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Referència: 2021/00000107M

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

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 10/21
Caràcter: Ordinària
Data: 26 d’octubre de 2021
Horari: de 20.00 a 22.15 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
- Neus Serra Cañellas
- Miguel Angel Estarás Gelabert
- Eusèbia Rayó Ferrer, defensora de la ciutadania

Absents:
- Humberto López Rodríguez, no havent justificat la seva absència

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (28-09-2021)
Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial 2018/6704H
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Urbanisme (Activitats):
3. Bonificació ICIO Exp. Llicència d’obra vinculada a una activitat núm. 10207B/2020
Urbanisme (Béns):
4. Aprovació inicial dels béns de necessària expropiació per a l’obtenció del solar que forma 
l’ELP 5064/P, del carrer Balanguera, 43 de Sa Cabana
5. Aprovació inicial dels béns i drets de necessària expropiació per a l’obtenció de part dels 
terrenys de l’ELP 5034/P
Interior(Interior):
6. Nomenament suplent del Grup Polític Municipal del Partit Popular del Consell Rector de 
l’Institut Municipal de Comunicació de Marratxí
Mocions:
7. Moció presentada pel grup polític municipal Vox Marratxí para “Garantizar las necesidades 
y la calidad de las obras ejecutadas en el CEIP Ses Cases Noves
Mocions per via d’urgència:
8. Declaració d’urgència: Moció presentada de manera conjunta pel grup polític municipal 
del Partit Popular i pel grup polític municipal de Ciudadanos “Per promoure la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques per autoconsum mitjançant bonificacions fiscals”
9. Moció presentada de manera conjunta pel grup polític municipal del Partit Popular i pel 
grup polític municipal de Ciudadanos “Per promoure la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques per autoconsum mitjançant bonificacions fiscals”, prèvia declaració d’urgència
10. Declaració d’urgència: Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular 
“Para instar al Gobierno de España a poner en marcha de manera urgente medidas para 
rebajar el precio de la luz”
11. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular “Para instar al Gobierno de 
España a poner en marcha de manera urgente medidas para rebajar el precio de la luz, 
prèvia declaració d’urgència”
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre el 20-09-2021 i el 10-10-2021
Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Dació de compte al plenari de la Corporació octubre 2021 (Ajudes puntuals serveis 
socials, informes objecció i subvenció xips cans relatives al 3r trimestre 2021)
Precs i preguntes

- Pregunta presentada pel Grup Mixt relativa al parquing situat en el carrer Cabana

Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 28-09-2021, que s’aprova i 
autoritza per unanimitat.

2. Expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial 2018/6704H

Atès que en data 29/06/2018 s’ha presentat reclamació per responsabilitat patrimonial per 
part del Sr. Benito Cañellas Llobet en representació de l’empresa INTERGRUP CAÑELLAS 
SL.



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406616001774262 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Atès que el motiu que s’al·lega per a la reclamació són els danys soferts a la paret de la 
seva empresa ubicada al carrer Conradors 33 del polígon de Marratxí, a causa de 
l’aparcament municipal habilitat per aparcament de plataformes on no figura cap tipus de 
protecció i el que fa que quan aparquen peguen a la citada paret, quedant pendent la 
quantificació total de la indemnització reclamada.

Atès que s’ha ordenat la pràctica de les proves següents:
- Unió dels documents acompanyats per l’interessat
- Unió de l’Informe de l’Enginyer Municipal de data 24/08/2018
- Unió de l’Informe de l’enginyer Municipal i de l’Arquitecte tècnic de l’àrea de 

Manteniment de la Via Pública de data 23/01/2019
- Unió de l’Informe de la Policia Local de 28/10/2019
- Unió de l’escrit de la companyia d’assegurances municipal Segurcaixa Adeslas de 

20/02/2020 en el que mostra la seva conformitat.

Atès que el Tècnic d’Administració General en data 08/10/2020 ha emès el següent 
informe:

“INFORME JURIDIC RELATIU A LA RECLAMACIO PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PRESENTADA EN DATA 29/06/18 PER INVERGRUP CAÑELLAS SL.
Se sol·licita del Tècnic que subscriu que s’emeti informe jurídic sobre l’assumpte de referència, 
complint informar el següent:
I. ANTECEDENTS.
En data 29 de juny de 2018 Invergrup Cañellas SL va presentar reclamació per responsabilitat 
patrimonial. Segons indicava, l’aparcament colindant amb la nau de la seva propietat s’estava 
destinant a l’aparcament de plataformes i, degut a aquest ús i als cops rebuts al mur que delimita la 
seva propietat, aquest es trobava en molt mal estat. Es demanava l’eliminació del perill i la 
indemnització pels danys soferts.
II. NORMATIVA D’APLICACIÓ.
La normativa aplicable en matèria de responsabilitat patrimonial està constituïda per la següent:
- Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978: art. 106.2.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: art. 54.
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals: art. 223.
- Llei 39/2015 sobre Procediment Administratiu Comú i Llei 40/2015.

III. CONSIDERACIONS GENERALS.
L’article 54 de la Llei de Bases de Règim Local estableix l’obligació de les Entitats locals de 
respondre directament dels danys i perjudicis causats als particulars en els seus béns i drets com a 
conseqüència del funcionament dels serveis públics o de l’actuació de les seves autoritats, 
funcionaris o agents, en els termes establerts a la legislació general sobre responsabilitat 
administrativa. L’article 32 de la Llei 40/2015 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques, conté els principis de la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, i 
indica que els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions Públiques 
corresponents de tota lesió que pateixin a qualsevol dels seus béns i drets, llevat dels supòsits de 
força major, sempre que la lesió sigui conseqüència, del funcionament normal o anormal dels 
serveis públics, i concreta, a continuació, que, en tot cas, el dany al·legat haurà de ser efectiu, 
avaluable econòmicament i individualitzat amb relació a una persona o grup de persones.
La responsabilitat patrimonial o indemnitzatòria de les Administracions Públiques es configura a la 
normativa assenyalada, amb els caràcters fonamentals d’objectiva, pel dany o lesió, i directe; 
requerint, per a la seva exigibilitat, segons aquesta normativa i de la jurisprudència, la concurrència 
de les següents circumstàncies o condicions, i dels següents requisits o tràmits:
1) A l’ordre substantiu:
- Producció d’una lesió o dany als particulars a qualsevol dels seus béns o drets.
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- Concurrència en la lesió o dany produït de les condicions de realitat i efectivitat, avaluabilitat 
patrimonial o econòmica, i individualització amb relació a una persona o grup de persones; podent-
se tractar no tan sols de danys materials, sinó també –si concorren les condicions 
assenyalades- personals i morals; però no essent indemnitzables, per no concórrer tals 
condicions, els danys, lesions, o perjudicis merament eventuals o hipotètics, o simplement 
possibles però no actuals.
- Producció de lesió o dany com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels 
serveis públics, o sigui de qualsevol tipus d’activitat administrativa; el que exigeix la concurrència 
d’una inequívoca imputació del dany a l’Administració, i d’una clara relació causa-efecte, o 
nexe causal –no causa moral sinó causa material-, entre l’activitat administrativa i el dany 
produït, havent de ser aquesta relació causal directe, immediata i exclusiva, sense immissions o 
interferències a les que poguessin cooperar tercers o el propi perjudicat, i que poguessin influir 
sobre aquesta relació, alterant-la.
- Antijuridicitat de la lesió o dany, referint-se aquesta condició, no a l’activitat de l’Administració, 
sinó al perjudicat, i significant que aquest no tingui el deure jurídic de suportar el dany causat.
- Absència de força major.

2) A l’ordre formal o procedimental:
Els requisits, condicions i aspectes fonamentals a tenir en compte són els següents:
-Plantejament i presentació de reclamació abans que transcorri el termini de prescripció del dret, 
termini que és d’un any, comptat, com a regla general, des de la data en la que es va produir l’acte o 
fet motivador de la reclamació, o des de la data en la que es va manifestar l’efecte lesiu.
-Formulació de la reclamació mitjançant escrit en el que, per una banda, es donin els requisits, i es 
contenguin les dades referents a les condicions substantives assenyalades a l’apartat 1 anterior.
-Tramitació de la reclamació a través d’un procediment general, que s’haurà de sotmetre a les 
normes generals procedimentals de les Administracions Públiques, i, a més, a les específiques de 
les Corporacions Locals, i en el que s’hauran d’evacuar tràmits d’informe – especialment del Servei 
que presumptament ha originat la lesió indemnitzable- prova, audiència de l’interessat –tràmit 
imperatiu-, proposta de resolució i aquells altres que resultin pertinents.
-Termini màxim per a la tramitació del procediment –llevat que s’hagi decidit l’abreujat- de sis 
mesos, amb efectes desestimatoris, com a acte presumpte, en el supòsit de no resoldre dins el 
termini assenyalat.
IV.- CONSIDERACIONS ESPECIFIQUES EN RELACIO A L’EXPEDIENT QUE   S’INFORMA.
A la vista de l’escrit i documentació presentada pel reclamant, es pot inferir el següent:
- S’estima que en la formulació de l’escrit de reclamació i en la presentació del mateix concorren els 
requisits i condicions, d’ordre temporal i formal a què es fa esment en el nº 2 de l’apartat segon 
anterior i que, en conseqüència, des d’aquesta perspectiva, la reclamació és admissible.
- Pel que fa a la reclamació, i no constant que s’hagi tramitat pel procediment abreujat, és aplicable 
el general, havent-se d’efectuar els tràmits i actuacions pertinents en base al mateix.
En particular, es verifica que, entre d’altres actuacions, s’han dut a terme les següents:
- Informe de l’Enginyer municipal de 24 d’agost de 2018 en el que s’indica que existeix una clara 
relació de causalitat entre l’estat del mur i els cops rebuts per les plataformes que s’aparcaven a 
l’aparcament municipal. Es demana la suspensió de l’activitat d’aquest aparcament per no disposar 
de les mesures necessàries.
-Informe de l’Enginyer municipal i de l’Arquitecte tècnic de l’àrea de Manteniment de la Via Pública 
que avaluen els danys en un import de 32.714,36 €.
-Informe de la Policia Local de 28 d’octubre de 2019 que indica que l’aparcament només és per a 
vehicles de menys de 3,5 tones.
-Escrit de la companyia d’assegurances municipal Segurcaixa Adeslas de 20 de febrer de 2020 en el 
que mostra la seva conformitat amb la indemnització dels danys per l’import de 32.714,36 €.
Per tant, dels informes i prova practicada es pot concloure que el funcionament de l’aparcament 
municipal ha causat uns danys efectius, avaluables i individualitzats i consistents en l’afectació del 
mur de tancament de la propietat d’Invergrup Cañellas SL. Aquests danys han estat quantificats pels 
Serveis Tècnics Municipals en un import de 32.714,36 €, havent mostrat la compañía 
d’assegurances municipal la seva conformitat.
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V.- TRAMITACIO A SEGUIR.
En aquests moments el pertinent resultaria realitzar la proposta de resolució de l’Instructor, informe i 
fiscalització de la Intervenció de Fons – art. 214 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text Refús de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals-, i resolució de l’expedient. De conformitat 
amb la Llei 5/2010 reguladora del Consell Consultiu (art. 18), resulta exigible el dictamen de l’òrgan 
consultiu de la Comunitat Autònoma abans que es dicti la resolució del procediment, atès que la 
quantia sol·licitada excedeix dels 30.000 euros.
Per tant, s’haurà de remetre proposta de resolució al Consell Consultiu junt amb còpia de l’expedient 
als efectes que aquest pugui emetre el seu dictamen.
VI. CONCLUSIONS.
En definitiva, del que s’ha actuat cal concloure que està acreditat que es donen els requisits de 
l’article 32 i concordants de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic per a declarar a 
l’existència de responsabilitat patrimonial de l’Administració i que la quantia de la indemnització s’ha 
de fixar en 32.714,36 €.
Aquest és l’informe del Tècnic que subscriu, que queda sotmès a qualsevol altre més fonamentat en 
Dret. Marratxí, 8 d’octubre del 2020. El Tècnic d’Administració General, Gabriel E. Llorens González”

Atès que s’ha evacuat el corresponent tràmit d’audiència per un termini de deu dies a la 
part interessada, no havent-se presentat al·legacions al respecte.

Atès que, de conformitat amb allò disposat a l’article 81.2 de la Llei 39/2015 sobre 
Procediment Administratiu Comú en relació amb l’article 18.12 de la Llei 5/2010 reguladora 
del Consell Consultiu, la quantia reclamada supera els 30.000 € es va sol.licitar informe del 
Consell Consultiu.

Atès que el Consell Consultiu ha emès Dictamen número 71/2021 de data 8/09/2021.

Vist que es disposa a la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i al Capítol IV de la Llei 40/2019 de Règim Jurídic del Sector 
Públic.

Conseqüentment aquesta regidoria, i per raó de la quantia de la indemnització sol.licitada, 
eleva al Ple la següent:

1. Procedir a estimar la reclamació d’indemnització formulada per Invergrup Cañellas SL, 
pels danys soferts a la paret de la seva empresa ubicada en el c/ Conradors, 33, del 
Polígon de Marratxí, a causa de l’aparcament municipal habilitat per aparcar 
plataformes, i on no figura cap tipus de protecció, el que fa que quan aparquen peguen a 
la citada paret. Quantificant-se l’indemnització en un import de 32.714,36 €.

