aprovada, el Compte General 
s’ha de retre al Tribunal de Cuentas, i que l’article 223.2 TRLHL fixa com a data límit el dia 
15 d’octubre.

105 2020 01/02/2020 GRUPO MUNICIPAL VOX 360,00
106 2020 01/03/2020 GRUPO MUNICIPAL VOX 360,00
107 2020 01/04/2020 GRUPO MUNICIPAL VOX 360,00
108 2020 01/05/2020 GRUPO MUNICIPAL VOX 360,00
109 2020 01/06/2020 GRUPO MUNICIPAL VOX 360,00
110 2020 01/07/2020 GRUPO MUNICIPAL VOX 360,00
111 2020 01/08/2020 GRUPO MUNICIPAL VOX 360,00
112 2020 01/09/2020 GRUPO MUNICIPAL VOX 360,00
113 2020 01/10/2020 GRUPO MUNICIPAL VOX 360,00
114 2020 01/11/2020 GRUPO MUNICIPAL VOX 360,00
115 2020 01/12/2020 GRUPO MUNICIPAL VOX 360,00

TOTAL 20.125,72
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Aquesta Batlia té a bé en elevar a la Comissió d’Economia i Especial de Comptes, pel seu 
informe favorable, la següent

PROPOSTA D’ACORD

1r. Aprovar definitivament el Compte General de l’Entitat Local, de l’Institut Municipal de 
Comunicació i de la Societat Municipal Marratxí XXI S.A.U. corresponents a l’exercici 
pressupostari de 2020.

2n. Remetre el Compte General, aprovat segons l’apartat anterior, a la Sindicatura de 
Comptes de les Illes Balears, considerant-lo a la vegada rendit al Tribunal de Cuentas, 
conforme a l’establert als arts. 212.5 TRLHL, i tal com disposa el conveni de col·laboració 
signat entre ambdues entitats.

3r. Elevar al Ple l’informe de la intervenció municipal sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària corresponent a l’exercici 2020.

4t. Que l’expedient prossegueixi els tràmits reglamentaris adients.

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

5. Modificació del Pla estratègic de subvencion i annex de subvencions nominatives 
pel pressupost 2021

Atès que l’article 8.1 de la Llei 38/2003, general de subvencions disposa que els òrgans de 
les Administracions públiques o qualsevol ens que proposin l’establiment de subvencions, 
amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i 
efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva 
consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas 
al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.

Atès que s’ha trobat oportú la introducció de la subvenció nominativa a l’Amipa Gabriel Janer 
Manila per la il·lustració i impremta del conte “Na Pedrolina” en el que es manifesta un caire 
educatiu bàsic per aprendre a conviure amb la natura.

Per tot l’exposat, aquesta Regidoria eleva a la Comissió Informativa i a l’Ajuntament Ple, la 
següent:

1. Modificació del PES de les següents àrees:

a) Aplicacions de despesa del capítol IV del pressupost 2021 de l’Ajuntament de Marratxí 
que es preveu que es destinin a l’atorgament de subvencions pel procediment de 
concurrència.

Àmbit Aplicació pressupostària 2021
Import 
previst
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Cultura 330.00.48000-Atencions benèfiques i assistencials 
330.00.48100-Atencions benèfiques i assistencials

15.000,00€
2.000,00€

Joventut 231.50.48000-Atencions benèfiques i assistencials 6.000,00€

Educació
326.01.48900-Altres transferència a famílies i institucions  sense ànim 
de lucre 148.565,40€

Participació ciutadana 925.00.48900-Altres transferències a famílies i institucions sense ànim 
de lucre
Associacions de veïns-5.300,00€
Associacions de mestresses de casa-1.200,00€ 
Comissions de festes-13.000,00€
Cofradies-1.500,00€ 
Cavalcades de reis-4.000,00€
Federacions i confederacions-1.000,00€
Compliment requisits tècnics festes patronals-6.000,00€
Altres-8.000,00€

40.000,00€

b) Aplicacions de despesa del capítol IV del pressupost 2021 de l’Ajuntament de Marratxí 
destinades a l’atorgament de subvencions pel procediment d’adjudicació directe.

Àmbit Aplicació pressupostària 2021
Import 

previst
Esports 341.00.47900-Altres subvencions a empreses privades 

341.00.48900-Altres transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre

2.600,00 €

3.000,00 €

Cultura
330.00.48100-Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre

2.400,00 €

Serveis Socials
231.02.48900-Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre

231.01.48000-Atencions benèfiques i assistencials

34.000,00€
50.000,00€

Mobilitat i  Transport 441.10.46200-Transferències a empreses públiques entitats locals 150.000,00€

Educació
326.00.48000-Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre

1.434,60 €

2. Modificar l’annex de subvencions nominatives per el pressupost del 2021, per incloure 
la següent subvenció:

Partida Descripció Pressupost 2021
EDUCACIÓ

326.00.48000 AMIPA Gabriel Janer Manila "Na Pedralina" 1.434,60€

3. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies hàbils, 
dins els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions i 
suggeriments que estimin oportuns. Aquesta exposició al públic també s’anunciarà en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat aquest 
acord, fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari. En cas contrari, s’adoptarà 
l’acord definitiu que pertoqui, resolent les reclamacions presentades i aprovant la redacció 
definitiva del PES i la modificació de l’annex de subvencions nominatives per el pressupost 
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2021.

5. Notificar aquest acord al departament d’Intervenció i a les distintes àrees.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 23 de setembre 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.

6. Bonificació ICIO Exp. Comunicació Prèvia Llicència d’obres i activitats núm. 
4814E/2021

En data 28 d’abril de 2021 es va sol·licitar una comunicació prèvia d’obres amb direcció 
tècnica vinculada a una activitat a nom del Sr. Juan Manuel Martínez Álvarez, en 
representació del CONSORCI RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSITENCIALS DE LES 
ILLES BALEARS, sobre l’adequació i reforma de les instal·lacions existents en aules de 
formació situat al carrer Francesc Salvà i Pizà, s/n (Es Pinaret), ref. Cadastral: 
3528112DD7832N.

En data 16/07/2021, l’interessat sol·licita la bonificació corresponent a l’impost de 
construccions segons l’article 4.2 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
instal·lacions, construccions i obres i conseqüentment obtenir la bonificació del 95%.

Vist l’ informe jurídic favorable de data 16/07/2021 del tècnic d’administració general. 
Aquesta Regidoria procedeix elevar l’expedient a la Comissió Informativa la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Acollir a la bonificació del 95% de l’impost de construccions corresponent al valor 
incrementat dels cost d’execució segons informe de data 16/07/2021 del tècnic 
d’administració general, expedient núm. 4814E/2021, sol·licitada per el CONSORCI 
RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSITENCIALS DE LES ILLES BALEARS.

2. Notificar el present acord a la interessada.

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

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

7. Expropiació de terrenys alineació carrer Pont

L’Ajuntament de Marratxí per tal de reordenar els terrenys de titularitat pública de l’entorn 
de la plaça de l’Estació d’Es Pont d’Inca, segons les previsions de Planejament (A.I. 5.7) i 
de les necessitats sorgides al centre del nucli d’Es Pont d’Inca des de desembre de 1.999, 
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data d’aprovació de la revisió de les NNSS, i per motius de seguretat ha d’iniciar 
expedient d’expropiació dels terrenys afectats per l’alineació del carrer Pont.

L’informe tècnic sobre el Projecte bàsic i d’execució d’adequació de la plaça d’Es Pont 
d’Inca i estudi bàsic i estudi bàsic de seguretat i salut, de 23 de novembre de 2019, emès 
per l’arquitecta municipal Caridad Umaran Campo, indica que per motius de seguretat 
s’ha d’iniciar expedient d’expropiació dels terrenys afectats per l’alineació del carrer Pont 
números 7, 9, 11, 13 i 15.

Conformement amb l’article 17, de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 
1954, el beneficiari de l’expropiació està obligat a formular una relació dels béns i drets 
que consideri de necessària expropiació.

Segons l’estudi topogràfic georreferenciat de l’Enginyer Tècnic en Topografia Lluís 
Mercadal Victory, de maig de 2020, les superfícies afectades per l’expropiació són les 
següents:

Relació de béns i drets de necessària expropiació afectats per l’alineación del carrer Pont

Id. Plànol Situació Propietari
Ref. Cadastral

(afectació parcial)
Registre 
Propietat

Superfície 
afectada

Pedro Gómez Finca: 6.006
Caravaca

Tom: 5.682

“A” c/ Pont, 7

DNI. ....427D

3533909DD7833S0001UB
Llibre: 456 22’00m2

Foli: 018
Encarnación

Ortiz López Inscripció: 4
DNI. ....548W

“B” c/ Pont, 9

Francisco Rey 
Escalante

DNI. ....759D
3533908DD7833S0001ZB

Finca: 6.228

Tom: 3.064

Llibre: 133

35’00m2

Francisca Pèrez 
Carreño (

Foli: 167

Inscripció: 1

Bartolomé 
Artigues 
Mezquida

Finca: 6.603

Tom: 5.044
22’00m2

“C” c/ Pont, 11 DNI. ....355F 3533907DD7833S0001SB Llibre: 252

Foli: 130

Inscripció 6
Pedro Bis Finca: 6.598
Mairata

Tom: 3.349
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DNI. ....818P
Llibre: 139 24’00m2

“D” c/ Pont, 13 3533906DD7833S0001EB
Foli: 208

Francisca
Alorda Serra Inscripció: 1

DNI. ..........354E

“E” c/ Pont, 15

Luis Guillem 
Escandell

DNI. ...223K
3533905DD7833S0001JB

Finca: 7.785

Tom: 3.889

Llibre: 159

Foli: 30

Inscripció 1

14’00m2

Vistos els articles 15 i següents del Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa. Aquesta 
Regidoria eleva a la Comissió Informativa corresponent, la següent

Proposta d’acord

1. Aprovar inicialment la relació de béns i drets de necessària expropiació que apareix a la 
part expositiva d’aquest acord, afectats per l’alineació del carrer Pont.

