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ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 11/21
Caràcter: Extraordinària
Data: 09 de novembre de 2021
Horari: de 09.00 a 09.15 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)

Assistents:

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

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

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA



Economia i Especial de Comptes (Economia):
1. Aprovació inicial modificació ordenança fiscal IBI (prèvia declaració d’urgència)
2. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus urbans o 
municipals
3. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús 
públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa
4. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d’ús 
públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
5. Aprovació inicial modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
4/2021
6.- Aprovació inicial modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 5/21(prèvia 
declaració d’urgència)
Interior (Interior):
7. Encomana de gestió del servei de prevenció i extinció d’incendis al CIM.

Desenvolupament de la sessió:

A)PART RESOLUTIVA

1. Declaració d’urgència de l’assumpte: Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora 
de l’impost sobre béns immobles

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim 
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per 
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia de 
l’assumpte: Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.

1.1. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles

Atès que aquest equip de govern considera necessari incloure una bonificació del 50% de la 
quota íntegra del rebut de l’IBI per aquells habitatges que hagin instal·lat sistemes generals 
per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a autoconsum.

Atesa la provisió de l’Alcaldia de dia 28/10/2021 sobre la necessitat de modificar en els 
termes esmentats l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles.

Vist l’informe sobre la repercussió econòmica per la inclusió d’aquesta bonificació del 
director de Recursos Econòmics de dia 28/10/2020.

Atès que per a que la modificació d’aquesta Ordenança fiscal pugui sorgir efectes en la seva 
aplicació a partir de dia 1 de gener de 2022.

Atès que correspon a l’Ajuntament Ple la competència per a l’aprovació de les ordenances, 
en virtut del que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.



Aquest regidor, per raons d’urgència, eleva a l’Ajuntament Ple la següent

Proposta d’acord

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost 
sobre Béns Immobles, en els termes següents:

S’inclou un nou apartat 6 a l’article 6è sobre Bonificacions en el que dirà:

“6. Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra del present impost, aquells 
habitatges en els quals s’hagin instal·lat sistemes generals per a l’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia solar per a autoconsum. Aquesta bonificació està condicionada al 
caràcter no obligatori de les instal·lacions.

Aquesta bonificació es podrà sol·licitar durant l’exercici 2022 i s’aplicarà els tres períodes 
impositius següents a l’acceptació de la sol·licitud, amb una bonificació màxima de 500 € per 
habitatge i any.
Amb la sol·licitud, s’haurà de presentar la documentació següent:
- Certificació emes per tècnic competent que acrediti que es tracta de sistemes generals per 
a l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energies solars no obligatoris.
- Justificant de presentació de la documentació tècnica en el Registre d’autoconsum 
d’energia elèctrica de les Illes Balears de la Conselleria de Transició energètica i sectors 
productius.
- Fotocòpia de la comunicació prèvia d’obres i del pagament de la Taxa de serveis 
urbanístics i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.”

L’apartat 6 de l’article 6è de la redacció anterior de l’Ordenança, passa a ser ara l’apartat 7.

Segon. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies 
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB i en 
un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma.

Tercer. 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 de les modificacions de l’Ordenança.

Quart. Donar compte de l’acord adoptat a la propera Comissió Informativa que es celebri.

El senyor Batle fa constar que aquesta proposta deriva de la moció “Per promoure la 
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum mitjançant bonificacions 
fiscals”presentada de manera conjunta pel grup polític municipal del Partit Popular i pel grup 
polític municipal de Ciudadanos en el Ple de data 26 d’octubre de 2.021 i que va esser 
aprovada 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 i del regidor del Grup Mixt; i amb l’abstenció de la regidora de VOX.



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.

2. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus 
urbans o municipals

Atès que és necessari fomentar la millora de la qualitat i la competitivitat del petit comerç 
i del tradicional, i impulsar el seu rol com a sector estratègic per a la promoció econòmica.

Vista la memòria d’aquesta Regidoria de dia 2/11/2021 sobre la necessitat de modificar 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus urbans o municipals.

Vist l’informe tècnic -econòmic del Director de recursos econòmics de dia 2/11/2021 
sobre les repercussions i efectes econòmics d’aquesta modificació.

Atès que correspon a l’Ajuntament Ple la competència per a l’aprovació de les ordenances, 
en virtut del que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.