2. Comunicar aquesta Resolució al Consell Consultiu i als Interessats als efectes adients.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 21 d’octubre de 2021, abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

3. Bonificació ICIO Exp. Llicència d’obra vinculada a una activitat núm. 10207B/2020

En data 9 de desembre de 2020 es va sol·licitar llicència d’obra vinculada a una activitat a 
nom de la Sra. Monica Martínez Sampietro, en representació de FUNDACIÓN CENTRO 
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CREA-T, per ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL DE 2On cicle i primària situat al carrer 
Martí Rubí (secretari), 114, ref. Cadastral: 9056616DD7895N0001RQ.

En data 09/12/2020, 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 15/10/2021 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 15/10/2021 del tècnic 
d’administració general, expedient núm. 10207B/2020, sol·licitada per FUNDACIÓN 
CENTRO CREA-T.

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 21 d’octubre de 2021, abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

4. Aprovació inicial dels béns de necessària expropiació per a l’obtenció del solar 
que forma l’ELP 5064/P, del carrer Balanguera, 43 de Sa Cabana

La resolució de Batlia núm. 2020/2187 de 19 de juny de 2020, va ordenar l’inici d’expedient 
per a l’adquisició dels terrenys que formen l’ELP 5064/P, situats al carrer Balanguera, 43 de 
Sa Cabana, d’una superfície aproximada de 2800’59m2, propietat de la senyora Ana Maria 
Asunción Alcover Lopategui.

Segons l’article 133 de la Llei 12/2017, d’Urbanisme de les Illes Balears, l’expropiació 
forçosa podrà aplicar-se de forma individualitzada per a l’obtenció de sòl dotacional 
localitzar a sòl urbà corresponent a actuacions aïllades no sotmeses a les actuacions de 
dotació, i exigeix la formulació de la relació de persones propietàries i la descripció del béns 
i drets afectats, que s’aprovarà per l’òrgan expropiant.

L’Arquitecte municipal, Carlos Arbós Berenguer, l’11 de juny de 2020, ha redactat projecte 
d’expropiació per a l’obtenció dels terrenys de l’ELP 5064/P, amb relació i descripció dels 
béns a expropiar.

Aquesta regidoria, de conformitat amb el Decret de Batlia de data 20 de juny de 2019 de 
delegació de firma a diversos regidors de l'Ajuntament, així com de les competències que 
es reserva el batle, té a bé dictar el següent:

1. Aprovar inicialment, el projecte d’expropiació redactat pels SSTT municipals amb la 
relació de béns i drets de necessària ocupació per a l’obtenció dels terrenys que formen 
l’ELP 5064/P situats al carrer Balanguera, 43, propietat de:



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406616001774262 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Ana María Asunción Lopategui DNI42969798W. 
Superfície: 2.800’59m2.
Referència cadastral 3336906 DD7833N 0001AS.
Finca inscrita al Registre de la Propietat número 5 de Palma, al tom 6227, llibre 710, foli 
132, finca 36278.

2. Sotmetre la relació de béns i dret de necessària ocupació per a l’obtenció dels terrenys 
l’ELP 5064/P, a informació pública per un termini de 20 dies, mitjançant publicació al BOIB. 
Durant el mateix termini, es sotmet a tràmit d’audiència de les persones interessades.

Si no es presenta cap al·legació i/o reclamació, la relació de béns quedarà definitivament 
aprovada.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle dient: “Recordar que és una 
aprovació inicial, que no significa que a partir d’ara ja sigui nostre això, que això durà tot 
un procediment encara”

A continuació parla el regidor del PP, senyor Sebastià Frau: “Bon vespre a tots, i gràcies 
senyor Batle. Jo abans d’intervenir damunt el punt m’agradaria fer una mica de memòria 
d’aquest solar, pels regidors que no en tenen constància i pels ciutadans que ens estan 
seguint des de ca seva. Aquest solar fa 17 ó 18 anys el tenia pràcticament abandonat la 
propietat i ho empleaven els veïnats per aparcar cotxes, brut com un porc, hi aparcaven 
els cotxos dels veïnats, fins i tot els veïnats de les plantes baixes havien fet un corralet 
tancat i hi sembraven patates, hi sembraven tomatigueres, hi sembraven… Estava 
pràcticament oblidat. Quan l’Ajuntament va voler parlar amb la propietat per aquest solar, 
per adquirir aquest solar, resulta que la propietat va demanar a Urbanisme per edificar 
aquest solar. En aquest moment no record la qualificació urbana que tenia aquest solar, 
però l’Ajuntament, els tècnics, li varen dir que no se podia edificar. Ell en el seu moment, 
crec que fa devers 15 anys va posar un contenciós a l’Ajuntament i ens va guanyar el 
contenciós, el jutge va dir que sí que era una part urbana i que podia edificar. A partir 
d’aquí ell va dir que faria un projecte per fer-hi una finca de pisos, l’Ajuntament en el seu 
moment va intentar negociar amb ell, fer-li permuta, comprar-li el solar, i no ho va voler de 
cap manera. I això és un poquet la història d’aquest solar, vull dir que aquest solar 
l’Ajuntament fa estona que li va a darrere, i per cert, record també perfectament que en 
aquell moment, supòs que encara hi són, estava ple de les fosses sèptiques del que que 
són els pisos que hi ha al costat, vull dir que no sé si s’han adequat i s’han enxufat al 
clavegueram o no, però aquest solar a dedins hi havia les fosses sèptiques. A partir d’aquí 
dir que per intervenir una propietat privada, evidentment, hi ha d’haver un interès general o 
hi ha d’haver una motivació especial, i jo supòs que com que al dossier del ple diu que hi 
ha un projecte d’expropiació fet per un tècnic municipal, concretament per Carlos Arbós, 
entenc que a dins el projecte hi ha la motivació o hi ha l’interès general per expropiar 
aquest solar. A part d’això, també hi ha d’haver una valoració feta per tècnics municipals i 
una valoració externa feta per una empresa privada, també supòs que hi deu ser, però no 
hem tengut temps de mirar-ho. Per tant, ens agradaria que ens fessin arribar una còpia del 
projecte d'en Carlos Arbós, les valoracions que s’han fetes i la qualificació actual d’aquest 
solar. Gràcies”

Mª Magdalena García, pel Partit Popular agafa la paraula: “Senyor Batle, perdoni. Arrel de 
la intervenció del senyor Frau i a l’espera d’aquesta documentació que hem demanat, 
canviarem el vot de la comissió informativa i ens abstendrem de moment fins a tenir tota la 
documentació per revisar”



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406616001774262 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme, de data 21 d’octubre 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 i de 
la regidora d’IDMA-El Pi; 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.

A continuació es transcriu la diligència de la Secretària que literalment diu:

“Diligència
Per fer constar que 
El DNI num. 42969798W correspon a la Sra. Ana María Asunción Alcover Lopategui.
I perquè així consti als efectes oportuns, signo i lliuro la present
Marratxí, 9 de novembre del 2021
La Secretària,
Catalina Eva Alemany Covas”

5. Aprovació inicial dels béns i drets de necessària expropiació per a l’obtenció de 
part dels terrenys de l’ELP 5034/P

El 12 de novembre de 1999, el Consell de Mallorca va aprovar la Revisió de les NNSS del 
terme municipal de Marratxí (BOIB 11/12/99). A aquesta Revisió es va preveure l’adquisició 
dels terrenys del l’Actuació Aïllada 5.2, corresponent a l’ELP 5034/P.

L’Arquitecte municipal ha redactat projecte d’expropiació amb la relació i descripció dels 
béns a expropiar. Als antecedents s’indica que part dels terrenys que integren l’ELP 
5034/P, ja varen ser objecte d’expropiació. Amb l’obtenció d’aquests terrenys s’hauran 
aconseguit la totalitat dels terrenys que integren l’ELP 5034/P.

L’article 122.1.a) de la Llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl disposa que pertoca 
l’expropiació forçosa per causa d’urbanisme quan així es determini con a sistema a la unitat 
d’actuació corresponent (A.I. 5.2).

Proposta de resolució

1. Aprovar inicialment, el projecte d’expropiació redactat pels SSTT municipals amb la 
relació de béns i drets de necessària expropiació per a l’obtenció dels terrenys que formen 
part de l’ELP 5034/P, situats al Camí de Sa Cabana, 2A, propietat de:
Inversora de Viviendas Subvencionadas S.A., NIF A.-07218688. 
Superfície: 960’49m2.
Referència cadastral: 3734908 DD7833S 0001
Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 5 de Palma, al tom 4735, llibre 204, foli 049, 
finca 6801.

2. Sotmetre la relació de béns i drets de necessària expropiació per a l’obtenció de part 
dels terrenys de l’ELP 5034/P, a informació pública per un termini de 20 dies, mitjançant 
publicació al BOIB. Durant el mateix termini, es sotmet a tràmit d’audiència de les persones 
interessades.
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Si no es presenta cap al·legació i/o reclamació, la relació de béns quedarà 
definitivament aprovada.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme, de data 21 d’octubre 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 i del 
regidor del Grup Mixt; i amb l’abstenció de la regidora de VOX, aprovar els acords esmentats.

6. Nomenament suplent del Grup Polític Municipal del Partit Popular 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).

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 08 d’octubre de 2.021 la portaveu del grup polític municipal del Partit 
Popular presenta instància on sol·licita el nomenament com a membre suplent del Consell 
Rector de l’ICOM al senyor Jaume Llompart Caldés.

En conseqüència, aquest 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. Mª Magdalena García Gual en representació del grup 
polític municipal del Partit Popular al Sr. Jaume Llompart Caldés en el Consell Rector de 
l’ICOM.

2. Notificar aquest acord a la persona interessada així com als portaveus dels grups 
polítics, 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 votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior de data 21 d’octubre 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 i del 
regidor del Grup Mixt; i amb l’abstenció de la regidora de VOX, aprovar els acords esmentats.
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7. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí para “Garantizar las 
necesidades y la calidad de las obras ejecutadas en el CEIP Ses Cases Noves”

A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu de Vox, de la Moció 
presentada per Vox Marratxí, en data 15 d’octubre de 2021 para “Garantizar las necesidades 
y la calidad de las obras ejecutadas en el CEIP Ses Cases Noves” que diu textualment:

“El Ceip de Ses Cases Noves situado en la población de Marratxí, está destinado a la 
enseñanza de Infantil y primaria.

Tras muchos años de soportar nuestros escolares la enseñanza en pabellones 
prefabricados, por fin se han acometido las obras de ampliación del CEIP Ses Cases Noves 
que han permitido la ampliación de las aulas de infantil (de 3 a 6) y las de primaria (de 6 a 
12).

Las obras fueron cofinanciadas con fondos Feder y el gasto ha sido de 1,3 millones de 
euros.

Cabe destacar que esta reforma se ha estrenado con graves deficiencias: falta de la sala de 
calderas, las ventanas y cristaleras no se pueden abrir, falta de protección o cerramientos 
para que los más pequeños no salgan del recinto, falta de sombras en el patio, entre otros…

Esta moción lo que pretende es garantizar las necesidades y la calidad de las obras 
ejecutadas en dicho centro escolar. Los niños de Ses Cases Noves no se merecen convivir 
con obras inacabadas o mal ejecutadas.

Así mismo no se han tenido en cuenta las necesidades de los más de 60 niños con 
necesidades especiales de apoyo educativo (NESE), los cuales han aumentado mucho y 
cuentan con pocos recursos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal VOX MARRATXÍ, eleva al Pleno del 
Ayuntamiento para su consideración, los siguientes: 

ACUERDOS

PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno de Marratxí a mantener informado en todo 
momento a la Asociación de Padres (Amipa) de la subsanación de todas las deficiencias de 
dicho centro en el más breve plazo posible.

SEGUNDO.- Que no se recepcione por parte del Ayuntamiento la finalización de la obra sin 
que cuente con el visto bueno de profesores y AMPA.