2. Sotmetre l’expedient a informació pública per espai de quinze dies mitjançant 
publicació al BOIB, perquè les persones interessades puguin formular les al·legacions 
i/o reclamacions que creguin adients.

3. Notificar l’acord als titulars dels drets afectats.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el regidor d’Urbanisme, senyor Joan F. 
Canyelles: “Bon vespre a totes i a tots. Aquí duim a aprovació d’aquest plenari aquest punt, 
que és l’expropiació dels terrenys per l’alineació del carrer Pont. Aquest carrer és el que ha 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406126531173455 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

de donar entrada i sortida a l’estació, a la plaça i aparcament de l’estació del tren del Pont 
d’Inca, i és una  expropiació que ja està contemplada a les normes subsidiàries, que és 
l’alineació del carrer a fi i efecte de poder entrar i sortir amb facilitat d’aquest aparcament, 
que sempre està molt ocupat, que també hem de fer un projecte de remodelació de la plaça 
sencera, a la qual hem de fer una entrada i sortida que sigui segura i no la que hi ha ara que 
és una entrada que entres, si vos hi heu fixat, per damunt l’acera i és una entrada molt 
perillosa. Com heu pogut veure a l’expedient, hi ha cinc expropiacions afectades, i totes, ja 
ho sabien des de fa molta estona, i la que expropiam més expropiam 35 metres quadrats, 
una de 22, l’altra de 35, 22, 24, 14, això són les expropiacions que se fan. Venc a dir, que és 
l’alineació del mateix carrer, no és que expropiem el solar sencer, sinó que senzillament el 
que se fa és l’alineació completa del carrer per donar entrada i sortida com abans 
comentava”

Maria Magdalena García, pel Partit Popular, demana la paraula: “Senyor Batle, moltes 
gràcies. A fil de la intervenció del senyor Canyelles, li volia demanar si tenen previst des del 
carrer Pont poder fer una obertura cap a Las Acacias. Això fa molts d’anys se va contemplar 
aquesta possibilitat de poder sortir per aquell tros, si ara s’ubica, al cap de cantó quan voltes 
del carrer Pont, aquí a l’esquerra, que pogués donar sortida cap a Antoni Maura a l’altura del 
pont”

El senyor J. F Canyelles diu: “Se refereix a l’altura de les Acacias, a l’entrada i sortida de les 
Acacias. Hem començat el procés amb aquest inici d’expedient d’expropiació i durant el 
temps d’això reordenarem tot el sistema d’entrada i sortida que ha de tenir la plaça, perquè 
és complicat, és complicat i se li ha de donar una alternativa que sigui viable esponjant la 
circulació, no posar-la tota pel mateix costat. Estam amb això, el que passa és que també hi 
ha una part que també estava vinculada a n’això, que és el tema de la zona verda de la 
sortida per la zona verda, que ens varen interposar aquella demanda i que en principi la va 
guanyar, que després la vàrem recurrir i la vàrem haver de renegociar, i esteim en aquest 
procés, és tot un paquet sencer”

La portaveu del PP intervé a continuació: “La veritat que ens alegra molt sentir-ho perquè les 
expropiacions del carrer Pont tenen molt de sentit per ampliar aquell tros per posar-se al 
retranqueix de les altres, però el trosset que surt cap a Antoni Maura no té possibilitat 
d’expropiació ni d’ampliació, per tant seria una sortida molt digna. Gràcies”

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

8. Consolidació de grau personal a distints funcionaris municipals

Atès que el Sr. Clemente García Romero, 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 18 de juny de 2021 (Registre general 
d’entrada núm. 8669/2021) 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 el Sr. Daniel Javaloyas Molina, 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 2 de setembre de 2021 (Registre general 
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d’entrada núm. 11849/2021) 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.

Vistos els informes jurídics emesos sobre el particular i que es transcriuen literalment 
a continuació:

“INFORME A SOL·LICITUD DEL NEGOCIAT DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA 
PETICIÓ EFECTUDA PER UN EMPLEAT PÚBLIC DE CONSOLIDACIÓ DE GRAU PERSONAL.
Es sol·licita del tècnic que subscriu informe en relació a la petició efectuada pel Sr. Clemente García 
Romero de reconeixement del grau personal.
Atès que el Sr. Clemente García Romero, 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 18 de juny de 2021 (Registre general d’entrada núm. 8669/2021) sol·licita el 
reconeixement del grau personal nivell 18 a conseqüència d’haver ocupat de forma continuada 
durant més de 10 anys un lloc de feina de policia local amb complement de destinació 18, havent 
obtingut amb caràcter definitiu el lloc ocupat en data de 6 de març de 2013.
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 

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. Clemente García Romero, policia local funcionari de carrera d’aquest 
Ajuntament des de la data de 6 de març de 2013, ha vingut ocupant un lloc de feina de policia local 
amb complement de destinació de nivell 18, concretament durant els períodes compresos entre el 
10 de novembre de 2008 fins el 5 de març de 2013 i entre el 6 de març de 2015 fins el 31 de gener 
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 10 anys 2 mesos i 21 dies ocupant un lloc de feina de 
policia local amb nivell 18 de complement de destinació.
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. Clemente García Romero 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.

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 pel Sr. Clemente García Romero en els termes següents:
a) Peticionari: Clemente García Romero.
Funcionari de carrera de l’Ajuntament del subgrup C1, policia local. 
Grau personal a consolidar: nivell 18.
Data efecte de la consolidació: 6 de març de 2013.
Aquest es l’informe que s’emet que, no obstant, es sotmet a qualsevol altre millor fonamentat en dret. 
Marratxí, a 30 d’agost de 2021. El Tècnic de l’Administració General. Sgt. Jaume Canyelles Veny”
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INFORME A SOL·LICITUD DEL NEGOCIAT DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA PETICIÓ 
EFECTUDA PER UN EMPLEAT PÚBLIC DE CONSOLIDACIÓ DE GRAU PERSONAL.
Es sol·licita del tècnic que subscriu informe en relació a la petició efectuada pel Sr. Daniel Javaloyas 
Molina de reconeixement del grau personal.
Atès que el Sr. Daniel Javaloyas Molina, 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 2 de setembre de 2021 (Registre general d’entrada núm. 11849/2021) sol·licita el 
reconeixement del grau personal nivell 18 a conseqüència d’haver ocupat de forma continuada 
durant més de 2 anys un lloc de feina de policia local amb complement de destinació 18, havent 
obtingut amb caràcter definitiu el lloc ocupat en data de 6 de març de 2013.
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 

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. Daniel Javaloyas Molina, policia local funcionari de carrera d’aquest 
Ajuntament des de la data de 6 de març de 2013, ha vingut ocupant un lloc de feina de policia local 
amb complement de destinació de nivell 18, concretament durant el període comprés entre el 3 de 
novembre de 2008 i el 12 de desembre de 2010, computant un total de 2 anys 1 mes i 10 dies 
ocupant un lloc de feina de policia local amb nivell 18 de complement de destinació.
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. Daniel Javaloyas Molina 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.
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 pel Sr. Daniel Javaloyas Molina en els termes següents:
a) Peticionari: Daniel Javaloyas Molina.
Funcionari de carrera de l’Ajuntament del subgrup C1, policia local. 
Grau personal a consolidar: nivell 18.
Data efecte de la consolidació: 6 de març de 2013.
Aquest es l’informe que s’emet que, no obstant, es sotmet a qualsevol altre millor 
fonamentat en dret. Marratxí, a 6 de setembre de 2021. El Tècnic de l’Administració 
General. Sgt. 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.

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 Sr. Clemente García Romero (43157910C) i Sr. Daniel Javaloyas Molina 
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(43108809R) en els següents termes:

a) Peticionari: Clemente García Romero.
Funcionari de carrera de l’Ajuntament del subgrup C1, policia local. 
Grau personal a consolidar: nivell 18.
Data efecte de la consolidació: 6 de març de 2013.

b) Peticionari: Daniel Javaloyas Molina.
Funcionari de carrera de l’Ajuntament del subgrup C1, policia local. 
Grau personal a consolidar: nivell 18.
Data efecte de la consolidació: 6 de març de 2013.

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 votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior de data 23 de setembre 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.

9. Reconeixement/revisió nivel complement carrer professional

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

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

Atès que mitjançant Acord plenari de data 27 d’abril de 2021 es va aprovar la convocatòria 
ordinària de reconeixement/revisió de nivells de carrera professional horitzontal als 
empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí per a l’exercici de 2021.