Aquest regidor eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda la següent

Proposta d'acord

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa 
de Recollida de Residus Urbans o municipals, en els termes següents:

Es modifica l’apartat 3 de l’article 7, que queda redactat de la manera següent:

“3. Per a l’exercici 2022, s’estableix una reducció del 100% de la quota per aquelles 
activitats compreses en els epígrafs B.1, B.2, C, D, excepte els supermercats amb 
superfície tributable superior a 1.500 m², F i I de l’article 6.1 d’aquesta ordenança. La 
reducció s’aplicarà d’ofici sense necessitat de sol·licitud prèvia per part dels subjectes 
passius de la taxa”.
Segon. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies 
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, en el BOIB i en un diari dels de major difusió de la Comunitat 
Autònoma.

Tercer. 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 de les modificacions de les Ordenances.



Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 04 de novembre de 2021, abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

3. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys 
d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat 
lucrativa
Atès que és necessari fomentar la millora de la qualitat i la competitivitat del petit comerç 
i del tradicional, i impulsar el seu rol com a sector estratègic per a la promoció econòmica.

Vista la memòria d’aquesta Regidoria de dia 2/11/2021 sobre la necessitat de modificar 
l’Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, 
cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

Vist l’informe tècnic -econòmic del Director de recursos econòmics de dia 2/11/2021 
sobre les repercussions i efectes econòmics d’aquesta modificació.

Atès que correspon a l’Ajuntament Ple la competència per a l’aprovació de les ordenances, 
en virtut del que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.

Aquest regidor eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda la següent

Proposta d'acord

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per 
ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements 
anàlegs amb finalitat lucrativa, en els termes següents:

Es modifica l’apartat 2 de l’article 6, que queda redactat de la manera següent:

“2. Per a l’exercici 2022, s’estableix una reducció del 50% de les tarifes previstes en 
l’epígraf B de l’apartat 1 d’aquest article, excepte per aquelles ocupacions ubicades a grans 
establiments comercials, individuals o col·lectius o a complexes d’oci”.

Segon. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies 
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB i 
en un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma.

Tercer. 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 de les modificacions de l’Ordenança.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 04 de novembre de 2021, abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.



4. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys 
d’ús públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, 
així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Atès que és necessari fomentar la millora de la qualitat i la competitivitat del petit comerç 
i del tradicional, i impulsar el seu rol com a sector estratègic per a la promoció econòmica.

Vista la memòria d’aquesta Regidoria de dia 2/11/2021 sobre la necessitat de modificar 
l’Ordenança reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d’ús públic local de parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic.

Vist l’informe tècnic -econòmic del Director de recursos econòmics de dia 2/11/2021 
sobre les repercussions i efectes econòmics d’aquesta modificació

Atès que correspon a l’Ajuntament Ple la competència per a l’aprovació de les ordenances, 
en virtut del que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.

Aquest regidor eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda la següent

Proposta d'acord

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per 
ocupació de terrenys d’ús públic local de parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, 
en els termes següents:

Es modifica l’apartat 2 de l’article 6, que queda redactat de la manera següent:

“2. Per a l’exercici 2022, s’estableix una reducció del 50% de les tarifes previstes en 
l’epígraf B de l’apartat 1 d’aquest article, excepte per aquelles ocupacions ubicades a grans 
establiments comercials, individuals o col·lectius o a complexes d’oci, que serà d’un 25%”.

Segon. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies 
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB i 
en un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma.

Tercer. 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 de les modificacions de l’Ordenança.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 04 de novembre de 2021, abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

5. Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 4/2021



Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit 4/21.

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

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

PROPOSTA D’ACORD

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

Tipus de
modificació

Aplicació 
pressupostària

Concepte Import (€)

Suplement de crèdit 93400.359.00 Gestió de la tresoreria. Altres despeses 
financeres

65.000,00

Crèdit extraordinari 13600.461.00
Servei de prevenció i extinció 

d’incendis. Transferència al Consell 
Insular de Mallorca

163.403,71

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

2n. Que es sotmeti a informació pública i prossegueixi la tramitació corresponent, prenent-se 
nota per la Intervenció municipal.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle dient: “Ho vaig explicar a les 
comissions, quines eren aquestes modificacions de crèdit. Una era pel tema dels bombers i 
l’altra pel tema de la pujada que hem tengut, l’expedient aquest de les cobertes de la Pepsi”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 04 de novembre 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.