TERCERO.- El Equipo de Gobierno de Marratxí inste al Gobierno Autonómico a la dotación 
económica necesaria para llevar a cabo la subsanación de las deficiencias y mejoras del 
Centro, para que no tengan que pasar cinco años más de espera”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor José 
Mª Amengual: “Moltes gràcies, senyor Batle. Nosaltres entenem que no és competència 
nostra això, el que el primer punt ens pareix raonable, tenir informats a les AMIPAS de tot el 
que se fa en general als centres, no? El visto bueno, bueno, vendrà donat també per part 
dels tècnics, o sigui que tampoc no podem intervenir massa amb això, i després instar al 
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govern autonòmic a una major dotació econòmica, suposam que això sempre ho feim, 
intentar cercar qualque puesto on treure per poder tenir les instal·lacions el més acorde 
possible. Venc a dir, la moció aquesta no l’acabam d’entendre, m’hauria de dirigir millor a la 
senyora Nchaso, no acabamos de entender muy bien la moción, sí que entendemos los 
puntos pero no sabemos cuál es el objetivo más allá de que se informe a las familias y de 
que el Ayuntamiento busque recursos”

Maria Magdalena García té la paraula: “Moltes gràcies senyor Batle. Me sap greu perquè el 
que tenia anotat per dir és pràcticament calcat al que ha dit el company i no n’havíem parlat, 
pero es verdad que hay algunas cosas que no acabamos de entender, señora Nchaso. Por 
descontado que de los puntos de acuerdo, el primero, evidentemente, la comunicación es 
importantísima, además que sea bidireccional, tanto desde el Ayuntamiento hasta los 
centros como de los centros hasta… fins a la casa, això per descomptat. Si hi hagués una 
votació separada el nostre vot el tendria a favor, perquè creim que a més no només amb els 
centres escolars, sinó en cualquier tema, la comunicación es la base previa para poder 
establecer unas buenas políticas que beneficien a todos, esto por un lado. El segundo punto 
es que no tenemos claro hasta que punto somos nosotros, en este caso los regidores del 
grupo municipal del Partido Popular, ¿quiénes somos para decidir esto nosotros? Es decir, 
que no se recepcione, bueno, pues hay unos técnicos que nos merecen todos los respetos 
que sabrán si se debe recepcionar o no en función del proyecto, de lo que haya establecido 
en el proyecto, porque yo ni lo tengo aquí, ni lo conozco, ni lo tengo por mano, y en 
cualquier caso tampoco podría opinar al respecto porque no es mi materia. O sea, yo no 
podría, las cuestiones técnicas, discutirlas. ¿Que evidentemente se tienen que subsanar y 
arreglar? Por supuesto, para esto sí que cuenta con nosotros, pero eso también entiendo, 
ya enlazando con el tercer punto, que está previsto dentro del concurso. O sea, yo no sé la 
licitación en aquel momento en qué condiciones estaba, pero… vull entendre que dins 
aquell concurs amb la Conselleria està previst que si hi ha deficiències se solucionin i que hi 
hagi un tècnic que els resolgui, per tant nosotros exigir al Ayuntamiento que no recepcione 
pues no sé hasta qué punto, el que deia el company, ni que tenguem competències ni, en 
cas de tenir-les, que la nostra opinió pugui comptar per això, no? Y de la exposición de 
motivos hay una cosa que tampoco hemos entendido mucho y es el tema de los alumnos 
NESE. O sea, no entendemos muy bien qué tiene que ver que haya 60 niños NESE, que 
por descontado son muchísimos para un centro de dos líneas, pero eso desgraciadamente 
el Ayuntamiento no puede hacer nada, pero ¿qué tiene que ver eso con las condiciones 
físicas del centro? Que usted lo pone aquí como que no se han tenido en cuenta no sé a 
qué necesidades, ¿qué necesidades, valga la redundancia, tienen los alumnos NESE en 
cuanto a las condiciones físicas del centro? Me refiero porque los alumnos NESE son otra 
cosa, que creo que no es el debate de la moción, entonces no entendemos muy bien por 
qué lo pone como que así mismo no se ha tenido en cuenta esto, si lo podría a lo mejor 
matizar un poco. Muchas gracias”

Acte seguit parla el Batle: “Abans de passar-li la paraula, ja que també me toca a jo, a part 
de sumar-me a tot el que han dit els nostres companys, li deman també d’on ha tret 
aquestes fonts, perquè crec que estan bastant fora de la realitat. I dir-li que vostè al seu 
argumentari diu que és una reforma, no és cap reforma, és una construcció nova, és un 
edifici de nova construcción, aquesta és la meva pregunta”

Lola Nchaso té la paraula de nou: “Señor Alcalde, esta moción nace del disgusto de muchos 
padres después de la inauguración, inclusive el día de la inauguración parece que hubo un 
rifirrafe entre algunos padres, que se les dijo: no, hoy no es el día, hoy es el día de la 
inauguración y ustedes no vengan aquí a hacer ruido. Que fuera cierto se dijo y se me 
transmitió a mi. Lo del caso de los NESE es que en el colegio no se ven. O sea, si se da por 
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hecho que están incorporados estos niños en las aulas de niños, digamos entre comillas, 
normales, pues OK. Ahora, tienen unas necesidades físicas que no se captan dentro de las 
obras que se han hecho. Y luego sí, hay técnicos que evalúan. Después de la construcción 
llegar a la inauguración del centro y darse cuenta allí de las ventanas, las cristaleras no 
hay… faltan ventanas, cristaleras, no tiene razón de ser. Por eso todo esto tendría que ser 
supervisado. Y luego la falta de seguridad de los niños a la hora de rodear el colegio, 
sombra que los niños están todo el día, parte del día, parte de su jornada, en el patio, pues 
creo que se tendría que haber mirado. Es como el que se viste de luces y le faltan los 
pendientes, o le faltan los zapatos. El motivo de esta moción es eso, el enfado de los padres 
que no se les ha tenido en cuenta para nada. Eso sí, se ha inaugurado a bombo y platillo, 
vino mucha gente menos nosotros, que no fuimos, los de la oposición, una vez más, y 
bueno. [parla algú fora de micròfon] ¿Perdón? Pues esto señor Alcalde, gracias”

El senyor Miguel Ángel Estaràs, pel Grup Mixt, demana la paraula: “Buenas noches a todos. 
Yo le quería preguntar a la señora Lola, por deformación profesional, que aquí ha puesto 
que se ha estrenado con graves deficiencias, falta de la sala de calderas. Y yo me pregunto 
si la certificación económica se ha pagado y no están las calderas sería constitutivo de ir a 
la fiscalía anticorrupción o comunicarle al señor Alcalde si ha participado este gobierno en la 
financiación, porque esto es como lo de… es que esto es un delito. Si se ha pagado la 
certificación y no están las calderas, y no están los cristales. Nada más, gracias”

Torna intervenir la senyora García, portaveu del PP: “Moltes gràcies. Jo només per justificar 
que nuestro voto será de abstención, porque es verdad que si hay unas deficiencias se 
tienen que solucionar, i de passada per ventura, no sé si escau o no al debat d’aquesta 
moció, però demanar a l’equip de govern que, suposam que quan se recepcioni serà perquè 
hi hagi uns informes tècnics favorables, per ventura ens facin arribar una còpia, ens 
agradaria, però el nostre vot serà d’abstenció por esto, por lo que te he comentado antes, la 
comunicación nos parece importante pero no somos nosotros quienes para poder exigir la 
recepción o no de una obra, y porque además tampoco me ha convencido, señora Nchaso, 
con lo que me ha dicho de los alumnos NESE, los alumnos NESE son alumnos con 
necessitats especials de suport educatiu, no son alumnos con discapacidades físicas ni 
motoras, o sea, nada tiene que ver alumnos que están en un aula, no sé, no lo he 
entendido, puede ser que haya alguno con alguna discapacidad motora, pero no tiene por 
qué ser un alumno con necesidades educativas especiales, pero bueno, tampoco es el 
debate de la moción ni quiero tampoco entrar, però només era per justificar el nostro vot 
d’abstenció. Moltes gràcies”

El Batle agafa la paraula: “Jo simplement diré que per fer una moció i a vegades per donar 
qualque tipus d’informació s’ha de ser veraça amb la informació que se dona. Jo crec que és 
importantíssim, perquè si no esteim faltant a la veritat i esteim entrant a un joc que crec que 
no és el més sa per aquesta corporació. I si els vostres informadors vos diuen aquest tipo 
d’informació crec que val més que primer la confirmeu, si són vera o no són vera. El senyor 
Estaràs ho ha dit bé, no és que falti una sala de calderes, és que se va construir l’edifici i la 
sala de calderes és la que existia, l’existent a l’edifici antic, que dona cobertura a l’edifici nou 
i a l’edifici antic. En cap cas falta la sala de calderes, si no els nins estarien també sense 
aigua calenta i estarien també sense calefacció, cosa que no passa. Vull dir, és que tot el 
que diu no és cert, no sé d’on s’ho treu. Nosaltres per confirmar aquesta nota que vostès 
varen fer i aquesta moció, evidentment hem cridat a la direcció del centre, i la direcció del 
centre ens diu que no sap del que vostès parlen, jo li he de dir així de clar. És que no sé 
com prendre-m’ho. I evidentment la informació, que també demanau la informació amb 
l’AMIPA, és més que fluïda, tant amb l’Ajuntament, perquè li he de recordar que tenim 
també els consells escolars, que aquest Ajuntament se reuneix amb totes les AMIPAS que 
demanen reunió, inclús la Conselleria també s’ha reunit amb totes les AMIPAS que li han 
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demanat reunió, i d’aquest centre també me consta que s’han reunit, i després també 
existeix una relació molt estreta entre l’AMIPA i el centre escolar. Perquè aquestes obres no 
les fa l’Ajuntament, les fa el Govern, per tant el que les recepciona tampoc és l’Ajuntament, 
sinó que també és el Govern. Per tant el centre, que ja també vàrem fer bastantes visites 
d’obra amb ells, sap perfectament com està funcionant. Jo, sincerament, és que l’únic 
problema que hi ha hagut en aquest centre, i jo quan la vaig llegir no sabia si me parlava 
d’això, i l’inform perquè ho sàpiga, és que una treballadora de fer net se va pujar damunt un 
radiador per fer net i va rompre el radiador, i això és un accident, ha fet mala vista, però això 
va ser un accident, això és tota la deficiència que ha tengut aquest centre, senyora Nchaso, 
no li sé dir més. I jo supòs que quan deis… no sé, és que no entenc res, la veritat, perquè 
nosaltres que hem anat a veure això… Quan diu el tema de falta de protección de 
cerramiento, para que los más pequeños no salgan del recinto, jo m’imagín que… ho llegesc 
i pareix que els nins poden sortir al carrer de qualsevol manera, i jo l’únic que sé d’això és 
que falta una petita barrera que delimita l’espai dels patis d’alumnes d’infantil i alumnes de 
primària, que ara està cobert amb un element auxiliar, fins que no tenguin aquestes 
barreres, que no té res a veure tampoc amb l’obra. O sigui, és que no entenc, com que no 
entenc res i com que, com sempre, no sou del tot veraces amb la informació, jo 
sincerament, evidentment nosaltres votarem en contra. I els vidres, vostè ha dit que falten, 
no, i ara ha dit que falten vidrieres i no sé què més ha dit, i cristaleras. No, no s’obrin perquè 
és vera, perquè varen decidir posar en aquell moment fixes, i són vidrieres fixes, perquè 
varen creure que pels nins d’infantil eren més segures aquestes. I també per això varen 
instal·lar tot un procés d’aire i de conducte d’aire també pel tema del Covid, perquè estigués 
la classe ben airejada, perquè és un edifici nou, amb les noves tecnologies que existeixen 
avui en dia. I ja està, és que evidentment crec que no diré res més, simplement votam en 
contra perquè no té ni cap ni peus aquesta crítica i crec… [parla Nchaso fora de micròfon] 
Sí, ara li deixaré, clar que sí. I simplement li diré això, que primer per favor abans de 
presentar segons quin tipo de cosa, i abans de fer creure a tots els marratxiners que ens 
han fet una obra que és un desastre, no sé, que s’informin primer. Sí, pot dir, senyora 
Nchaso”

La senyora Nchaso agafa la paraula: “Era para finalizar, decirle que a las fuentes que me 
han llegado les diré que hagan un escrito, que lo firmen y que se puedan retractar todas 
estas cosas que usted me dice que son mentiras. Yo he recogido la voz de unos padres que 
estaban cabreadísimos, no me lo he inventado yo. Nada más, señor Alcalde.”

El Batle li respon: “A veure si encara hauran agafat la… Com abans feien en aquest plenari, 
que jo li contestava i després ho escrivien diferent. A veure si vos ha passat això, que vos 
han donat una informació i l’heu transcrita diferent. [Lola Nchaso parla al mateix temps, 
inintel·ligible] Ja s’ha acabat el plaç de contesta, li record que soc jo el que acaba els 
parlaments”

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

8. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada de manera conjunta pel 
grup polític municipal del Partit Popular i pel grup polític municipal de Ciudadanos 
“Per promoure la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum 
mitjançant bonificacions fiscals”
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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 de manera conjunta pel grup polític municipal del Partit 
Popular i pel grup polític municipal de Ciudadanos “Per promoure la instal·lació de plaques 
solars fotovoltaiques per autoconsum mitjançant bonificacions fiscals”

9. Moció presentada de manera conjunta pel grup polític municipal del Partit Popular i 
pel grup polític municipal de Ciudadanos “Per promoure la instal·lació de plaques 
solars fotovoltaiques per autoconsum mitjançant bonificacions fiscals” 

A continuació se transcriu la moció presentada en data 20 d’octubre de 2.021 de manera 
conjunta pel grup polític municipal del Partit Popular i pel grup polític municipal de 
Ciudadanos “Per promoure la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum 
mitjançant bonificacions fiscals”:

“Un dels principals objectius de la nostra societat és la lluita contra el canvi climàtic. És un 
deure de les institucions promoure l’ús de solucions que ens garanteixin un entorn sostenible 
i respectuós amb el medi ambient, solucions com l’autoconsum solar.

L’autoconsum solar a un habitatge consisteix, a grans trets, en la instal·lació de panells 
solars fotovoltaics en els terrats privats o comunitaris dels usuaris, encaminats a generar la 
seva pròpia energia 100% renovable, i per tant, neta i lliure de l’empremta de CO2. Utilitzant 
aquesta energia neta deixam de consumir l’energia elèctrica actual que es genera de 
manera molt més contaminant que l’energia solar.