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406126531173455 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Considerant que la comissió de valoració establerta a l’efecte, en reunió de data 22 de juliol 
de 2021, ha resolt aprovar la proposta de reconeixement/revisió dels nivells de carrera 
professional horitzontal als empleats públics de l’Ajuntament de Marratxí per a l’exercici de 
2021.

Considerant que en data de 15 de setembre de 2019 (Registre general d’entrada núm. 
12560/2021) la Sra. Maria Milagros Vázquez Crespo presenta recurs de reposició contra les 
valoracions definitives de la comissió de valoració, recurs que reprodueix les al·legacions ja 
efectuades contra la valoració provisional i que varen ser desestimades expressament per 
la comissió de valoració en data 22 de juliol de 2021 que literalment va resoldre:
“[...] e) Desestimar les al·legacions presentades mitjançant Registre general d’entrada núm. 
9806 (Maria Milagros Vázquez Crespo) tota vegada que a la data de la sol·licitud de 
reconeixement la Sra. Vázquez Crespo és funcionària de carrera del subgrup C1 ocupant 
un lloc de feina del subgrup C1 i, en aplicació del disposat a l’apartat a del punt VIII de 
l’Acord de reconeixement de la carrera professional, li correspon el nivell IV de CCPH del 
subgrup C1, nivell que ja te reconegut amb anterioritat. [...]”

Considerant que contra l’acord de reconeixement de la carrera professional horitzontal als 
empleats públics de l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 71 de 28 de maig de 2019) es va 
interposar recurs davant de la jurisdicció contenciosa administrativa (Procediment abreujat 
núm. 305/2019 Jutjat de lo Contenciós núm. 1), sense que s’hagin resolt a la data de la 
present proposta.

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

1. Desestimar el recurs de reposició interposat per la Sra. Maria Milagros Vázquez 
Crespo contra les valoracions definitives de la convocatòria ordinària de revisió de graus 
de carrera professional horitzontal en base a les consideracions recollides a la part 
expositiva de la present proposta d’acord.

2. Reconèixer, amb els efectes econòmics que figura al quadre següent i d’acord amb la 
proposta efectuada per la comissió de valoració constituïda a l’efecte, els nivells del 
complement de la carrera professional horitzontal (CCPH) als empleats públics de 
l’Ajuntament de Marratxí en els següents termes:

Llinatges i nom Subgrup Nivell CPH Efectes

1 Aceitón Montenegro, Antonio C1 III 01/05/2021

2 Barceló Antich, Maria Lluïsa C2 IV 01/05/2021

3 Bernad Losada, Eugenio AP I 01/05/2021

4 Bibiloni Rigo, Pedro C2 IV 01/05/2021

5 Bosch Rubio, Marina C2 I 01/07/2021

6 Cano León, José Alejandro C1 III 01/05/2021

7 Castells Grimalt, Catalina C2 I 01/07/2021

8 Creus Amengual, Martí A2 IV 01/05/2021

9 Fernández Barragán, Borja C1 II 01/05/2021
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10 García Salido, Fernando AP III 01/05/2021

11 García Vera, Isabel C2 IV 01/05/2021

12 Llorens González, Gabriel Enrique A1 IV 01/06/2021

13 López Caballero, María del Valle C2 II 01/05/2021

14 López Marín, Juan Carlos C1 III 01/05/2021

15 Marimón Camps, Juan AP II 01/05/2021

16 Mercant Gelabert, Jaume AP III 01/05/2021

17 Molina Ranz, César C1 III 01/05/2021

18 Montiel Expósito, Maria Olga C2 I 01/05/2021

19 Pomar Bastida, Helena Emilia A1 I 01/06/2021

20 Portells Pérez, Mateo C1 III 01/05/2021

21 Prats Sales, Rafael AP III 01/05/2021

22 Pujol Inarejos, Sebastià C1 III 01/05/2021

23 Rodríguez Carruesco, Israel C1 III 01/05/2021

24 Rodríguez Tarongí, Jesús Alberto A2 III 01/05/2021

25 Rus Ramírez, Manuel C1 III 01/05/2021

26 Salas Crespí, Miguel Ángel C1 III 01/05/2021

27 Salom Colomar, Carolina C2 III 01/05/2021

28 Sánchez Mas, Antonio José C1 IV 01/07/2021

29 Sans Figueroa, Juan C1 IV 01/06/2021

30 Serra Frau, Antònia C2 I 01/07/2021

Efectes: Aquesta data reconeix els efectes econòmics del grau reconegut. Si aquesta data és posterior a 
l’1/05/2021 els endarreriments corresponents al període comprés entre l’1/05/2021 i la data d’efectes 
reconeguda s’abonaran pel grau immediatament anterior.

3. Assabentats de la interposició de recurs contenciós administratiu (PA 305/2019 
JC1) contra l’acord de reconeixement de la carrera professional als empleats públics de 
l’Ajuntament de Marratxí, i atès que el recurs interposat no va sol·licitar la suspensió 
provisional de l’acord adoptat, disposar la continuació de la tramitació de l’expedient iniciat 
pel reconeixement/revisió dels nivells de CCPH als empleats públics al servei de 
l’Ajuntament de Marratxí per a l’exercici de 2021.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior de data 23 de setembre de 2021, abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de 
la regidora d’IDMA-El Pi, dels tres regidors de Ciudadanos i del regidor d’Unides Podem i amb 
les abstencions dels quatre regidors del PP, de la regidora de VOX i del regidor del Grup Mixt; 
aprovar els acords esmentats.

10. Nomenament suplent del Grup Polític Municipal de Ciudadanos del Consell Rector 
de l’Institut Municipal de Comunicació de Marratxí

Atès que mitjançant acord plenari de data 25 d’abril de 2006 es va aprovar la creació del servei 
públic municipal de radiodifusió sonora amb modulació de freqüència (Ràdio municipal).
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Atès que mitjançant acord plenari de data 22 de desembre de 2006 es va aprovar inicialment la 
constitució de l’organisme autònom local denominat Institut Municipal de Comunicació de 
Marratxí, juntament amb els estatuts que han de regir-lo.

Atès que mitjançant acord plenari de data 30 de juliol de 2.019 es varen designar els membres 
de la Corporació que formen part del Consell Rector de l’Institut Municipal de Comunicació de 
Marratxí atenent a la nova composició de la Corporació municipal degut als resultats de les 
eleccions locals de data 26 de maig de 2019.

Atès que en data 05 d’agost de 2.021 el portaveu del grup polític municipal de Ciudadanos de 
Marratxí presenta instància on sol·licita el seu nomenament com a suplent de la Sra. Lidia 
Antonia Sabater Pérez amb efectes de dia 05 d’agost de 2.021 en el Consell Rector del ICOM.

En conseqüència, aquesta Alcaldia en ús de les competències atribuïdes per la normativa 
aplicable eleva a la Comissió Informativa d’Interior la següent

PROPOSTA D’ACORD

1. Nomenar com a suplent de la Sra. Lidia Antonia Sabater Pérez en representació del grup 
polític municipal Ciudadanos al Sr. José Mª Amengual Jiménez amb efectes de dia 05 d’agost 
de 2.201 en el Consell Rector de l’ICOM.

2. Notificar aquest acord a la persona interessada així com als portaveus dels grups polítics 
per si volen nomenar un representat suplent així com a l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament 
i a l’Institut Municipal de Comunicació de Marratxí per a que en prengui coneixement als 
efectes adients.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle dient: “Així com ha explicat la 
senyora Secretària, no hi ha suplents a l’ICOM, en aquest cas Ciutadans ho ha demanat i se li 
ha concedit. Els altres grups que vulguin incloure suplents al Consell Rector, per favor també 
que facin la seva petició i també s’accedirà a això”

La senyora Mª Magdalena García, portaveu del PP diu: “Una qüestió pràctica, senyor Batle. Ho 
hem de fer per escrit, una notificació a la Secretària o basta que li diguem ara?”

La Secretària respon: “Per escrit per registre d’entrada”

Continua parlant la senyora García: “Val, és que jo de fet ho vaig demanar a la comissió 
informativa perquè no sabia si era que al grup, Ciudadanos en aquest cas, li faltava 
nomenar-ho o si era que no en tenia, perquè jo recordava que no hi havia possibilitat de 
suplent. Idò li farem arribar per escrit, moltes gràcies”

Seguidament agafa la paraula el Batle: “En aquest cas ens ha fet veure que ningú en tenia, 
perquè va ser per una qüestió seva de partit, que varen voler posar un suplent, i mira, a 
través d’això ens hem donat compte que els altres tampoc en tenim”

La senyora García diu: “Jo ho vaig demanar al seu moment, però se me va dir que no n’hi 
havia, però bé, gràcies”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior de data 23 de setembre de 2021, abans transcrit, els senyors assistents acorden 
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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.