6. Declaració d’urgència de l’assumpte: Modificació de crèdit mitjançant suplement de 
crèdit 5/21 per a inversió financerament sostenible i modificació de l’annex 
d’inversions del pressupost de 2021

A continuació parla el Batle: “Perdonau, a l’altre punt ja he dit el tema de la Pepsi, m’he 
equivocat. A l’altre punt era els bombers i el suplement dels interessos dels crèdits bancaris. 
Perdonau, aquest punt és el de les cobertes de la Pepsi”

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 suplement de crèdit 5/21 per a inversió 
financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del pressupost de 2021”

6.1 Modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 5/21 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 suplement de crèdit 5/21 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 suplement de crèdit 5/21 a l’aplicació 
pressupostària i pel concepte i import següents:

Tipus de 
modificació

Aplicació 
pressupostària

Import (€) Concepte

Suplement de 
crèdit

93300.632.00 120.695,10
Rehabilitació de cobertes i mesures temporals de 

protecció interior de l’antiga fàbrica de Pepsi

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

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

FinançamentAplicació 
pressupostària Projecte Import (€) Ingressos 

afectats
RLT

93300.632.00
Rehabilitació de cobertes  i 

mesures temporals de protecció 
interior de l’antiga fàbrica de Pepsi

556.637,39 556.637,39

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

4t. Donar compte d’aquest acord a la comissió informativa d’Economia i Hisenda en la 
primera sessió que es celebri.

Sotmès l’assumpte a deliberació la senyora Lola Nchaso demana: “Perdón, Miguel. ¿El 
punto este al final es la modificación de crédito?”

Li respon el Batle, senyor Cabot: “Sí, modificació de crèdit per arreglar les cobertes de la 
Pepsi”



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, del regidor d’Unides 
Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb les abstencions dels tres regidors de Ciudadanos i 
de la regidora de VOX, aprovar els acords esmentats.

7. Encomana de gestió del servei de prevenció i extinció d’incendis al CIM.

Necessitat a satisfer: Compliment de l’obligació de prestació del servei de
prevenció i extinció d’incendis establerta a l’article 26.1 de la Llei de Bases del
Règim Local pels municipis de més de 20.000,00 habitants.

Considerant que la necessitat exposada es pot satisfer mitjançant l’encomana de
gestió al Consell de Mallorca.

Considerant que així s’ha vingut efectuant amb anterioritat per aquest Ajuntament
atesa la falta de mitjans personals i materials per fer efectiva aquesta obligació.

Atesos els informes emesos pels serveis jurídics, la secretària i el Director de
Recursos econòmics que consten a l’expedient i amb la fiscalització prèvia d’aquest
acord per part de la Intervenció municipal.

Ates l’esborrany de Conveni que consta a l’expedient.

Es proposa a la Comissió Informativa Interior, informar favorablement la següent
proposta d’

ACORD

PRIMER. Encomanar la realització del servei de prevenció i extinció d’incendis de la 
competència de l’Ajuntament de Marratxí al Consell de Mallorca.

SEGON. Aprovar el text definitiu del conveni descrit en els antecedents, que recull tots els 
aspectes relatius a l’objecte, obligacions, finançament i vigència de l’encomana.

TERCER. Condicionar aquesta encomana de gestió i la signatura del conveni a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en el pressupost de cada exercici, que pel 2021 ascendeix a la 
quantia de 163.403,71 €.

QUART. Remetre certificat d’aquest acord junt amb el text del conveni al Consell Insular de 
Mallorca per a la seva acceptació i signatura.

CINQUÈ. Publicar el referit conveni i el present acord en el BOIB a efectes del seu general 
coneixement.

SISÈ. Remetre electrònicament còpia del conveni, acompanyada de la corresponent 
memòria justificativa, al Registre Telemàtic de la Sindicatura de Comptes.



SETÈ. Facultar al Batle per a la signatura del Conveni i dels documents que siguin 
necessaris per a la consecució d’aquest acord.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Si abans aprovàvem el crèdit, 
ara feim l’encomana de gestió. Com sabeu aquestes competències són nostres, i el que feim 
és que les passam al Consell de Mallorca perquè les realitzi el Consell de Mallorca. D’això 
se tracta aquest punt”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior, de data 04 de novembre de 2021, abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

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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