Atès que l’Ajuntament de Marratxí va desenvolupar el Pla d’acció per l’Energia Sostenible i 
el Clima (PAESC) i el va aprovar al ple municipal de setembre de 2019. I que el PAESC 
inclou accions com bonificacions de llicència d’obres per implantació d’energies renovables i 
com el foment de la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Atès que el Govern de les Illes Balears ha llançat subvencions aquest mes per a 
instal·lacions d’autoconsum per particulars i pimes i que inclou que els contribuents que la 
seva renda no superi una quantitat anual, podran deduir fins el 50% de la inversió en equips 
de generació renovable a través de la seva declaració de renda desgravant de l’IRPF.

Per tot això, proposam al plenari de l’Ajuntament de Marratxí l’adopció de la següent

PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER. L’Ajuntament de Marratxí seguirà treballant per promoure activitats de 
sensibilització i informació per fomentar la implantació de l’autoconsum al municipi.

SEGON. L’ajuntament de Marratxí modificarà l’ordenança reguladora de l’Impost de Béns 
Immobles introduint bonificacions del 50% durant 5 anys per la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques, sempre que la suma d’aquestes bonificacions i la subvenció rebuda del 
govern no superi el cost de la instal·lació.
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TERCER. L’Ajuntament de Marratxí modificarà l’ordenança reguladora de l’Impost sobre 
Instal·lacions, Construccions i Obres (ICIO) per introduir bonificacions de la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques d’un 90%”

A continuació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor Amengual: “Moltes 
gràcies, senyor Batle. Ja a les comissions informatives vostè ens va informar de que hi 
hauria dia 4 de novembre un ple extraordinari referent a aquesta moció que hem presentat 
conjuntament amb el Partit Popular. La veritat és que ens sentim un poc decebuts, perquè 
nosaltres al juny de l’any passat en vàrem presentar una pràcticament calcada, o sigui, amb 
la mateixa filosofia, amb la mateixa intenció, de subvencionar i estalviar, o facilitar als 
ciutadans del municipi que poguessin fer unes instal·lacions de plaques solars amb l’ajuda 
del consistori. La veritat és que aquella moció que vàrem presentar va tenir un cert debat, 
vostè ens va convèncer de que possiblement no era, les propostes d’acord, no eren o serien 
millorables, el cas és que nosaltres vàrem entendre que sí, per suposat, sempre com més 
siguem posant de la nostra part sempre treurem millor producte, i en aquest cas vàrem 
decidir retirar aquesta moció, la vàrem deixar de costat amb el seu compromís, i amb la 
meva insistència, de que tenguéssim un encontre, una taula de treball, on poguéssim 
aportar, perquè la veritat és que la nostra intenció sempre ha estat de mà estesa i d’aportar 
a tot el que se pugui, moltes vegades ens hem sentit rexassats, però encara així i tot insistim 
i ens trobaran, ara i en moltes altres qüestions. El cas és que ens ha sorprès i ens ha sabut 
molt de greu que aquest compromís seu no s’hagi duit a terme, i que hagin decidit pel seu 
compte presentar una moció, a un ple nou, exclusivament per això. Crec que han perdut una 
oportunitat, encara esteim a temps me pens, per trobar-nos i fer les nostres aportacions. 
Nosaltres durant aquest any no hem estat de mans plegades, ni en aquest tema ni en altres, 
la situació Covid ha duit a una línia suposada de relaxació que no és certa, perquè crec que 
tots hem estat fent feina inclús més del que hauríem fet en circumstàncies normals, i a la fi 
nosaltres tenim una sèrie d’aportacions que si volguessin podríem formar part d’aquesta 
proposta que pensen presentar al plen del dia 4 de novembre. M’agradaria que això no 
tornàs a repetir-se, i que quan tenguem un compromís d’una taula de treball poguéssim, de 
qualcuna forma, trobar-nos i tancar acords, que segur que trobarem molts de punts en 
comú. Moltes gràcies”

La portaveu del PP, senyora García interve a continuació: “Moltes gràcies senyor Batle. Una 
mica en la línia del company de Ciutadans, que precisament per això hem presentat la 
moció conjunta… Jo no vull perdre la perspectiva de quina és la idea d’aquesta moció i quin 
és l’esperit d’aquesta moció. L’esperit no és un altre que donar facilitats als ciutadans 
d’aquest municipi perquè puguin posar, qui així ho desitgin, plaques solars i gaudir d’aquest 
avantatge, que a més és un benefici pel medi ambient. Aquest és l’esperit d’aquesta moció, i 
amb aquest esperit està presentada aquesta moció. Sí és cert, i ho ha explicat el company, 
que al juny de l’any 2020 vàrem debatre ja una moció molt similar, i a més conjuntament una 
altra que va presentar aleshores el Partit Popular en aquell mateix plenari, que era la 
reducció de l’IBI general. Els companys la presentaren més específica de les plaques solars, 
i nosaltres de l’IBI general. El debat va ser pràcticament conjunt, al final ells, ja ho han 
explicat, decidiren retirar aquesta moció, aquella moció en aquell moment que nosaltres ja 
vàrem anunciar que hi haguéssim votat a favor si no l’haguessin retirada. I és per aquest 
motiu i no per altre que decidim en aquests moments tornar-la a presentar, aquella proposta, 
afegint la proposta de l’ICIO, afegint lo dels 5 anys… la tornar presentar, per què? Perquè de 
qualque manera, com molt bé ha dit el senyor Amengual, ens sentim una mica decebuts 
desprès de 18 mesos de no tenir absolutament cap novetat de part de l’equip de govern, 
quan vostès varen dir literalment en aquell plenari, i ho he apuntat, a la propera reunió de 
portaveus en podem parlar i fer un equip de feina i tal, tal, tal. Feina que no s’ha feta, reunió 
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de portaveus que no ha existit 17 mesos después. És vera que hi ha hagut una pandèmia 
per enmig, però el juny de 2020, a més aquell plenari va ser presencial, ja havíem superat el 
gruix, és igual, en definitiva, ja que amb pandèmia per enmig o sense pandèmia per enmig 
s’ha de continuar fent feina, i sobretot en temes com aquest que beneficien als ciutadans 
d’aquest municipi concretament, bueno, de les illes perquè ja saben que el Govern té altres 
ajudes en aquest sentit. Quina és la qüestió a dia d’avui? A dia d’avui és que nosaltres 
estam molt sorpresos però gratament, gratament; 18 mesos després vostès han canviat 
d’opinió radicalment, i allò que trobaven que era impossible, que no se podia fer, que era 
súper difícil i, literalment, molt complicat tocar l'ingrés més important d’aquest Ajuntament: 
qualsevol modificació afecta a les regles fiscals, a les regles de despeses… Això varen dir 
vostès, vostè senyor Batle, literalment en aquell plenari: tocar l’IBI ens duria greus 
problemes a l’hora de mantenir les regles fiscals, ens va intentar convèncer que era una 
cosa súper complicada. I ara resulta que ja no és tan complicada, o ho continua sent però 
vostès han entrat en raó i han decidit posar-se del costat dels que defensam els ciutadans i 
dels que miram per la seva butxaca i ens alegra saber que avui vostès han canviat d’opinió, 
entenem que votaran a favor d’aquesta moció, perquè vostès ja han anunciat, que no 
presentat res, vostès han anunciat casualment, a la correcuita, hores després que nosaltres 
presentem la moció, que ho faran a un plenari extraordinari dia 4 de novembre, mira quin dia 
li dic que m’agradaria que fos vera que fos el 4 de novembre i ho tenguin tot preparat i que 
no hagi estat una cosa casual per dir: ara callarem la veu a aquests grups per nosaltres 
penjar-nos la medalla. Per tant, com que entenc que el que vostè ens va anunciar a la 
comissió informativa, el seu vot serà favorable, ja li dic de antemano que ens sentim súper 
orgullosos i estam molt contents. Moltes gràcies”

La portaveu de Vox demana la paraula: “La moción esta conjunta es más bien un mero 
maquillaje, es bastante populista. Incrementar las placas estas que se solicitan sin mirar 
algún otro acondicionamiento, como es las otras energías alternativas, no vamos a ninguna 
parte. Vox apoya las placas fotovoltaicas pero no las masivas, sino las de uso privado como 
en este caso, pero está el tema del IVA. El IVA que se ha bajado del 21 al 10-11 sigue 
siendo muy alto. Entonces nosotros nos abstendremos porque esta moción si hubiese ido 
acompañada de un informe de interventor para decir a ver cuál es el impacto que se está 
solicitando de la bonificación del 90% en la economía marratxinera a lo mejor el voto sería 
diferente”

El Batle té la paraula: “Dues coses. Evidentment no és que hagi canviat d’opinió, crec que 
modificar l’IBI encara és problemàtic, i vostès proposaven canviar el tipo de gravamen. Jo 
crec que si qualcú se pot donar el tanto d’aquesta proposta en aquest cas són els companys 
de Ciutadans, que varen fer la proposta just per això, així de clar també ho he de dir. 
Evidentment nosaltres hem estat fent feina amb això, i evidentment també l’actualitat ha 
canviat, per exemple ara tenim suspeses les regles fiscals, que això també ajuda a poder fer 
aquest tipo de canvi. Jo era partidari, inclús, o estudiava a veure quina fórmula era millor, si 
era a través de la bonificació de l’IBI o era millor d’una subvenció. Hem arribat a la conclusió 
que pel ciutadà, per tramitar-ho, és molt més fàcil la bonificació de l’IBI que no la tramitació. 
El que nosaltres, també ja li dic, m’ha dictat el tema del plenari, també ja li dic que el plenari 
segurament no serà el 4 i serà el 9, perquè hem de fer unes comissions abans i dia 1 és 
festa i és complicat per tenir tota la documentació, la qüestió és fer el plenari dia 9 i les 
comissions dia 5. Per això mateix vaig utilitzar l’espai de les comissions informatives, que 
per això també estan, per comentar que tenim això en marxa, i també ho vaig fer en 
aquestes comissions perquè, per sort, els meus tècnics me varen avisar de que si volíem fer 
això, com que després hi ha una exposició pública, ho havíem de fer ja, perquè si no no 
arribàvem a l’any que ve poder bonificar aquesta daixona i mira, ha coincidit que vosaltres 
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també presentàveu aquesta moció, que també la presentau al darrer plenari que se podia 
presentar, o sigui que bé. El tema és que nosaltres esteim en l’estudi econòmic. Nosaltres 
amb la moció no hi podem estar d’acord, i la podem transaccionar sense cap problema, no 
podem estar d’acord amb segons quin tipo de coses perquè no ho podem aprovar, com són 
els 5 anys, nosaltres primer prevèiem 3 anys, i com també el tema de l’ICIO. Això no ho 
podem preveure encara perquè no tenim l’estudi econòmic i creim que no ho podrem 
suportar, entre d’altres coses perquè avui ha sortit la notícia, no sé si ho heu vist, que el 
Constitucional diu de les plusvàlues, això significarà també una minva important dels nostres 
ingressos. O sigui que ho hem d’estudiar, jo crec que és responsabilitat també nostra 
estudiar bé el que feim per no tenir problemes amb els ingressos l’any que ve. Jo vos 
propòs, amb la intenció, i des d’aquí li deman disculpes també al senyor Amengual, perquè 
és vera que jo no me n’he enrecordat que havíem de fer aquesta mesa que jo me vaig 
comprometre, i no me sap greu reconèixer-ho, que quan tenguem l’estudi econòmic, que 
esper que sigui abans de les comissions, i si no podem utilitzar les mateixes comissions 
informatives, perquè tendríem temps, de mirar junts el que representa aquestes baixades, i 
si hem de fer aportacions entre tots que puguin cabre dins aquesta modificació pues 
s’estudien. Evidentment intentaré tenir l’estudi econòmic, esteim pendents d’unes dades de 
Conselleria que ens han enviat avui, que sigui antes de les comissions. Però ho hem 
d’estudiar bé, ho hem d’estudiar bé perquè nosaltres, ja vos dic, que les primeres previsions 
era poder pagar a 3 anys, perquè heu de pensar que aquests 3 anys s’acumulen. O sigui, si 
ho mires any per any per ventura no són molts d’anys però quan sumes 3 anys que tothom 
demani ja sí que és una quantia a tenir en compte. O sigui que si voleu que traiem endavant 
aquesta moció, a jo me sembla bé treure-la però fent aquesta transacció per no parlar de 
coses concretes. Si voleu podríem mantenir el primer punt: “seguirà treballant per promoure 
activitats de sensibilització i informació per fomentar la implantació de l’autoconsum al 
municipi” i implantarà, com li diria? Implantarà les bonificacions que siguin possible a l’IBI 
per promoure la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. Si voleu. Ho hem de fer en 
general perquè no me vull fermar els dits a posar dades concretes”

José María Amengual torna a tenir la paraula: “Moltes gràcies, senyor Batle. Li agraesc que 
reconegui la situació que s’ha donat i això el fa més bon Batle, per jo al manco. Referent al 
punt d’acord, realment jo el que me pareix important és que ens asseguem, ens mostrin la 
seva feina i li mostram nosaltres la nostra feina i d’aquí treim un, possiblement seria el més 
sensat en lloc de començar a dir que bonificar això, bonificar l’altre, deixar-ho amb el tracte. 
Jo el que tenc clar és que aquesta moció tots tenir intenció d’aprovar-la i el punt, per jo, únic 
i vàlid, podria ser fer una proposta d’acord per trobar-nos a concretar els punts que seran 
l’acord definitiu que votarem el dia del pleno del dia 9, que també és una cosa que no tenc 
molt clara. O sigui, si feim feina defora possiblement serà arribar i dir amén tots i no haurem 
de parlar molt més, venc a dir, per tant el tema del pleno extraordinari, per dates no tenc ni 
idea, perquè el pròxim pleno serà el dia 30 de novembre, he mirat. Llavors, no sé si mos 
bastaria dedicar-li 20 minuts al pleno de dia 30 de novembre, tenim més plaç els tècnics i 
nosaltres per fer feina…”