11. Declaració d’urgència de l’assumpte: Modificació de crèdit mitjançant crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit 3/21 per a inversió financerament sostenible i 
modificació de l’annex d’inversions del pressupost de 2021

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 crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 3/21 
per a inversió financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del pressupost 
de 2021

12. 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 3/21 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 al Ple per raons d’urgència la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit 3/21 a les aplicacions pressupostàries i pels conceptes i imports següents: 

Tipus de 
modificació

Aplicació 
pressupostària Import (€) Concepte

Suplement de crèdit 93300.632.00 698.967,50 Rehabilitació de dues naus multiús i pati 
central de Sa Garrovera

Crèdit extraordinari 15100.600.00 229.196,00 Expropiació terreny EL 5.034/P del Camí 
de sa Cabana, núm. 2A

Crèdit extraordinari 92000.636.00 43.129,96
Suplement de crèdit 92000.641.00 19.471,75

Subministrament d’equipament  informàtic

TOTAL 990.765,21

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:
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FinançamentAplicació 
pressupostària Concepte Import (€) RLT

93300.632.00
Rehabilitació de dues naus 
multiús i pati central de Sa 

Garrovera
698.967,50 698.967,50

93300.632.00
Expropiació terreny EL 
5.034/P del Camí de sa 

Cabana, núm. 2A
229.196,00 296.196,00

92000.636.00 43.129,96
92000.641.00

Subministrament 
d’equipament  informàtic 19.471,75

62.601,71

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

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle: “Per explicar, com duim els darrers 
plenaris, duim aquests crèdits extraordinaris a través de romanent per poder pagar segons 
quines, o per poder financiar millor dit, segons quins projectes. Aquí en duim tres, seria la 
rehabilitació de dues naus multiús i pati central de Sa Garrovera, és un projecte que fa 
temps que en parlam, amb un import de 698.000 euros.Tenim també l’expropiació, que 
aquesta ja ha sortit ara, una expropiació en el camí Cabana. Això és l’expropiació que hi ha 
darrera Sa Refinadora o darrera el que és el Quincho, més comú conegut i Bodegas Suau. 
Això serà un terreny que és una zona verda que ens servirà també per poder unir 
peatonalment amb Sa Refinadora. I desprès també per les necessitats que existeixen avui 
en dia, el Subministrament d’equipaments informàtics per poder canviar i suplir tot 
l’equipament que tenim obsolet avui en dia. L’expropiació és un valor de 229.000 euros. I el 
subministrament són 43.000 més 19.000 euros. Amb un total de 990.000 euros”

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

13. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup municipal Vox 
Marratxí “A favor del lenguaje normativo y académico en la administración municipal 
de Marratxí”

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el Batle: “Simplement, evidentment ja 
vàrem parlar d’aquest tema, d’intentar no dur mocions que no siguin realment urgents per 
via d’urgència. Evidentment per ventura vostè troba que sí que ho és, nosaltres trobam que 
per ventura aquesta no és tan urgent perquè no se pugui dur al pròxim plenari, però així i tot 
li votarem a favor. Només ho dic perquè ja vàrem parlar una vegada que intentem entre tots 
els grups dur de la millor manera això”

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: Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí Moció presentada pel grup 
“A favor del lenguaje normativo y académico en la administración municipal de Marratxí”
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14. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí “A favor del lenguaje 
normativo y académico en la administración municipal de Marratxí”

A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu de Vox, de la Moció 
presentada per Vox Marratxí, en data 22 de setembre de 2021 “A favor del lenguaje 
normativo y académico en la administración municipal de Marratxí”, que diu textualment:

“El llamado lenguaje inclusivo o no sexista, es una imposición política, arbitraria e ideológica 
de las élites de la izquierda, que busca cambiar el uso del idioma diferenciando en todos los 
casos y circunstancias entre hombres y mujeres.

La posición de la RAE está en contra del uso de “e”, “x” o “@” como marca de género, pues 
es algo ajeno a la morfología del español, ya que “el masculino gramatical funciona en 
nuestra lengua, como en otras de origen romance, como término inclusivo para eludir a 
colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos”.

Así mismo expone que “es innecesario el uso del desdoblamiento por género del llamado 
lenguaje inclusivo”. Se expresa que progenitor, hijo, menor o alumno, pueden referirse 
indistintamente a personas masculinas o femeninas.

La RAE remarca que las palabras como el pronombre “elle” son recursos creados y 
promovidos en determinados ámbitos para eludir a quienes puedan no sentirse identificados 
con ninguno de los dos géneros existentes y que su uso no está generalizado, ni asentado.

Así mismo la ley de Normalización Lingüística no prevé el lenguaje inclusivo.

Este llamado lenguaje inclusivo solo contribuye a entorpecer y obstruir la fluidez de la 
comunicación entre emisor y receptor, a través de desdoblamientos innecesarios que 
molestan, estorban y dificultan la compresión.

No se puede obligar a la administración a hacer uso de un neo lenguaje que solo usan en 
actos públicos los partidos de izquierdas.

Por todo ello, el Grupo Municipal Vox Marratxí solicita la adopción del siguiente:

ACUERDO:

Que el Ayuntamiento de Marratxí, en sus tramitaciones administrativas así como en el 
lenguaje escrito o verbal que emane de la institución, preserve el correcto uso de nuestras 
lenguas y siga los postulados de la RAE que rechaza el lenguaje inclusivo y considera 
innecesaria la inclusión del doble género y de la Ley de Normalización Lingüística donde no 
se prevé el lenguaje inclusivo”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu del PP, senyora Mª Magdalena 
García Gual: “Moltes gràcies. Perdoni, que estava prenent unes notes i no… Jo li volia fer un 
parell de comentaris a la senyora Nchaso. Primero de todo, agradecerle el tamaño de la 
letra de la moción porque es ideal para los que llevamos gafas y mascarilla… No, no, se lo 
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digo de corazón, súper. Perquè és vera, el tema de la mascareta, les ulleres i l’entelament 
és rabiós”

La senyora Nchaso comenta: “Yo lo he hecho a mi medida. Gracias, Magdalena”

Torna intervenir la portaveu del PP: “No, de verdad, Lola, bueno, aún así me hacen un poco 
de falta las gafas. Bueno, bromas a parte, que ya te digo que no es broma, lo digo de 
verdad, comentarte que nosotros estamos de acuerdo ligeramente con la esencia de esta 
moción, que no con la exposición de motivos. Varios puntos que te quería comentar y una 
enmienda que le queríamos hacer, una propuesta de modificación si usted luego viene a 
bien incluirla, porque el tema de la Real Academia Española usted lo dice muy 
taxativamente, dice está en contra del uso de. La Real Academia de la Lengua no está en 
contra de esto, sugiere que se haga de otra manera, pero es que es la forma, estar en 
contra de. La Real Academia, la RAE, se va actualizando, es por todos conocido, cada 
ciertos meses van actualizando, van incluyendo palabras, van incluyendo modificaciones, 
tal, llegará el momento que hagan esa modificación probablemente, entonces ya no 
estaremos hablando de que la RAE está en contra. Otras cuestiones de la exposición de 
motivos con las que no estoy de acuerdo, supongo que usted pues no sé si tendrá a bien 
quitarlas o no, no le voy a pedir que modifique toda su exposición de motivos, pero es el 
hecho de que hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento, concretament l’Ajuntament de 
Marratxí, fa servir la llengua catalana com a llengua vehicular de comunicació amb els 
veïnats. Vostè aquí parla de que así mismo la Ley de Normalización Lingüística no prevé el 
lenguaje inclusivo. Yo me he vuelto a repasar la Ley de Normalización Lingüística y no es 
que no lo prevea, es que en el momento que se hizo la Ley de Normalización Lingüística, 
esta problemática, como le llama usted, no existía, también entendemos que se puede ir 
adaptando. Todo ello, le digo que ligeramente podemos estar de acuerdo con la esencia, 
pero la propuesta que le quería hacer es del acuerdo, ¿vale?. Que el Ayuntamiento de 
Marratxí, en las tramitaciones administrativas, así como… bueno, tiene un acuerdo que dice 
“y que siga los postulados de la RAE, que rechaza”, vuelve a hablar otra vez de rechazo de 
la RAE, nosotros pensamos que en ningún momento la RAE está rechazando esto, sino que 
no está totalmente actualizada, entonces la propuesta que yo le quería hacer, sin más 
rodeos, es la siguiente. Se la leo, usted la valora, y si llegamos a un acuerdo, pues 
fantástico: “El lenguaje inclusivo que se utilice por parte de todas las Administraciones 
Públicas se adaptará en cada momento a las previsiones y directrices emanadas de la Real 
Academia de la Lengua.” De esta manera le damos también ese margen a la Academia para 
que pueda estudiar la situación. Es una propuesta en positivo, si le parece bien fantástico, si 
no la moción es suya, evidentemente. Muchas gracias”

La senyora Nchaso contesta: “Me parece muy bien la puntualización, Magdalena. Si me 
dejas decirte cuatro cositas a lo mejor luego me entenderás lo que estoy explicando. Desde 
VOX no entendemos cómo después de tantos siglos y no haber tenido ningún problema, 
ahora la izquierda nos quiere hacer creer que nuestros abuelos y bisabuelos nunca han 
hablado bien. Este lenguaje inclusivo es una imposición política, y que no pretende la 
igualdad sino dividir la población. Por ejemplo, en Francia, por estar aquí más cerca, está 
prohibido el lenguaje inclusivo en los centros escolares. El lenguaje tiene que evolucionar
porque la sociedad evoluciona, a lo mejor aquí es el trozo que tú me quieres señalar, no por 
imposición política. Que se dediquen a levantar la sociedad de la ruina y que esa incursión 
no lleva a ninguna parte, a la gente lo que le preocupa son otros problemas: la luz, la 
gasolina, el trabajo, la enseñanza… Estas chorradas que se oyen a veces por la tele, que si 
portavoces, portavozas, miembros, miembras, jóvenes, jóvenas, cuanto daño hacen al 
lenguaje castellano, como niños, niñas y niñes, ¿eso qué nos aporta? Quizás el día de 
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mañana se incluya dentro de la RAE. El género lo da el artículo que le antecede: el gerente, 
la gerente, la portavoz, el portavoz. ¿Puede ser que a lo mejor se hace ese lenguaje 
inclusivo para no estudiar, que todos sabemos, el enmarañado articulado de reglas 
gramaticales? Vuelvo a repetir que en la normalización lingüística no existe ningún 
articulado, ninguna referencia al uso del lenguaje inclusivo. Entonces, ¿por qué desde aquí, 
desde España, desde nuestras casas, queremos dilapidar un idioma tan antiguo, tan bonito, 
tan hermoso? Es que se ríen de nosotros los demás países hispanoparlantes. Esto es todo 
lo que quería decirte, Magdalena, si te ha servido de algo”

La portaveu de PP intervé a continuació: “Te he escuchado muy atentamente y te agradezco 
la exposición, pero no me ha servido absolutamente de nada, no, lo que quería saber era si 
iba a aceptar la propuesta que le he hecho o no, y no sé si”

La senyora Nchaso demana: “¿Me la repites por favor?”