El senyor Batle l’interromp: “Perdona que l’interrumpesqui, no pot ser perquè després hi ha 
l’exposició pública i no arribaríem, per això hem de fer l’extraordinari, si no ho haguéssim fet 
el 30 de novembre”

El senyor Amengual torna parlar: “La cosa important per jo, la primera part del que he dit, 
que hi hagi un compromís ferme, segur, de trobar-nos i concretar tot el que conformarà 
aquesta proposta que serà una realitat. Moltes gràcies”
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El Batle diu: “Moltes gràcies. Sí, crec que al final l’objectiu és el mateix el que perseguim. 
Per ventura n’hi ha que volen arribar un poc més enfora i n’hi ha els altres que creim que no 
podem arrivar tan enfora. Són faves comptades, els números”

A continuació parla la senyora Maria Magdalena García: “Senyor Batle, moltes gràcies. M’ha 
agradat molt això darrer que diu, és vera. El que crec que hem d’aconseguir és arribar als 
punts d’acord, als punts que tots ens puguem posar d’acord, és vera que tots tenim unes 
expectatives, però la nostra feina i crec que la política és fer possible les coses. Parlo de fer 
funcionar el possible entre tots i amb punts d’acord. Vostè ha plantejat una transacció, o 
dues concretament, per poder treure la moció endavant, ho podem parlar si vol, però ara 
mentre estaven vostès parlant al torn del company de Ciudadanos, me ve al cap que en 
comptes de fer una transacció a aquesta moció per votar favorablement, que ja ens aniria bé 
perquè al final el que deim és quin és l’esperit i això sortiria endavant. Per ventura podríem 
transformar tot aquest debat i aquesta moció a una declaració institucional, una declaració 
institucional si tots els partits hi venguessin a bé i hi estassin d’acord, però jo crec que el 
tema important aquí no és tant qui se penja una medalla i qui no se la penja. Hem de parlar 
clar, lo important és que cercam el benefici, el que jo els hi deia al començament, cercam el 
benefici pels companys d’aquest municipi. Si, en definitiva, tots estam d’acord en què això 
és una qüestió positiva, independentment de que, senyor Batle, li agafam el guant de que 
ens hem d’asseure, tot això sí, però en comptes de fer una transacció a una moció de 
només dos partits, pel que veim l’esperit de pràcticament aquest consistori és aquest, per 
ventura ho podríem transformar en una declaració institucional de tots, que sigui 
l’Ajuntament o la corporació la que se compromet a fer feina pels ciutadans d’aquest 
municipi. No sé què troben, m’ha vengut ara així mentre ho estaven pensant, més fàcil i crec 
que més clar que pels ciutadans ho entenguin, és més clar que la corporació ha decidit això 
que no una moció de dos partits amb unes transaccions, que també me va bé. Però aquesta 
és la proposta que nosaltres els feim i deixam damunt la taula”

El Batle contesta: “Me sembla bé, l’únic és una pregunta que tenc. Si falta el company 
d’Unides Podem podem aprovar una declaració si ell no hi és? Això és una de les 
propostes…”

I la senyora García diu: “Si no hi és, és absent…”

El portaveu de Ciudadanos comenta: “Perdoni, podem fer-la al pròxim pleno, a 
l’extraordinari, la declaració institucional”

Respon el Batle: “Sí, però a l’extraordinari ja durem també la proposta, eh?”

Segueix parlant la senyora García: “Clar, per això. No, hauria de ser avui, hauria de ser avui. 
Jo no vull passar per damunt a la secretària, però crec que la declaració la feim els que 
estam aquí reunits”

El Batle interveé: “Jo també ho entenc així, i després tots els partits han d’estar d’acord. No 
sé, la senyora Nchaso ha mostrat abans un poc de reticència i ha de dir si està d’acord o no 
d’aquesta declaració”

La senyora Nchaso comenta: “Tengo que saber lo que tengo que votar en la declaración
institucional, cuándo la van a presentar y que yo tenga tiempo para estudiarla”
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Li respon la senyora García: “Ahora”

I el Batle segueix parlant: “La declaració seria ara, seria l’argumentari d’aquesta moció i 
després posaríem una proposta d’acord que és la transacció que he dit, que farem feina per 
modificar, per modificar no, per bonificar l’IBI en foment de la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques per autoconsum”

Li respon la senyora Nchaso: “Pues me parece que va a ser que no”

Torna intervenir el Batle: “No? paciència, ho aprovam com una moció idò. Tot igual”

La portaveu del PP diu: “Sí, sí, no pasa nada. Ya está, a ver, me parecía una buena 
salida…”

La senyora Nchaso respon: “Cada cual puede votar lo que estime oportuno”

La senyora García li diu: “Por supuesto, usted está en su derecho”

I torna parlar la senyora Nchaso: “Lo digo por las risas que ha habido por debajo”

La senyora García comenta: “No, la risa no, lo he dicho…”

La portaveu de Vox diu: “No, tú no, tú no…”

El Batle afegeix: “Sí, hi ha gent que li fa gràcia perquè és que mai arribam a una declaració 
responsable i sempre és pel mateix costat”

Acte seguit la senyora García comenta: “La veritat és que a mi me fa de tot menos gràcia, 
perdoni que li digui, senyor Batle. Me hace de todo menos gracia, me parecía una 
propuesta, no es porque la haya hecho yo, pero me parecía una propuesta muy buena para 
salir de una tema en el que todos los partidos podemos poner nuestro partido de arena, y 
eso además, quiero que conste en acta, era haciendo un alarde de generosidad por 
nosotros, porque yo ya he hablado de parte de los dos sin haberlo comentado. Es decir, 
nosotros estábamos dispuestos a transformar esto en una declaración institucional en un 
alarde de generosidad en beneficio de toda la corporación. A usted no le parece bien, no 
pasa nada, está en su derecho de no votarla y hacemos lo que hemos dicho, pero vamos, 
que me produce de todo menos risa”

El Batle afegeix: “Perdó, demanau el torn de paraula, que si no això se converteix un poc en 
Tómbola. Hem d’intentar arribar també, simplement dir-li senyora Nchaso que vostè ha dit 
que no creuen en els parcs, com ho ha dit? Massius. Amb els grans parcs i això. Això li 
recordam que és per bonificar als particulars amb autoconsum, o sigui que només bonificam 
l’IBI a aquells particulars, no empreses, només particulars, que se posen unes plaques per 
fer autoconsum. Només és per explicar-li, perquè ho entengui bé”

Tonar intervenir la portaveu de Vox: “Lo que pasa es que no he escuchado la frase final. No 
cree en los parques masivos, pero sí en el consumo individual, o sea, en los pequeñitos”
I el Batle diu: “I això és el que defensa aquesta moció, és per això que li dic. És per ajudar 
als petits perquè puguin posar aquestes plaques”

La senyora Nchaso demana: “¿Pero ustedes ya han estudiado, tienen en cuenta, el gasto 
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que supone para las arcas municipales, por ejemplo?”

Li respon el Batle, senyor M. Cabot: “No, això és el que mirarem. Però és igual, el debat ja 
està fet jo crec, podem passar a votació si vos sembla. Ho duim com a moció”

Torna parlar la senyora García: “Abans de passar a votació, senyor Batle, si podríem 
concretar bé la transacció. Tot i que estam d’acord”

El Batle agafa la paraula: “Ho torn a dir si voleu. Deixam el primer punt com està…”

I la senyora García diu: “Val, el segon punt en comptes de 5 anys, 3 anys…”

Contesta el Batle: “Jo el que proposava és no posar res concret, per estudiar-ho tots junts. 
Que nosaltres el que proposàvem era 3 anys, nosaltres proposàvem això. Però per no posar 
el que nosaltres proposam, jo simplement deia que deixar el primer punt i afegir que ens 
reunirem, com demanava el senyor Amengual, que ens reunirem per decidir, o que ens 
reunirem per estudiar quines bonificacions podem fer a l’IBI per promoure les instal·lacions 
de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum, per autoconsum”

La senyora García parla: “D’acord. I el tema de l’ICIO no”

El Batle de nou: “L’ICIO nosaltres no l’hem valorat”

A continuació parla el senyor J. F Canyelles, regidor d’Urbanisme: “Del tema… bon vespre a 
tothom, del tema de l’ICIO s’ha de dir que la instal·lació de plaques fotovoltaiques a damunt 
teulada se fa amb una comunicació prèvia i suposa uns 100 euros. Depèn de la quantitat 
que en posis, i depèn, això té una relació directa amb el pressupost que se presenta. A un 
habitatge estàndard, ho he estat mirant i estan damunt els 100 euros, 100-120. I quasi quasi 
duu més feina el tema de la bonificació de l’ICIO que no la bonificació en si. Venc a dir, que 
si bonificam l’IBI per tres anys, per exemple per posar un exemple, no té color, hi ha una 
diferència abismal. Hi ha ajuntaments que només fan la bonificació de l’ICIO en un 90%, i 
realment és molt poc. En canvi amb l’IBI sí que suposa una vertadera ajuda per posar les 
plaques i, per dir-ho de qualque manera, s’amortitzen molt aviat”

Miquel Cabot, el Batle parla de nou: “Sí, en quant tenguem les dades veurem la magnitud de 
tot això, que és la idea”

Torna intervenir la portaveu del PP: “Gràcies. Podem estar d’acord, però veu com han 
canviat d’idea? Ho veu? perquè en aquell plenari de juny de l’any 2020 el senyor Batle va dir 
que l’IBI no, però que mirarien de cercar subvencions pel tema de l’ICIO i demés, i ara 
resulta que faran l’IBI, que ja ens va bé, perquè és bastant més important, evidentment, i ens 
va perfecte. Però veu com han canviat d’opinió? Igual, de la mateixa manera que li dic això li 
dic que ho redacti com vostè trobi, que té la nostra confiança per redactar-ho així com vostè 
vulgui”

Li respon el Batle: “Sí, sí, jo li reconec que he canviat d’opinió perquè la situació també ha 
canviat”

I la senyora García diu: “I li honra a més que hagi dit que és vera que no ens ha tornat a 
convocar als portaveus i que no s’ha fet aquesta feina, això li honra, és vera, però no s’ha fet 
la feina, no vol dir que l’excusem i que el perdonem, però és vera que sí”
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El Batle respon: “Sí, sí, totalment d’acord”

Torna intervenir el senyor J. F Canyelles: “De totes maneres és un canvi d’opinió en relació 
a que, senzillament, quan comences a mirar de manera feacient te’n dones compte que 
l’ICIO és poc i que realment el descompte a l’IBI és el que beneficia més al ciutadà, és el 
percentatge que beneficia més al ciutadà, a més que és el més fàcil de tramitar també. Per 
això aquests diferents ajuntaments opten més de cap aquí, perquè realment el benefici és 
molt més clar cap a la ciutadania. I és evident que quan aprofundim en qualsevol tema te’n 
dones compte on està el d’això, i el que deia el Batle d’acabar de fer l’estudi econòmic 
respecte a la demanda que tenim, m’explic o no? Perquè clar, surt una quantitat o surt una 
altra, és que hi ha bastanta diferència. [Maria Magdalena García parla fora de micròfon]”

El Batle agafa la paraula per dir: “Anam a acabar amb el debat, passam a votació. He de 
repetir la transacció? Ja ha acabat guardat a la gravació, perfecte” 

A continuació la senyora Lola Nchaso diu: “Perdón, ¿puede aclararme lo que se està 
votando ahora, que es el punto este en el que hemos llegado a un acuerdo que se va a 
hacer…?”

El Batle contesta: “Clar que sí, mira, se queda tot igual, només que eliminam el segon i el 
tercer punt, no hi ha quart, perfecte. [Parlen fora de micròfon] Val, jo havia dit llevar també el 
segon però m’és igual, el podem deixar sense anys, no hi ha cap problema. Val, el segon 
deixaríem el tema d’introduir una bonificació del 50% sense parlar d’anys, d’acord? O sigui, 
modificarà l’ordenança reguladora de l’Impost de Béns Immobles introduint bonificacions del 
50%, punt. Bueno, i després això és la moció, però després quan facem l’expedient, o bé, ho 
podem… Mira, millor, l’Impost de Béns Immobles introduint bonificacions del 50% i 
s’estudiarà els anys de durada d’aquesta bonificació. D’acord? Així millor. El segundo punto 
queda així, senyora Nchaso, i el primer punt és igual, l’Ajuntament de Marratxí seguirà 
treballant per promoure activitats de sensibilització i informació per fomentar la implantació 
de l’autoconsum al municipi, i afegim i s’estudiarà entre els grups les bonificacions a realitzar 
per promoure la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum”

La senyora Nchaso demana: “¿Algo más?”

Li respon el Batle: “No, això és tot, i el punt tercer queda eliminat”

La senyora Nchaso diu: “O sea, ¿el tercero fuera, no?”

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 i del regidor del Grup Mixt; i amb l’abstenció de la regidora de VOX, aprovar la 
moció en la forma següent:

1. L’Ajuntament de Marratxí seguirà treballant per promoure activitats de sensibilització i 
informació per fomentar la implantació de l’autoconsum al municipi, i s’estudiarà entre els grups 
les bonificacions a realitzar per promoure la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per 
autoconsum.
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2. L’Ajuntament de Marratxí modificarà l’ordenança reguladora de l’Impost de Béns Immobles 
introduint bonificacions del 50%, i s’estudiarà els anys de durada d’aquesta bonificació.

10. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup polític municipal 
del Partit Popular “Para instar al Gobierno de España a poner en marcha de manera 
urgente medidas para rebajar el precio de la luz”

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 polític municipal del Partit Popular “Para instar al 
Gobierno de España a poner en marcha de manera urgente medidas para rebajar el precio 
de la luz”

11. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular “Para instar al 
Gobierno de España a poner en marcha de manera urgente medidas para rebajar el 
precio de la luz”

A continuació es dona compte i lectura per part del regidor del grup municipal del Partit 
Popular de Marratxí, senyor Jaume Llompart Caldés, de la Moció presentada pel Partit 
Popular, en data 20 d’octubre 2021 “Para instar al Gobierno de España a poner en marcha 
de manera urgente medidas para rebajar el precio de la luz”, que diu textualment:

“Durante este año, los españoles hemos asistido a una subida continuada y explosiva del 
precio de la luz hasta triplicar el precio registrado hace un año y, aunque esta subida no es 
exclusiva de nuestro país, la intensidad de los incrementos experimentados en España es 
única.

A comienzos de año, mientras medio país sufría las consecuencias de “Filomena, el 
gobierno de PSOE y Podemos que había prometido acabar contra la pobreza energética no 
tomo ninguna medida para atajar subidas que llegaron a ser del 20%.

Seis meses después, implantó una serie de medidas que no han tenido ningún efecto. A 
finales de junio el gobierno aprobó una insuficiente y temporal bajada de impuestos que solo 
será efectiva hasta septiembre (en el caso de la suspensión del Impuesto sobre el Valor de 
la Producción Eléctrica) y diciembre (en el caso de la reducción del IVA) respectivamente.

Antes habían entrado en vigor una nuevas tarifas que el propio gobierno admitió que no iban 
a abaratar el previo de la luz, sino que se trataba de hacer un “ejercicio de pedagogía” y que 
realmente suponían un obsceno ejercicio de intervencionismo en la vida y en la capacidad 
de decisión de los españoles ya que el gobierno nos iba a decir en qué momento del día, 
principalmente de madrugada, había que usar la lavadora o el lavavajillas.

Y durante todo el verano hemos ido batiendo récords en el precio de la luz cada día 
mientras que el gobierno:

Primero utilizó la excusa de la Unión Europea (UE) para seguir sin hacer nada. Así, 
la Ministra Ribera llegó a afirmar que “Europa no quiere cambiar el modelo” de fijación de 
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precios de la energía; afirmación que la UE desmintió un día después.

Segundo, planteó la creación de una empresa pública para gestionar la energía a 
pesar de que las experiencias puestas en marcha por los gobiernos populistas de Barcelona 
o Cádiz en nuestro país, así como las experiencias internacionales, nos demuestran que 
una empresa pública no abarataría la factura de la luz e incluso podría agravar el 
problema.

Todo ello para no actuar sobre aquellos aspectos que configuran el precio de la luz y sobre 
los que sí que tiene competencia directa puesto que el intervencionismo gubernamental es 
responsable de un 56,61% del coste de la factura (43,06% se debe a costes regulados y un 
13,55% a los impuestos aplicados).

Dentro de los costes regulados, los incentivos a las energías renovables, que suponen un 
39,44%; otro 40,33% se debe a los costes de redes de distribución y otro 20,23% a costes 
entre los que se encuentra el déficit tarifario anual.

Si hablamos de los impuestos, un 32,62% lo genera el Impuesto sobre el Valor de la 
Producción de la Energía Eléctrica y un 67,38% se debe al IVA reducido del 10%.

A este respecto, el Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados hasta 
seis propuestas con medidas concretas para rebajar la factura de la luz en los últimos 
meses. Todas ellas han sido rechazadas por el gobierno de España y sus socios 
parlamentarios.

Por todos estos motivos, y ante la inacción y las mentiras del gobierno de España respecto a 
la escalada del precio de la luz que no sólo lastra la economía personal y familiar de los 
españoles (ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia) sino que también ha 
provocado la mayor subida de los precios en una década y pone en peligro la viabilidad de 
muchas empresas, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Marratxí presenta la 
siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Instar al Gobierno de España a poner en marcha, de manera urgente, las siguientes 
medidas para rebajar la factura de la electricidad contenidas en la Proposición de Ley 
registrada por el partido Popular el pasado 1 de septiembre en el Congreso de los Diputados 
y que contribuirían a reducir la factura de la luz un 20%:

1. Rebajar el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la producción de Energía 
Eléctrica del 7% al 0%, modificando para ello el Art. 8 de la Ley 15/2012 de medidas 
fiscales para la sostenibilidad energética.

2. Aumentar hasta los 2.000 millones E el límite a ingresar al sistema eléctrico procedente 
de las subastas de los derechos de emisión de CO2, modificando el aparatado b) de la 
Disposición adicional segunda de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la 
sostenibilidad energética, para actualizarlo a los ingresos que realmente se obtienen y 
compensar la reducción de la recaudación del Impuesto sobre el Valor de la Producción 
de Energía Eléctrica.

3. Mantener el tipo de IVA aplicable a la electricidad en el 10% de manera indefinida, 
modificando el Art. 91.1- Apartado Uno de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor 
Añadido para incluir la energía eléctrica como bien al que se aplica el tipo reducido de 
este impuesto.
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4. Modificar la Ley 24/2013 del Sector eléctrico para, que entre otros aspectos, que 
determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica como las 
anualidades de la deuda del sistema eléctrico y los gastos derivados de la actividad de 
producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no 
peninsulares, sean  financiados íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso 
Sota: “Esta moción me parece que no se reduce solo a la bajada del IBI, puesto que del 21 
se bajó al 10 u 11. Nosotros pensábamos, los de Vox, que tendría que ser al 4, y aún así 
hacer una política férrea de volver a ganar las políticas energéticas, porque están todas en 
manos de compañías extranjeras y bailamos todos a su son. Que lo suben, subimos, que lo 
bajan, bajamos, pero no será el caso. Está cada día la electricidad más cara y claro, 
¿quiénes han sido los que lo han gestionado hasta ahora? El PP y el PSOE, o sea que son 
los responsables directos de este déficit tarifario, y esta moción creo que debería ser el 
grupo del PP del Congreso el que presentara esta moción, y no nosotros. Gracias, señor 
Alcalde”

A continuació parla el Batle: “Només una aclaració: és evident que això després ho duran al 
Congrés, perquè si no evidentment no anirà a cap banda això. Però dir-li que no és vera que 
les empreses elèctriques d’aquest país estiguin en mans d’estrangers, la gran majoria estan 
en mans espanyoles. El que està en mans dels estrangers és l’energia que ens arriba, 
perquè nosaltres aquí no tenim suficient energia. De fet els preus estan pujant d’aquesta 
manera pels preus del gas, Espanya no té gas i duu el gas tant de la part de Rússia com de 
la part d’Algèria. O sigui, només fer-li aquest aclariment, que les empreses són españoles”

Acte seguit parla el portaveu de Ciudadanos, senyor José María Amengual: “Moltes gràcies, 
senyor Batle. Evidentment l’espíritu d’aquesta moció és el que cercam tots, i és baixar el 
cost que té actualment, desproporcionat, l’electricitat aquí a Espanya. Nosaltres no 
demanarem el que demanen altres partits a nivell nacional, coses impossibles, però sí que 
entenem que la proposta aquesta demana el que nosaltres esteim defensant també, de 
qualcuna forma tomar, prendre, el control de la situació aquesta que pareix que no té límit, i 
que baixades tan importants com del 21 al 10 per cent de l’IVA, que se suposava o pareixia 
que això seria una baixada que es notaria, no sé, qualsevol de nosaltres que miri el seu 
rebut veurà que ni encara baixant el consum hem aconseguit baixar aquest rebut, per tant 
nosaltres recolzarem aquesta proposta amb tot gust. Gràcies”

El Batle, senyor Cabot, torna intervenir: “Nosaltres, vostè ho ha dit, hi ha distintes maneres, 
o des del Congrés se veuen distintes maneres de rebaixar aquests rebuts de la llum, 
evidentment hi ha un problema estructural que és mal d’arreglar, que durà anys arreglar-ho, i 
després per això també se cerquen solucions immediates a aquest problema, però nosaltres 
sobretot, ja com va passar crec que el mes passat o fa dos plenaris, que també ja vàreu dur 
una moció parescuda i ja la vàrem votar en contra, perquè al final el que veim és que quasi 
totes, o totes les accions que se proposen aquí, cap d’elles cau, recau sobre els ingressos 
de les empreses i sobre les empreses, sinó que sempre recau sobre els impostos de l’Estat, 
sobre l’IVA evidentment, que ara està baixat, o altres impostos que el que fa no fa res més 
que aquesta pujada de la llum recaigui sobre els mateixos que són sempre els ciutadans. 
Per això creim que les polítiques que s’han de dur han de recaure també sobre les 
elèctriques, que són les que estan sortint més beneficiades, i no tot el pes damunt el 
ciutadà”
El senyor Jaume Llompart té la paraula: “Señora Nchaso, al principio he dicho que el Partido 
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Popular en el mes de septiembre, en el Congreso de los diputados, ya registró una 
proposición de ley en ese sentido, y de ahí que en el resto de instituciones hayamos 
presentado esta moción. Senyor Batle, vol dir que votaran en contra de la moció? [El Batle 
contesta que sí]. Me sorprèn perquè en realitat vostè ens torna a parlar de que no recau 
damunt les empreses, sinó que recau damunt els ingressos de l’Estat, cosa que ja ens ha dit 
en reiterades ocasions, que per poder mantenir els serveis, 20 i pico ministeris, òbviament 
els hem de mantenir. Sí, senyor Batle, és així, els hem de mantenir, per tant anem a 
proposar una reducció de ministeris, així no haurem de destinar tantes despeses o no 
haurem de menester tants d’ingressos per mantenir aquests ministeris. Molts d’ells fan falta 
però molts d’ells no serveixen per absolutament res. Vostè ha sentit el president del Govern 
central dient que hi ha mil milions, me pot corregir, una barbaritat de milions d’euros amb 
subvencions per totes aquestes famílies de la famosa pobreza energética, que ara no se’n 
parla, i l’únic que faran serà tenir el titular dels 1000 milions, o 2000 o 3000 o no sé quants 
de mils d’euros, tampoc no li he prestat massa atenció a aquest senyor, en subvencions, i el 
que faran serà fregir a paperassa, a documentació, a gent que després una vegada hagin 
presentat la subvenció resultarà que no s’hi podran adherir, com ha passat aquí amb les 
ajudes derivades de la Covid. La gent lo que vol és pagar manco, no que les institucions 
estiguem aquí, que abans hem arribat a un acord, que esteim aquí per ajudar i per solventar 
problemes, no per generar més problemes, i l’únic que feim amb les subvencions, que els hi 
flipen les subvencions, és documentació, i paperassa, i tràmits, i burocràcia, a la pobra gent 
que no sap a vegades per on ho ha d’agafar, i després resulta que no s’hi poden adherir, 
com ha passat amb, repetesc, amb les ajudes per la Covid. Que totes aquelles empreses 
que havien pagat en temps i forma als seus proveïdors no s’hi han pogut adherir. Què vol 
dir? Que totes aquelles empreses i particulars que hagin pagat la factura de la llum, que no 
en té cap culpa l’empresa, no s’hi podran adherir? Però mentrestant per ventura no tendran 
doblers per destinar a altres coses. Vostè, la seva política, és de molts d’imposts, moltes 
subvencions, molta paperassa i que la gent se quedi allà i el titular, òbviament. 2015 era 
culpa d’en Rajoy, pujar un 2’5% la llum, que ell ho va dir: subimos un 2’5 la luz por esto, esto 
y esto, per la situació que vivia el país. Ara resulta que amb el senyor Sánchez ha pujat un 
27 per cent el rebut de la llum en molts de casos i aquí ningú diu res. Resulta que el mes de 
març d’enguany hem pagat, de mitja, 11 euros més, senyora Jero, 11 euros més, que el 
març de quan al 2020 estàvem tancats dins ca nostra. Me pareix una barbaritat. I després 
que hagin tengut la cara dura d’entrar a les cases i dir-nos quan hem de posar una rentadora 
o de quan hem de posar l’aire condicionat per no passar calor, me pareix que això, senyor 
Batle, afecta molt directament els veïnats del nostre municipi, molt directament. Perquè al 
cap i a la fi aquestes ajudes no arribaran, la factura de llum serà la que és, 11 euros més per 
vivenda, quasi 8000 euros més segons quina empresa del nostre polígon, de llum. Sap qui 
ho pagarà això al final? Que una capsa de galletes en comptes de costar-nos 4 euros en 
costarà 8 i no la podrem comprar. Això és el que vostès cerquen. Per tant me pareix que 
amb aquesta moció, igual que amb l’anterior, teníem una ocasió de defensar els interessos 
del nostres veïnats, de que no pateixin i de no fregir-los a imposts i no ajudar-los en benefici 
del seu benestar. Podríem haver discutit si el percentatge era el que era o de quina manera 
fer-ho, però crec que ens ha faltat un poc aquesta visió i aquest pensament de preocupar-
nos pels nostres veïnats. Me fa pena que no hi votin a favor, perquè al cap i a la fi tots 
pagarem això, i al cap i a la fi, al final, aquests 1000 milions d’euros quedaran, com diuen en 
castellà en agua de borrajas, no mueve tinajas, i no serviran per res, perquè ningú de tots 
nosaltres s’hi podrà adherir. Però mentrestant, de mitja, 11 euros més. Moltes gràcies”