Respon la senyora García: “Sí. El lenguaje inclusivo que se utilice por parte de todas las 
Administraciones Públicas se adaptará en cada momento a las previsiones y directrices 
emanadas de la Real Academia de la Lengua”.

I la senyora Nchaso diu: “Ah, vale. Emanadas de la Real Academia de la Lengua. OK, 
gracias”

El Batle diu: “Entenc que accepta aquesta transacció”
Seguidament parla el senyor Humberto López, portaveu d’Unides Podem: “Gràcies, senyor 
Batle. Volia comprovar que no tenen cap, si no tenen cap prova de que l’Ajuntament de 
Marratxí hagi utilitzat a les seves tramitacions administratives la e, x o @ a les seves 
comunicacions, si no és així doncs votarem en contra d’aquesta moció. Gràcies”

I la portaveu de Vox demana: “Me repite, ¿si no tengo pruebas de qué?

Li respon el senyor H. López: “Cap exemple de que l’Ajuntament de Marratxí hagi utilitzat la 
e, x o @ en les tramitacions administratives de l’Ajuntament. Si no té cap exemple nosaltres 
votarem en contra d’aquesta moció”

Continua amb la paraula la senyora Nchaso: “Aquí no estoy señalando de que hay tres 
palabras en x, tres palabras en ll, no, estoy pidiendo que no se incluyan, es que no está en 
la normalización lingüística. Usted puede votar lo que le parezca, pero no estoy afirmando 
de que hay cinco mil palabras escritas en ll, en x, en @, en catalán y en el Ayuntamiento. 
Estoy pidiendo. Usted puede votar lo que quiera”

Torna intervenir la senyora García: “Un aclariment final, senyora Secretària, o senyora 
Nchaso. Entiendo que acepta nuestra propuesta como acuerdo de la moción”

Li respon la senyora Nchaso: “Sí, sí, parte del acuerdo de la moción”

I la senyora García diu: “No, parte no, yo le propongo sustituir su acuerdo por este”

La senyora Nchaso comenta: “Ah, me propone sustituir el mío.”

Continua la senyora García: “Sí, creo que lo he dejado…”
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El Batle diu: “Per entendre-nos, senyora García, pot repetir la vostra proposta?”

I la senyora García diu: “Sí. El lenguaje inclusivo que se utilice por parte de todas las 
Administraciones Públicas se adaptará en cada momento a las previsiones y directrices 
emanadas de la Real Academia de la Lengua”

La Nchaso segueix parlant: “Que siga los postulados de la RAE”

El Batle agafa la paraula: “Sí, cambia usted su acuerdo, su texto del acuerdo por el texto que 
le acaba de decir la señora García”

La Nchaso contesta: “Yo casi lo veo igual, tú me estás diciendo que siga las directrices de la 
RAE y yo te estoy diciendo “preserve el correcto uso de nuestras lenguas y siga los 
postulados de la RAE”

Torna parla la senyora García: “Senyor Batle, perdoni, puc intervenir? No se preocupe, 
señora Nchaso, era tan fácil como sí o no. Entiendo de eso que no. ¿Correcto?”

Respon la senyora Nchaso: “Correcto”

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

B) PART DE CONTROL:

1. Donar compte dels decrets del període entre sessions

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

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

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

Atès que, al llarg del 2on trimestre de 2021 s’han tramitat entre d’altres els següents:

· EXECUCIÓ TRIMESTRAL 2 TRIMESTRE 2021
· PMP I MOROSITAT 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.
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Els senyors assistents es donen per assabentats de la proposta abans transcrita.

3. Donar compte de la Sentència núm. 2017/20

Escrit del Lletrat de l Administració de Justícia, de data 21 de juliol de 2021, adjuntant còpia 
de la Sentència núm. 217/20 del Tribunal Superior de Justícia Sala de lo Contenciós- 
Administratiu, de data 19 de maig de 2020, que diu:

“PRIMER.- ESTIMAR el recurs d apel·lació contra la Sentència número 218 de 18 de juny 
de 2018, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma, en el que si de les 
seves actuacions 28/2014 tramitades pel procediment ordinari, la qual REVOQUEM.

SEGON.- Es DESESTIMA el recurs contenciós-administratiu.

TERCER.- No es fa imposició de costes processals de la present alçada jurisdiccional i 
es fa, en canvi, imposició de costes processals a la part recurrent en quant a la primera 
instància amb límit dels 2.000 € per tots els conceptes”

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 217/20 dictada per la Sala de lo Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, de data 19 de maig de 
2020, per la que es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per AGUAS 
TERMINO DE MARRATXI SA contra la desestimació per silenci administratiu de la 
reclamació de responsabilitat presentada en data 20 de juliol de 2012 per un total de 
800.494,43 euros i els danys que es poguessin produir durant la tramitació de la reclamació.

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 el regidor del Grup Mixt, senyor Miguel 
Ángel Estarás: “Bon vespre a tots, i a totes. Por romper un poco el hielo, no? Pero bueno, es 
una lástima que no nos hayamos entendido, porque la cosa iba bien y al final se ha roto, 
pero bueno, lo volveremos a intentar en el pleno siguiente”

A continuació dona dona compte i lectura de la pregunta presentada pel Grup Mixt relativa 
a la sanció imposada a la Sareb en relació a la finca de Son Macià, que diu textualment: 

“En relación a la sanción impuesta a la Sareb, en relación al abandono y limpieza de la finca 
de Son Macià desde este grupo solicitamos que nos aclaren en que situación legal y 
ejecutiva se encuentra la misma. Y si, se han puesto en contacto con el consistorio para 
determinar actuaciones”

I seguidament dona compte y lectura de la pregunta presentada pel Grup Mixt, relativa a la 
llicència d’obertura de la Sala de Jocs del carrer Cabana, que diu textualment:
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“En relación a la concesión de la licencia de apertura del salón de juegos de la calle Cabana, 
desde este grupo solicitamos que nos aclaren en que situación actual se encuentra la 
misma”

Li respon el regidor d’Urbanisme, senyor Joan Francesc Canyelles: “Respecte a Son Macià, 
a Son Macià hem posat una multa coercitiva en referència a l’abandonament que té el Sareb 
en aquesta possessió catalogada, i és la segona multa que posam, la primera era una multa 
de 600 euros, després el que vàrem fer va ser fer una valoració de la rehabilitació 
patrimonial que necessita Son Macià per la degradació que ha sofrit perquè l’han abandonat 
completament, i s’aplica el 10% d’aquesta valoració, i aquest 10% d’aquesta valoració són 
aquests 446.248,88€. Aquesta és la multa coercitiva que li hem posat, vàrem demanar una 
reunió, vàrem fer una reunió amb representants de Solvia, perquè el Sareb ha cedit la gestió 
a Solvia, però la darrera decisió la té el Sareb, i la intenció pel que ens varen expressar és 
primer fer net, llevar tot el tema d’escombraries, llevar els perills, que això era el que més els 
reclamàvem, i a partir d’aquí, vàrem dir que tot això ho havien de presentar per escrit, i ells 
tenen una multa coercitiva, això vol dir que ells tenen un termini, tenen un termini per dur a 
terme la llevada de perill, la llevada d’escombros, la llevada de fems i a més la rehabilitació, 
de presentar el projecte de rehabilitació d’aquesta possessió, i encara estan en termini per 
dur-ho a terme i van molt ronceros, sincerament, van molt ronceros. Exactament el transfons 
tampoc no el sabem, no tenim un interlocutor clar, perquè a vegades, aquesta reunió va ser 
amb Solvia, però altres vegades és amb altres empreses, aquesta tenia la seu a Alacant, 
però també hem tengut reunions amb València, també hem tengut reunions amb Màlaga, 
amb Múrcia, i al final vàrem decidir que li posàvem la multa coercitiva i a pagar, i si no la 
rehabiliten a pagar i punt. Després el tema de la sala de joc, aquest tema està aturat perquè 
la mateixa empresa va demanar una pròrroga per dur a terme l’obertura de la sala de jocs, i 
està també dins el marge que va demanar la pròrroga perquè hi havia la pandèmia, hi havia 
tota la pressió popular, etcètera, etcètera, i la darrera notícia que sabem és que va demanar 
una pròrroga, no tenim més notícies. La Conselleria tampoc no ens ha dit, l’ha demanada a 
la Conselleria la pròrroga, no l’ha demanada a l’Ajuntament. Ho dic perquè quedi clar, venc a 
dir, és la Conselleria qui li dona la concessió i és a la Conselleria a qui li demana la pròrroga 
per instal·lar-la. I ho tenim així”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor 
Sebastià Frau Serra: “Gràcies, bon vespre a tots, gràcies senyor Batle. En primer lloc, fa un 
parell de plens a la regidora de Medi Ambient li vaig demanar aquí on desemboquen les 
pluvials de Sa Cabaneta i Pòrtol, la síquia de les Clotes, que estava en molt mal estat i 
segueix igual d’en mal estat, a veure si era competència nostra o no, és que dubt, i ara 
resulta que a la sortida a baix de Sant Marçal, devora el safareig de Son Verí, que és d’aquí 
on surt aquesta síquia, s’ha esbucat el pontet. Probablement hi haurà inundacions a dins la 
carretera, i ara venen les pluges, a veure si ho poden tenir en compte, si és competència 
nostra arreglar-ho i si no demanar-ho a Recursos Hídrics. Llavors, al ple passat vàrem parlar 
de que passarien els cotxes de renting a compra, i me va dir el senyor Batle que tenien 
estudi econòmic, ens agradaria tenir una còpia de l’estudi econòmic. I després, ja per 
acabar, al carrer Sicília, a la part de l’autopista, sabem que hi ha un tros rústic que està 
ocupat pels xalets, però també hi ha un tros que no està ocupat per xalets i hi ha una herba 
de més d’un metre, seca, que té perill d’incendi, és dir que si se pegàs foc aquesta herba, 
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fer saber al propietari d’aquest rústic perquè per favor que ho faci net. Moltes 
gràcies.”

Segueix parlant el senyor Jaume Llompart, pel Partit Popular: “Bones tardes, gràcies senyor 
Batle. Eren dos precs i una apreciació, o una pregunta. Un d’ells és referent a la ruta del bus 
escolar, ens han fet saber una sèrie de veïnats que els nins estan arribant sovint i d’una 
forma molt repetitiva tard a classe, i és perquè la ruta de l’autobús és molt llarga. Ens 
comenten que hi ha nins que estan quasi 50 minuts des de que pugen a l’autobús fins que 
davallen”

El Batle demana: “De quina ruta parlam, perdona?”

Li respon el senyor Llompart: “Totes. No, disculpi senyor Batle. La de la Cabana, la que 
parteix de la Cabana, crec que és la número 2”

El Batle diu: “La que va… a l’IES Sant Marçal, o a Marratxí? A Sant Marçal”

Torna intervenir el senyor Llompart: “IES Sant Marçal, Marratxí i Sant Marçal, sí. Per tant, el 
prec era a veure si poden mirar de reorganitzar un poquet la ruta, ja que 40 minuts per anar i 
40 minuts per tornar és molt de temps per una ruta que és dins Marratxí, si anàssim a 
Manacor seria lo seu. L’altre és, hem vist que el BOIB va recollir ahir que s’han aixecat una 
sèrie de normatives, una sèrie de restriccions, era per veure si ja, d’una vegada, 
contemplaven normalitzar, entre cometes i amb totes les mesures òbviament, l’inici del 
mercat dels diumenges a Marratxí, sabem, ja ho hem parlat en reiterades ocasions, que hi 
ha molta gent que, desgraciadament, és la seva única font d’ingressos, i també és vera que 
és un lloc d’esbarjo i de punt de trobada del municipi i era per veure si ja, una vegada que 
s’ha minimitzat un poc aquesta normativa i ja ho podem considerar. I l’altra era una 
apreciació, en primer lloc donar-vos les gràcies perquè la setmana vàrem enregistrar una 
petició d’una documentació i en menos de 3 dies, 4, l’hem tenguda, per tant gràcies al 
personal de la casa que ha fet aquesta via, i a vostès, i els hi volia dir que una vegada 
revisada la documentació, detectam, o ens han fet saber també una sèrie de veïnats que els 
preus del pàdel al nou poliesportiu de la Cabana, supòs que per desconeixement del 
personal que hi ha allà, no se respecta les dues taxes que tenim en quant a empadronats i 
no empadronats. Hi ha hagut una sèrie de veïnats que ens ho han fet saber, perquè els ho 
han fet saber al personal del poliesportiu i els hi han dit que no sabían nada i han hagut de 
pagar la taxa d’això, i ja que és un preu públic, per tant per nosaltres és un poliesportiu 
municipal, pensam que és per desconeixement o per manca d’informació de la 
concessionària, no els culpam en cap cas. I ja està, moltes gràcies”

Contesta el senyor Batle, Miquel Cabot: “Gràcies senyor Llompart. Referent al mercat, que 
és la pregunta que ens ha fet, nosaltres tornarem a demanar el permís a Sanitat, no el 
teníem actualment, perquè el nostre mercat, i també hi ha gent que a vegades ens compara 
amb el rastro de Consell, inclús el rastro de Son Bugadelles, hi ha una diferenciació, que ells 
tenen catalogat com a rastro i nosaltres tenim catalogat com a mercat, i hi ha una petita 
diferència a l’hora de les restriccions, i que al nostre és bastant superior el número de 
visitants al que té Son Bugadelles i els que té Consell. Nosaltres tornarem a demanar a 
Sanitat si el nostre se pot reobrir o no, perquè ara mateix Sanitat no ens deixa, com també 
tenim informe de la Policia contrari a obrir-lo, també com li dic amb les anteriors restriccions. 
Ho tornarem a renovar, a renovar els permisos i ho mirarem. Sí, sí, tornarem a demanar a 
veure com se troba actualment la situació”
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Maria Magdalena García, pel Partit Popular parla a continuació: “Moltes gràcies senyor 
Batle. En primer lloc vull expressar la satisfacció del nostre grup per poder tornar a la 
presencialitat en aquests plenaris, la veritat és que els hem enyorat molt i ens hem vist per 
sort per la pantalla de l’ordinador, però res com poder tractar personalment amb tots els 
companys i el personal de la casa. Molt satisfets. Tenc una sèrie de preguntes a fer. La 
primera és que tenim constància que el conveni que mantenia l’Ajuntament amb Natura Park 
pel tema de la recollida d’animals i demés està caducat des de maig de 2020. Crec que 
aquesta informació és certera. Des de la pàgina web de l’Ajuntament la veritat és que tenim 
molts de problemes al Perfil del Contractant, no està molt actualitzat, hi ha moltes coses que 
no les trobam, suposam que no està actualitzat, perquè si no s’ha fet la feina dels contractes 
és molt pitjor”

El Batle respon: “No, li explic. És que el Perfil del contractant està actualitzat a la web fins 
que va entrar en vigor la plataforma de l’Estat”

La senyora García diu: “Sí, però hi ha un enllaç per anar a la plataforma aquesta, però hem 
estat incapaços de trobar absolutament res”

Torna parlar el senyor Cabot: “Jo la vaig fer funcionar l’altre dia. És vera que la plataforma 
és molt més embullosa i molt més difícil de fer funcionar que no com ho teníem a la web 
abans, però bueno, els puc explicar com funciona també la plataforma. És vera que és 
complicada la plataforma”

La senyora García segueix amb la paraula: “Sí, no és gens fàcil, ens ho posa encara una 
mica més difícil. Per tant, és molt més fàcil per nosaltres fer-li una pregunta al plenari, com 
està aquest tema, un any i pico després, si hi ha conveni, si no, si s’està tramitant, i sobretot 
com s’està funcionant des d’aquell moment en què va caducar el conveni fins que se renovi 
el nou. Aquesta era una. A la mateixa línia de temes de concursos i licitacions, volíem saber 
en quin estat està el tema de Ràdio Marratxí, que per agost vàrem fer la reunió de l’ICOM i 
pareixia que era una cosa imminent, tampoc hem trobat…”

El Batle diu: “Ha sortit la licitació fa… 

La portaveu del PP comenta: “A la pàgina web de l’Ajuntament no ho hem trobat”

I el Batle contesta: “També està a la plataforma”

El senyor J. F. Canyelles respon: “Hi ha fins dia 20 i pico per presentar ofertes. 20 i pico 
d’octubre”

I la senyora García diu: “Val, hauran de fer una manual d’instruccions, perquè…”

Torna intervenir el Batle: “Li dic de veres que li puc ensenyar a utilitzar-la, però a jo també 
me costa. Però és vera que la plataforma, que no és nostra, és complicada de mirar”

La senyora García demana: “Fins quin dia m’ha dit que hi ha?”