Lola Nchaso demana intervenir de nou: “Sigo insistiendo que la bajada del IVA es un lavado 
de cara, ¿vale? Incluso es más, tiene una fecha de caducidad, por ahora vence el 2023. 
Atrás nos hemos quedado una totalidad de pymes, pràcticamente casi todos, autónomos y 
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empresas, y sin hablar, lo que ha dicho el compañero, de las casas privadas que se quedan 
sin poder poner las lavadoras que quieren, sin poder hacer el pastel que quieren, reducir los 
gastos al máximo, ahora viene el invierno, vendrán las calefacciones y la verdad, hemos de 
olvidar la parte ideológica, buscar una solución política porque es un bien necesario, no solo 
ya… Es que parece que está reducido solo para la gente pudiente, pero es que hay que 
comer, hay que abrigarse, yo no lo veo viable, o sea que señor Alcalde, puede usted tomar 
la palabra y tenga presente: 800.000 hogares que van a acariciar el frío del invierno. Yo creo 
que no he contado ningún chiste, ¿eh? Pero bueno”

El Batle interveé a continuació: “Idò senyor Llompart, jo crec que el tema de la discussió 
vostè l’ha volgut dur com si vostès volen aliviar el rebut de la gent i els altres no, i jo crec que 
això és totalment erroni. Jo crec que aquí tots volem aliviar el rebut de la gent, el que passa 
és que uns ho volem fer d’una manera i els altres de l’altra, que per això som partits 
diferents amb ideologies diferents. Vull dir, simplement és així de clar, però crec que 
l’objectiu en comú hi és, el que passa que com passa a Madrid se veu que posar-nos 
d’acord és una feina pràcticament impossible, no? El tema dels ministeris ho he trobat 
bastant demagògic venint de vostès, la veritat, perquè bueno, perquè si nosaltres no som els 
primers que creim en la política i la feina dels polítics mal anam. I has posat el cas de les 
ajudes Covid, i no sé, haurem de parlar de segons quines comunitats, perquè a aquesta 
comunitat els ajuts Covid s’han repartit tots, tots, no ha quedat ni un euro dels 8000 i pico de 
mil milions s’han repartit tots. O sigui, que s’ho hauria de mirar, per ventura hi ha altres 
comunitats que no, però per ventura el que han de fer les altres comunitats és mirar com les 
ha gestionat el govern d’aquí perquè se puguin repartir totes aquestes ajudes. I no només se 
pagaven a aquells que ja havien pagat tot el seu deute, evidentment a aquests també se’ls 
pagava, perquè se pagava per la disminució d’ingressos que havien tengut d’un any per 
altre. I ara li pos casos perquè vegi la nostra distinta manera de fer. Hi ha una cosa curiosa, 
que si mirau la vostra proposta d’acord el punt 1 demana modificar l’article 8 de la llei 
15/2012, l’article 2 demana modificar la disposició addicional de la segona de la llei 15/2012, 
el punt 3 demana modificar l’article 91.1 de l’apartat 1 de la llei 37/1992, i l’apartat 4 demana 
modificar la llei 24/2013. Li he de recordar qui governava en totes aquestes lleis? Crec que 
no fa falta, no? Ara per continuar amb com creim nosaltres que s’han de fer les coses, que 
evidentment és ben normal que puguem debatir això, perquè tenim distintes visions, al punt 
1, per exemple, demanen eliminar el tipus de gravamen de l’impost sobre el valor sobre la 
producció d’energia elèctrica, quan per exemple al Congrés vosaltres vos heu oposat a 
l’energia alternativa sostenible el passat mes d’agost, posant en relleu que la vostra aposta 
per l’energia alternativa ha estat 0 de tots els anys que vostès han governat, i que ara si 
tenguéssim més energia alternativa no ens trobaríem tampoc en aquests casos. Però és que 
a més el Govern ja ha aprovat que el contribuent d’aquest impost podrà no incloure en les 
actualitzacions de 2021 les retribucions per l’electricitat incorporada entre l’1 de juliol al 30 
de setembre, o sigui que ja se dona sortida a aquestes empreses que vostè parlava. El punt 
2 diu que augmentar fins els 2000 milions d’euros el límit ingressat per les subhastes 
d’emissions de CO2 i compensar la baixada d’ingressos proposada al punt 1. Amb una 
energia més eficient i neta, amb un pla futur i polítiques sostenibles que no s’han fet fins ara, 
jo li record d’aquells, no sé quin president perquè ara no me’n record qui era, que tenia un 
cosí que no creia molt amb això del canvi climàtic, amb aquestes polítiques que varen 
mancar durant els governs de quan vostès governaven no seria necessari prendre aquestes 
mesures, que les podríem valorar ara com a positives, evidentment, tot i que insuficients. Al 
punt 3 demanen que instem el Govern a mantenir el tipus d’IVA del 10%, cosa que han dit 
que segurament estan estudiant i segurament ho faran, però és que li he de recordar que al 
passat mes de juny, quan se va aprovar aquesta baixada de l’IVA, vostès i també els 
companys de VOX se varen abstendre. Se varen abstendre. El punt 4 diu que finançar amb 
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càrrecs als pressupostos generals de l’estat demana costos, i evidentment se poden 
impulsar aquesta mesura com a esmena, quan se presentin els pressuposts des del seu 
grup parlamentari la podeu presentar com a esmena als pressupostos de l’Estat, que a més 
se farà més força que des d’aquesta moció, això és així. No obstant això crec que s’hauria 
d’estudiar la viabilitat i detall de la seva proposta, ja que el sistema tributari és complex i les 
improvisacions no hi caben, igual que aquí també hem d’estudiar com modificam l’IBI.  És 
molt fàcil dir aquestes modificacions sense saber les conseqüències que tendrà. I no només 
això, tampoc a la vostra moció no veim enlloc cap defensa de les noves formes de producció 
d’energia, i parlo a nivell nacional, perquè aquí avui heu demostrat que sí que hi creis, estic 
parlant a nivell nacional. I he de recordar que des del Govern de les Illes Balears, que tan 
malament ho fa per vosaltres, se va impulsar des de la passada legislatura els ajuts a les 
instal·lacions de plaques, una reconversió a energies netes a través del programa Power to 
Green, que va començar el conseller Negueruela i que ara continua el conseller i 
vicepresident de Podemos. També no hi ha cap esment al Pla Nacional Integral d’Energia i 
Clima, que és de 2021 a 2030, ni a nivell autonòmic tampoc la llei 10/2019, de 22 de febrer, 
de canvi climàtic i transició energètica, per posar només dos exemples. També no veim una 
defensa de les mesures impulsades per protegir les persones més perjudicades, que vostè 
diu que això no serveix perquè han de demanar ajudes que després mai arriben, i crec que 
no sap exactament com funcionen aquests bonos socials, que moltes vegades se donen des 
de serveis socials sense que hagin de fer paperassa. Que a més a aquests bonos socials hi 
ha una rebaixa del 25 per cent a la factura per les persones vulnerables, i del 40 per cent 
pels vulnerables extrems. I s’hauria d’informar de com se demanen aquestes ajudes, perquè 
no és amb la paperassa que vostè creu i sí que s’estan pagant. I està clar que aquests 
bonos són perquè el preu de la llum ens afecta a tost però a alguns més que d’altres. També 
vull recordar que el president Sánchez va anunciar just el passat diumenge un pla d’ajudes 
de 100 milions d’euros, no 1000, són 100, per ajudar 1’2 milions de llars vulnerables ara que 
comença l’hivern, que també ha sorgit aquest tema, i per protegir també les empreses 
envers de les elèctriques y afavorir la transparència i control dels preus de la tarifa. També 
han anunciat un xec de fins a 90 euros per les factures. I després hi ha una altra manera de 
lluitar-ho, avui he sentit a la ràdio que en Pablo Casado aniria a Brussel·les a queixar-se de 
tot el malament que fa l’Estat, i estaria bé que en segons quines coses donés una mà. De 
fet, el que vol fer el Govern espanyol és traslladar a la Comissió Europea i a la resta de socis 
de la Unió Europea un document de propostes per fer front a l’escalada de preus energètics, 
i proposa en aquests moments excepcionals que se permeti abandonar el sistema actual de 
fixació de preus per un altre basat en el cost de les energies renovables. Això evidentment 
no passaria el que està passant ara amb el gas, i no hi hauria aquestes pujades que hi ha en 
l’energia, i assenyala que, en aquests moments extraordinaris, en lloc d’una senyal pura de 
preu marginal contaminada per repunts dels preus del gas com està passant actualment, el 
preu de l’electricitat s’obtendria com a preu mitjà de referència també amb el cos 
intermarginal de les tecnologies netes i, en particular, de les renovables. D’aquesta manera 
el preu de l’electricitat estaria directament vinculada amb el mix de produccions nacionals, al 
temps que se protegiria els consumidors de les volatilitats excessives, i se lis permetria 
participar al benefici d’una il·luminació més barata. Jo esper que vostès també donin suport 
al nostre país amb aquestes reivindicacions davant Europa. O sigui, com he dit abans, 
simplement tenim una visió distinta de com s’han d’arreglar les coses, nosaltres creim que 
les empreses no poden seguir amb aquests grans beneficis que tenen quan no tenen que 
assumir els costos de la pujada de l’electricitat, i que no tot, evidentment hi ha part que sí 
que se pot fer d’urgència com el tema de l’IVA, però no tot ha de recaure damunt els veïnats, 
o sigui que són dues maneres distintes de veure-ho”

El senyor Llompart té la paraula: “Moltes gràcies senyor Batle, per la intervenció que no me 
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toca. Sí que hi ha part que el Govern pot arreglar, entre cometes, hi ha un 56’61 per cent del 
cost de la factura que depèn d’imposts del govern central. Gràcies per la resposta que m’ha 
donat, molt il·lustrada, molt ben preparada, ho ha dit al principi: no hi esteim d’acord. El que 
passa que jo pensava que gent jove, gent nova, gent amb esperit, canvis… No importa anar 
al 2012 a cercar qui governava, o si hem tret a segons qui, senyor Batle. O sigui, molt bé, 
clar que sí que governava el PP, i en Rajoy, el que jo li he dit és que el que abans un 2’5 per 
cent era culpa d’en Rajoy ara un 26 per cent no és culpa del senyor Sánchez. No importava 
tota aquesta resposta, simplement per haver d’acotar i haver d’acceptar, no retreure 2011, 
2012, el 98 o no sé quan, per tant no ens hi posarem d’acord, no m’hi trobarà aquí, senyor 
Batle. I per segona i per acabar, només li diré una cosa i repetiré el que li he dit al principi: la 
seva manera de fer política. Vostès el que necessiten, i que ningú malinterpreti les meves 
paraules, vostès el que necessiten és que la gent vengui a fer coa per demanar-li al papá 
Ayuntamiento o a la mamá estado. Això és el que necessita, i donar-li l’ajuda, amb més o 
manco paperassa, no els interessa baixar-li el rebut de la llum, i quan arribi la factura dia 10 
o dia 12, cada mes, ens fonguin 200 euros cada mes. Això és al que jo vaig, la seva manera 
de fer política és subvencions, subvencions i subvencions perquè la gent està frita a imposts 
per mantenir els xiringuitos, ara ja li dic, abans li he dit ministeris, ara li dic xiringuitos. I 
també n’he defensat qualcun de ministeri de nova creació, i que me pareix chapeau. Però 
n’hi ha qualcun que és un xiringuito. I què necessiten? Imposts per mantenir-los, ministres, 
assessors i càrrecs. Per tant la seva manera de fer política és aquesta, subvencions perquè 
a la gent l’hem fregida a imposts, i que venguin a demanar-nos amb més o manco 
paperassa, a l’estat, a l’Ajuntament, a la porta dels serveis socials, a Càritas, a la Creu Roja, 
allà on faci falta, perquè la gent està desesperada, perquè no pot ser que més de la meitat 
de la factura siguin imposts, i vostès ara, per sort o per desgràcia, tenen la clau al govern 
central, i poder llevar, rebaixar els imposts, i que la gent no tengui aqueixa necessitat 
d’haver de venir a l’administració a demanar. La gent vol ser independent, li he dit a la meva 
primera intervenció, la gent vol fer feina, la gent vol pagar les seves factures, la gent vol 
poder viure amb llibertat i no haver de dependre de, i vostès cerquen que la gent depengui 
de, per això com vostè bé ha dit no ens posarem d’acord, per tant una vegada més, com no 
pot ser d’una altra manera, el nostre vot serà a favor, i agrair als nostres companys de 
Ciutadans que donin suport a la moció. Moltes gràcies”