I el senyor Canyelles respon: “No, 20 i pico, no me’n record exactament, d’octubre. 27? 
M’apunten 27 d’octubre. De totes maneres, com que està… val més comptar els dies per 
saber-ho amb exactitud”
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Segueix parlant la senyora Mª Magdalena García: “No és tant la data límit que volia saber 
sinó si estava el procés de licitació en marxa. Molt bé, després comentar-vos, aquest és un 
prec, el punt de recàrrega dels cotxes elèctrics concretament d’aquí, del pàrquing de 
l’Ajuntament, està espenyat fa una sèrie de setmanes, hi ha molts d’usuaris veïnats d’aquí a 
prop que han telefonat vàries vegades, i no han aconseguit aclarir quan s’arreglarà, si no, i 
mentrestant van passant les setmanes, què passa? Que els altres punts estan sobresaturats 
i no acaba la cosa de fluir. I parlant de punts de recàrrega elèctrica, una pregunta que els hi 
volia fer era si a Pòrtol, aquí on estan ara habilitant, a devora Ca ses Monges, a devora el 
centre de dia, aquella mica de pàrquing, si està previst posar un punt de recàrrega elèctrica 
o no, perquè hem vist alguna cosa i no hem sabut si era això o no, si la resposta és 
afirmativa fantàstic, si és negativa és un prec que en posin un. I després, com a darrera 
pregunta, no, dues coses més: un semàfor al Pont d’Inca, a l’avinguda Antoni Maura, el 
semàfor davant el banc Santander, crec que és, el dels peatons està espenyat, està enterra, 
està precintado, supongo que está previsto cambiarlo en cuanto antes, porque ahí hay si no 
un problema de visibilidad importante. I l’altra pregunta és referent a les obres del Pont 
d’Inca Nou que connecten amb sa Cabana, hem vist que ja estan pràcticament finalitzades i 
volíem saber si hi ha data ja d’obertura, de començar a funcionar, previsió d’obertura, i 
també si tenen previsió de quin serà el volumen de cotxes i el volumen de queixes dels 
veïnats d’aquella zona, perquè allò no deixa de ser un coll de botella i durà problemàtica. De 
fet ja hi ha veïnats en aquests moments que ja estan expectants de veure com anirà o no, i 
els hi volia demanar si tenen un estudi de mobilitat, si el tenen esper que no sigui com el del 
Figueral, de Can Farineta, que el vaig demanar fa la mar de mesos, me varen dir que sí, que 
estava en marxa, però tampoc no l’hem vist. M’agradaria veure el de Can Farineta, si ja el 
tenen fet, i saber si aquí tenen pensat fer, o si han fet algun estudi de mobilitat o com 
pensen gestionar una mica aquesta futura problemàtica. Gràcies”

Té la paraula Cristina Alonso per contestar sobre el conveni amb Natura Park: “Hola, bon 
vespre a tothom. Avui m’heu donat feina, eh? Al senyor Frau indicar que la síquia aquesta 
està preparat un contracte menor per arreglar, perquè va ser el clavegueram nou que s’ha 
de fer, si no m’equivoc, a la Comuna de Can Domingo, ha d’anar connectada aquí. I sé que 
hi ha una obra preparada, no ho duc jo això, però com que ho sé ho dic, que el que fa és, ha 
de passar per dins el torrent, hem de fer net un tros de torrent per reconnectar a un altre lloc. 
Hem de donar més informació perquè sé que hi ha una obra prevista i m’imagin que afecta a 
això que m’estava comentant. De totes maneres… No és Can Domingo? Val. Només és la 
síquia? Això ho anirem a mirar idò, perquè ara mateix… Sí que és vera que hi havia una 
connexió que donava al torrent, que havíem de fer un arreglo, me pensava que era això. Val, 
en quant al carrer Sicília està notificat el propietari perquè ho faci net, li vàrem donar al seu 
moment un mes de plaç, quan passi el mes, si no ho ha fet, seguirem el procediment. 
Després, senyora García, el conveni dels animals. Com ja sabeu tenim el conveni de Natura 
Park des de l’any 2007, és vera que com que era un conveni s’anava renovant si ningú deia 
res automàticament. Va passar que clar, després de tants d’anys, els preus estaven 
totalment obsolets i ens varen demanar una revisió de preus, i a partir d’aquí hem començat 
a preparar els plecs pel concurs nou. Què passa? Que ja hem aprofitat per incloure coses 
que no estaven incloses, com per exemple, una de les coses que volíem fer era posar 
someres als torrents per evitar entrar amb màquines, ara esteim fent net amb màquines, una 
vegada estigui net el manteniment el més natural i el més eficient mediambientalment, i lo 
més sostenible, és amb animals. I això, per exemple, està inclòs dins aquest contracte, tant 
la recollida d’animals vius com d’animals morts i tots els serveis que ens d onen en quant a 
animals. Però estan, jo crec que igual està a punt de licitar-se, els plecs tècnics estan, falta 
perfilar la part administrativa i sortirà tot d’una. I crec que ja no tenia res més. Ah, sí, els 
punts de recàrrega de Pòrtol. Tenim sol·licituds a Pòrtol i al Figueral. Com que ho hem de 
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coordinar amb Urbanisme, perquè a més tenim, se’ns requereix que posem plaques 
fotovoltaiques pel punt de recàrrega i tal, possiblement un dels punts a col·locar podria ser a 
Pòrtol i al Figueral a l’estació, segurament. I el punt de recàrrega d’aquí a l’Ajuntament té un 
problema, avui justament ho parlava amb l’electricista, de potència. S’ha de sol·lucionar 
això, però el punt en teoria funciona bé, però té un problema de potència i se desconnecta, i 
la resta esteim mirant de fer una reposició dels punts perquè són antics i no han funcionat bé 
mai, hi va haver problemes amb la MELIB al principi per la connectivitat de les targetes, i poc 
a poc i ara hem de fer una reestructuració de tot això perquè funcioni correctament. Esteim 
en ello, gràcies”

El Batle comenta: “Del nou pont del Pont d’Inca Nou, com sabeu és una obra que fa l’SFM, 
no la realitza l’Ajuntament. Nosaltres ara esteim pendents de que ens cridin per fer una visita 
d’obra, dels nostres serveis municipals, no sabem tampoc quan s’obrirà, i no hi ha un estudi 
de mobilitat sobre aquest tema. Nosaltres creim que evidentment tendrà repercussió, perquè 
tota la gent de la Cabana que pugui anar a les escoles del Pont d’Inca Nou passarà per allà, 
i també viceversa, també tota la gent del Pont d’Inca Nou que se’n vagi pel exemple al Martí 
Serra, al centre de salut, també passarà per allà, o la gent que se’n va inclús a agafar 
l’autopista a la Cabana. Evidentment aquí hi haurà un augment de tràfic, però que també 
vendrà donat per una disminució del tràfic d’Antoni Maura, que també trobam que és 
important”

Joan Francesc Canyelles té la paraula a continuació: “Referent al pont, com bé ha dit el 
Batle, tenim pendent fer aquesta visita tècnica per acabar d’afinar algunes qüestions, i que 
per part municipal el que esteim treballant és amb als carrers dels voltants, de la banda del 
Pont d’Inca Nou. Saben perfectament que el carrer Canyar és un carrer extraordinàriament 
ample, que pareix Son Bonet dos, perquè pràcticament hi poden aterrar les avionetes, i feim 
un projecte sencer que inclou el carrer Montcaire, el carrer Canyar i arriba fins al col·legi 
Blanquerna, i que aprofitam per fer un itinerari escolar segur que arribarà al Blanquerna per 
les dues parts, per la part del pont i per la part contrària, que també en aquests moments ho 
tenim en licitació. I el que intentam és frenar l’autopista que queda del carrer Canyar, que 
ara al moment que vendrem des de Cabana, passem el pont, allò serà una autèntica 
autopista, i redistribuir el trànsit tant per impedir que la gent corri com pel tema de la 
seguretat dels veïnats, etcètera, etcètera. A dins aquest projecte que feim de mobilitat 
sostenible també hi feim una sembrada important d’arbrat, enfora de les cases, no ho 
aferram a les cases perquè no tenguin molèsties, i milloram tot l’entorn de tota aquella 
mançana sencera”

El Batle diu: “El senyor Llompart vol deixar constància és que a la línia d’autobús a què se 
referia a la seva pregunta és la línia 4”

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. Per part meva hi ha un parell de qüestions: 
una és la nau aquesta que se va incendiar fa uns mesos, l’antic mercat si no vaig equivocat, 
el tancament que dona cap a la urbanització s’hauria de passar per allà, perquè està en molt 
males condicions i hi ha una caiguda d’un metro i mig, dos metros a punt, que podria dur-
nos qualcun disgust. És veritat que la voravia per allà no té el panot, sí que està l’acera feta 
però el panot no està, l’ús el que sigui, però sí que és un perill en aquests moments. 
Almenys advertir a la propietat que ho repari tot això. Després, un poc més abaix, tenim el 
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cruce aquest del carril bici que travessa la carretera d’Inca, pensam que és un punt molt 
delicat, sobretot els vespres, i s’hauria de tenir una especial atenció a l’hora del creixement 
de l’arbrat. Se va posar una senyal lluminosa, molt bé, però encara així i tot te pot sortir 
d’entre les mates, de l’urbanització, qualcú amb una bicicleta a una velocitat sorpresiva i hi 
pot haver alguna desgràcia. Revisar aquest punt, perquè consideram que pot ser perillós”

El Batle comenta: “Te refereixes al que està davant del Boxi”

Segueix el senyor Amengual: “Després al pàrquing del polígon del centre de salut, hi ha dos 
troncs que devia haver dos arbres allà i se varen retallar i ha quedat 10-15 centímetros que 
passes amb el cotxe, te despistes un poc i fas llanta allà. No sé si és cosa nostra o… N’hi ha 
dos en concret. I després, va entrar la normativa aquesta nova de regulació de velocitat i 
vàrem quedar que al municipi s’estaven canviant totes les senyals. Volíem saber si ja està 
tot el municipi correctament senyalitzat amb aquestes limitacions noves. Per part meva ja 
està, gràcies”

Pedro López, regidor de Policia, té la paraula: “Gracias, buenas tardes, señor Batle, con su 
permiso. Bueno, como ya dijimos en la anterior ocasión, el pedido está realizado, se están 
demorando en exceso el recibir el material, y es verdad que vamos cambiando y alguna 
zona ya está, como por ejemplo la mayoría de Son Ramonell ya está adecuado, pero vamos 
muy retrasados, vamos muy retrasados, lo siento, estamos pendientes de que nos llegue 
material.”

Marcos Pinela, per Ciudadanos, té la paraula: “Buenas noches a todos. Tres cuestiones. La 
primera enhorabuena a los que habéis colocado el semáforo fuera del colegio El Liceu, que 
me parece algo muy acertado esto, así como a veces también se les da caña también se les 
da la enhorabuena, no? Porque ahorra el recurso humano, porque siempre había un policía 
parado ahí, pues seguramente este policía irá a otro lado, por lo tanto enhorabuena por 
esto. Otra cosita también es que en la rotonda de la calle Cabana, a la altura del Eroski, se 
está formando un socavón que, seguramente ahora que vienen las lluvias, seguramente 
debería arreglarse. Y la tercera cosa es que, si no me equivoco, o voy mal y me corrigen, 
hace más o menos un año presentamos una propuesta justamente sobre la seguridad que 
se le da a los suelos en los parques, fue aprobada, fue modificada, tras unos días he vuelto 
a ir y me he encontrado con las mismas circunstancias, en todos los parques. Entonces me 
gustaría saber por qué estamos así o cuándo pensamos cambiarlo. Gracias.”

Cristina Alonso té la paraula: “Buenas tardes. A ver, en cuanto a los parques hemos 
esperado a poder disponer del dinero del remanente para poder hacer mejoras en parques. 
También es verdad que hay también, al cambio del césped artificial de algunos campos de 
fútbol, han quedado trozos en muy buen estado y también van a ser utilizados para reponer 
algunos trozos de pavimento de parques infantiles. Por eso estamos esperando para tener 
todo organizado. Bueno, algunos parques, claro, hay 47 parques en Marratxí, y vamos a ir 
priorizándolos, pero bueno, hay 3 que ya están en marcha y luego los otros irán 
sucesivamente”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Mª Dolores 
Nchaso Sota: “Señor Alcalde, gracias. Debido a la frecuencia de botellones y actos 
vandálicos en diferentes núcleos del municipio, quisiéramos saber qué actuaciones tiene 
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previstas el Ayuntamiento para ofrecer más seguridad, más contundencia y aplicar las 
sanciones, porque se van repitiendo una y otra vez los mismos actos, caso de Ses Cases 
Noves. En relación al parking de sa Cabana, según nos ha dicho un vecino, que le han 
contestado en la Línea Verde que se va a asfaltar, ¿nos podría decir para cuándo? 
Respecto a la pérdida del agua en Marratxí, que ha salido estos días publicado en el 
periódico, quisiéramos saber en qué baremo estamos en relación a la pérdida de agua en 
relación a otros municipios. ¿Qué porcentaje de agua se pierde según el resumen de la 
Dirección General de Recursos Hídricos? ¿Existen dos Marratxís, la digitalizada, FACSA, y 
la no digitalizada, Aguas de Marratxí? ¿Están actualizando al unísono las pérdidas de agua? 
Porque son bastantes y frecuentes. ¿Para cuándo tendremos una presión adecuada? Un 
ruego: en el municipio tenemos un montón de monumentos BIC, ¿sí? Hemos hablado de 
Son Macià, viviendas sociales, la Garrovera, todos estos están en la UCI, están mal 
mantenidas. Por ejemplo la Ollería de Can Palou, que se compró hará cosa de 6 años por 
un importe bastante elevado, 267.000€, que iba destinado a la transformación del Centro de 
Interpretación del Fang, catalogada como Bien de Interés Cultural, está como estaba en su 
momento. Rogamos pues que actúen antes de que el cadáver huela a podrido. ¿Cuándo 
dejará de ser desidia y pasará a la acción? Un ruego: por lo general es una queja 
generalizada. Se refiere a la vegetación que sobresale en las propiedades particulares. ¿Por 
qué? Porque molestan al pasar por los paseos, las aceras… ¿Piensan hacerlo? ¿Tienen 
alguna cosa programada para actualizar y normalizar estas invasiones de hierbas? En la 
zona de Son Mayol, la zona verde donde hay un pozo entre Son Mayol y Son Pacs, en Pont 
d’Inca, cuando estaban haciendo los obreros la obra del paseo peatonal dejaron un agujero, 
dejaron unas vallas, son un peligro para los que están pasando por ahí. Las vallas 
sobretodo, porque al no estar rectas uno puede pasar y hacerse daño, hay chicos, hay gente 
mayor, ¿podríamos decir para cuándo tiene previsto arreglarlo? En la zona de la iglesia del 
Pont d’Inca hay un agujero, se trata de dos tramos de acera rota levantada que reviste 
bastante peligrosidad, porque los niños salen de la iglesia, los viejos pasean, se pueden 
caer. Concretamente está situada entre la zona ajardinada de la calle Bisbe Campins y los 
pinos del parque, ¿podrá decirnos para cuándo podrá arreglarlo? Porque hace más de dos 
meses que pasaron la queja. Señor Alcalde, gracias”

El Batle respon: “Muy bien, gracias. Li contestarem per escrit”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu d’Unides Podem, senyor 
Humberto López Rodríguez: “Gràcies, senyor Batle. Volia interessar-me sobre els consells 
veïnals, a veure si la regidora Neus Serra podria informar sobre com està aquesta creació 
dels consells de districte, crec que se diuen, dels consells veïnals del reglament. I després 
també del camí que hi ha al costat de l’estació de Marratxí, que s’havia previst de fer més 
transitable, i és com estaria això, gràcies”

El regidor Joan Francesc Canyelles respon: “Se refereix al que va al Polígon. Aquest, 
Urbanisme va redactar un projecte d’adequació d’aquest tros conjuntament amb la zona 
verda que hi ha allà i també el durem pel romanent de tresoreria, igual com duim els altres, 
està redactat i està pendent de treure a licitació per poder-lo executar”

A continuació parla la senyora Neus Serra, regidora de Participació Ciutadana: “Moltes 
gràcies, senyor Batle, bon vespre a tots i a totes. Senyor Humberto, aquest cap de setmana 
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se va publicar l’aprovació definitiva de la modificació del reglament, que vàrem aprovar aquí, 
i a partir d’avui hem estat enviant la informació a totes les associacions, a les 148 
associacions que hi ha a Marratxí, de tots els àmbits, no ens hem limitat tan sols a les de 
participació ciutadana. No sé si recordaran que vàrem distribuir el municipi en 8 consells 
veïnals i a cada consell veïnal hi hem posat les associacions que pertoquen. També farem 
una publicació a la pàgina web, perquè com que a aquests consells veïnals també hi caben 
els ciutadans, tots tenen veu, tot i que no tenguin vot perquè si no les juntes directives serien 
impracticables, també avisarem a través de la pàgina web, per la pàgina de transparència, 
de participació. Vull dir que se va publicar aquest cap de setmana i ja ens hi hem posat en 
marxa. Així com vàrem dir que no formen part de les directives els partits polítics, saben 
vostès que com a ciutadans i com a components d’aquest consistori també seran avisats i 
podran participar. Gràcies”

Miquel Cabot, Batle: “Abans d’acabar el plenari simplement també una bona notícia, perquè 
en aquest plenari ha sortit qualque vegada, dir que no sé si han vist les notícies perquè quan 
son bones a vegades no se fa el mateix ressò, i jo crec que també seria interessant que 
aquells que fan ressò negativament d’aquest tipo de notícies després també intentassin fer 
neta la imatge que han intentat destruir, que és que a Marratxí ha davallat la criminalitat, el 
que li diuen, un 15% respecte a l’anterior de fa un any del segon trimestre. I coses 
importants com per exemple el tràfic de drogues, que havíem tengut 5 i en aquest trimestre 
hem tengut zero casos. Com robos con fuerza en domicilios, que ha passat de 28 a 9, o 
robos con fuerza en establecimientos que ha passat de 31 a 12. Igual que delitos contra la 
llibertat d’identitat sexual, que de 10 hem passat a 5. Jo crec que són bones notícies que 
també s’han de dir, s’han de comunicar perquè tots ho sapiguem i parla un poc també de la 
bona feina dels cossos de seguretat, tant dels nostres com els que també fan feina al nostre 
municipi”

A continuació parla el Batle: “Fins aquí el plenari de setembre, moltes gràcies a tots. Estic 
content també de veure-vos les cares i ens veim al plenari d’octubre. 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.
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