Torna intervenir el Batle: “Gràcies, senyor Llompart. Jo evidentment només he posat, vull dir, 
el que vosaltres heu escrit, de quines lleis són les que justament s’han de canviar, no és res 
més. De totes maneres, evidentment no estic gens d’acord amb el que vostè ha dit i ja li he 
explicat abans que els bonos que se donen per aquestes necessitats elèctriques se donen a 
través dels serveis socials, no han de demanar ajuda, o a través inclús directament des de 
les empreses. Jo només li diré una cosa: tots dos, o els dos partits, tant el vostre com el 
meu, des de Madrid, hem hagut de viure un parell de crisis, i li diré la diferència entre pagar 
impostos i no pagar-ne. Sabeu per què no feien coa i no se queixaven de que cridaven a 
l’Institut Nacional de Treball i ningú els agafava? Perquè nosaltres hem donat els drets i 
vosaltres no, i això se paga… Que per què no vos feien coes a vosaltres i a nosaltres sí? 
Perquè nosaltres hem pagat ertes i vosaltres no pagàveu ertes, o sigui no tenien on anar a 
fer una coa perquè esteien… [Llompart intervé fora de micròfon] He dit… Perdona, senyor 
Llompart, he dit que vàrem viure dues crisis, nosaltres n’hem viscut una, vosaltres en vàreu 
viure una altra, és el mateix. [Llompart intervé fora de micròfon una altra vegada] Puc 
acabar? Perfecte. Què va passar quan davalles impostos? que venen les crisis i s’han de 
despedir metges, i s’han de despedir mestres, nosaltres això no ho hem tengut que fer. Ha 
vengut l’erte, evidentment, i què hem fet? Hem hagut de pujar sanitaris, hem hagut de pujar 
metges. I vostè me dirà: és que el Covid no és el mateix, però és que al final això és la 
política, i quan Europa va dur una política conservadora com va dur a la crisi de 2012 això 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406616001774262 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

va afectar així, ni se varen poder pagar ajudes ni se varen poder pagar més metges, ni se 
varen poder pagar més mestres. I això en què va acabar? Amb les desigualtats més grans 
que hi ha hagut mai a Espanya. Ara Europa, encara que també encara és bastant 
conservadora, però ha entès que això no funciona, i ha fet polítiques parescudes a les que 
fa Espanya, i envers de retreure i retallar, què han fet? Han pensat que no, que això és el 
contrari que s’ha de fer, i han posat els ertes, gràcies a Europa hem pogut posar els ertes, 
aquí els Ajuntaments tenim les regles fiscals anul·lades gràcies a que Europa ho ha permès, 
gràcies a Europa hem tengut totes les ajudes que hem pogut donar, i això què ha significat? 
Que les empreses han rebut unes ajudes, que han pogut continuar amb la seva activitat, que 
els treballadors no s’han vist al paro sinó que s’han vist en erte, que no és el mateix, i que 
gràcies a aquest tipus de política s’han pogut contractar més metges per dur el Covid cap 
endavant i sortir aviat del Covid. O sigui, això són, evidentment, són diferències 
ideològiques, senyor Llompart, per això no ens entenem amb aquesta moció i és així de 
simple, no hi ha més. I és sa que tenguem aquest debat, també li dic”

Sotmès l’assumpte a votació, i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix els senyors 
assistents acorden per majoria amb el vots a favor dels quatre regidors del PP, dels tres 
regidors de Ciudadanos i del regidor del Grup Mixt; amb els vots en contra dels sis regidors del 
PSOE, dels quatre regidors de MÉS i de la regidora d’IDMA-El Pi; i amb l’abstenció de la 
regidora de VOX, 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 el 20-09-
2021 i el 10-10-2021

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

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

Atès que, al llarg del 3er trimestre de 2021 s’han tramitat entre d’altres els següents:

· AJUDES PUNTUALS SERVEIS SOCIALS 3 TRIMESTRE 2021
· INFORMES OBJECCIÓ 3 TRIMESTRE 2021
· SUBVENCIÓ XIPS 3 TRIMESTRE 2021

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Donar compte dels tràmits abans esmentats.

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

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Grup Mixt, senyor Miguel 
Ángel Estarás, el qual dona compte i lectura de la pregunta presentada pel Grup Mixt 
relativa al pàrquing situat en el carrer Cabana, que diu textualment: 

“En relación al parking Municipal sito en calle Cabana (enfrente colegio Es Liceu), hemos 
observado que ha sido modificado el suelo existente por otro de aglomerado, quisiéramos 
preguntar:
Primero: por las causas que han obligado al mismo
Segundo: Cual ha sido el coste añadido
Tercero: el coste o sobre-coste será imputable al constructor o a las arcas municipales”

Li respon el Batle: “El tema d’aquest aparcament evidentment en principi el vàrem fer amb 
aquest paviment que tots ja sabeu, que és de calç, que és el que solem utilitzar per aquest 
tipo de zones, i evidentment va ser un paviment segurament no del tot encertat ja que era 
una zona urbana, no com altres paviments que l’hem utilitzat per exemple a zones com al 
Pla de na Tesa o Pòrtol, el mateix pàrquing de davant el metge de Pòrtol també està fet així i 
ha funcionat, però a la Cabana no ha funcionat per trobar-se en una zona molt urbana. 
Vàrem decidir, els tècnics primer ens varen fer aquesta recomanació, i després vistes les 
queixes i vista també la situació, ens varen proposar asfaltar-ho i així ho hem fet. El preu del 
primer paviment que se va posar és de 16.751 euros, i després quan vàrem decidir asfaltar-
ho és de 9.386. L’asfalt va sortir bastant barato perquè ja s’havia fet la feina prèvia de 
compactar el terreny, així que el total d’aquestes dues quanties són 26.137 euros. 
Evidentment això no és un sobrecost, sinó que són dos projectes diferents, perquè primer es 
va decidir fer una cosa i després l’altra, o sigui que no hi ha un sobrecost de cap de les 
obres perquè són dos expedients diferents, i evidentment els ha pagat l’Ajuntament tots dos, 
i això és tot. No sé si li queda clar, si vol qualque aclariment més”

El senyor Estaràs diu: “Me queda molt clar el que ha dit, entenc que se tenia que haver 
estudiat un poc millor”

El Batle diu: “Sí, sí, és possible, vull dir, a vegades no ho feim tot bé, vull dir, això és “

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor 
Jaume Llompart Caldés: “Tenc cinc qüestions. Una és, un primer prec és a veure si poden 
passar pel carrer Gabriel Maura, més o manco a l’alçada del 10, a ses Cases Noves, que hi 
ha unes rajoles de l’acera aixecades bastant perilloses, ens comenten els veïnats que fa 
bastanta estona. Desprès els hi volia fer una pregunta, i era arrel de les pistes 
multiesportives, que romanen tancades, amb quin criteri estan tancades encara les que 
estan tancades? Com per exemple la del Pla de na Tesa i ses Cases Noves tenen ambdues, 
a les dues porteries, unes valles d’obra, de la brigada, que ja no estan ben fixades i que són 
summament perilloses i per la situació en la que estan, devora les escoles s’haurien d’anar a 
veure l’abans possible, però no me desviï, perquè el que volem saber és amb quin criteri 
estan tancades i per què. Després dos veïnats del Pla de na Tesa ens demanen a veure 
quan tenen pensat, o si tenen pensat, obrir el tros del carrer Convent, que pega a Sant 
Bartomeu, que hi ha un tram ja fet que encara té unes valles. I també aquests veïnats ens 
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fan saber que han rebut la notificació de l’Ajuntament allà on els hi diuen el nou número de 
carrer que els hi toca. Perdó, el nou número de casa o de façana que els hi toca, però en 
aquell tram no hi ha cap disco, cap senyal que posi carrer Convent, per tant tenen 
problemes a l’hora de rebre paqueteria i a l’hora de rebre correspondència, ja que… 
M’entén, senyor Batle, eh? El tram que duu tota la vida obert, ara ja els hi han notificat, el 
notificador amb una carta, el nou número que els hi toca, X, però clar, no ho poden posar 
perquè no figura enlloc que aquest sigui el carrer. La meva pregunta és si tenen pensat fer-
ho i si tenen previst l’obertura d’aquest carrer o, com a mínim, del tros que ja s’ha fet. 
Després un prec, per favor a veure si poden anar al pàrquing que hi ha just davant el camp 
de Can Gaspar, aferrat a la petanca perquè m’entengui, que hi ha uns socavons, uns forats 
bastant grossos i perillosos, de fet l’altre dia un cotxe hi va deixar un tros. Ben perillós. I la 
segona, és una pregunta, a veure si tenen novetats envers el tema del parc fotovoltaic de 
Son Bonet, si el Ministeri els hi ha dit qualque cosa, la setmana passada varen sortir unes 
notícies i una intervenció de la ministra al Senat, i no eren gaire positives per nosaltres, i 
volíem saber a veure amb preocupació, quin és l’estat o si els hi han fet saber qualque cosa. 
Moltes gràcies, ara és torn de la meva companya”

El Batle comenta a continuació: “Crec que com que són bastantes preguntes li contestaré, 
que si no després me perd. Les preguntes de les pistes multiesportives, les que hi ha al Pla 
de na Tesa, eren sanitàries, perquè tot allò, aquell esport que no se podia controlar qui 
jugava i no eren grupos freqüents que jugassin, com un entrenament, que sempre són els 
mateixos equipos, no estava recomanat fer esport. Ara això, amb les darreres 
recomanacions, ja tenim previst aquesta setmana o quan la brigada pugui llevar aquestes 
New Jerseys. Després, el punt 3, li contestarem per escrit perquè no ho sabem ara mateix, 
no li podem contestar. I les novetats del parc fotovoltaic, també ja li explic que no és que n’hi 
hagi moltes, la veritat. Això encara està pendent que, com sabeu, AENA va fer la tramitació 
com a projecte industrial estratègic, aquest projecte vàrem aconseguir que el Govern no les 
hi acceptés, perquè no tenia les condicions per ser un projecte estratègic industrial, i el que 
ha de fer AENA és ara començar una altra vegada des de zero el tràmit administratiu. Què 
passa? Que el Govern encara ha de dur la denegació d’aquest tràmit a consell de Govern, 
que encara no ho ha duit. O sigui que nosaltres tampoc no hem tornat a parlar amb AENA, 
el que va dir la ministra l’altre dia és el que ha dit AENA sempre que vol fer, vull dir no hi ha 
canvis en això, i esteim així, esteim en standby, la veritat. I ja està, l’altre eren dos precs”

El senyor Daniel Mas, regidor d’Esports, té la paraula: “Bon vespre a totes i a tots, si me 
permeteu complementar la informació que ha donat el senyor Batle sobre la pista del Pla de 
na Tesa, i així contestaré al senyor Llompart. Ahir vaig demanar que se retirassin les 
tanques New Jersey de les pistes del Pla de na Tesa als companys de brigada, que entenc 
que ho faran tot d’una que tenguin un forat”

El senyor Sebastià Frau, pel Partit Popular comenta: “Són dues preguntes per la regidora de 
Medi Ambient. Crec que fa qüestió de dos plens o això vàrem parlar de la neteja dels 
torrents, i els veïnats ens fan saber que els torrents estan molt bruts i venen les pluges, a 
veure quan se faran nets, perquè estan preocupats. I també a veure per quan tenen previst 
la normalització de la recollida de fems, perquè encara hi ha zones que estan els 
contenedors desbordats. Gràcies”

La regidora del PP, senyora Carmen Ripoll, té el seu torn de precs i preguntes: “Hola, bon 
vespre a tots. Volia comentar que a l’avinguda Cas Miot, al torrent de Coanegra, falta una 
valla, una valla metàl·lica que és protectora perquè ningú caigui al torrent. Ja fa bastanta 
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estona que hi ha cinta de la policia, i era per veure si ho podríeu solventar. És que fa molta 
estona que està així”

Ara té el torn de paraula Maria Magdalena García, portaveu del PP: “Gràcies senyor Batle. 
Primer de tot un prec. A l’estació del tren del Pont d’Inca Nou, allà hi ha un aparcament i el 
prec és si poden, per favor, repintar la senyalització dels espais per aparcar el cotxe, perquè 
està bastant esborrat i la veritat que està molt bé que estigui ordenat. Aquest és un prec. I 
després tenc una sèrie de preguntes. La primera és referent a la residència de la gent gran 
de Pòrtol. Fa molts de mesos que està l’obra acabada i hem conversat en qualque plenari, 
pareix que està tot a punt però no acaba d’arrancar l’asunto. Sabem que la residència està 
construïda pel Consorci Sociosanitari del Govern però que les places les ha de gestionar 
l’IMAS, el Consell Insular. També sabem de data de 22 de juliol d’enguany que varem fer 
una pregunta, el nostre grup al Consell de Mallorca, que estava iniciat el tràmit per fer el 
traspàs de les 100 places aquí, però volíem saber quines previsions tenen, si s’han posat en 
contacte amb el Consell per saber com va aquesta tramitació, que entenem que si al juliol 
estava en marxa ja deu estar pràcticament a punt i a veure quan se podrà dur a terme la 
inauguració o la posada en marxa. Després l’altra pregunta, també li vaig demanar al plenari 
passat, ja sé que és una obra del Govern Balear, parl del pont que connectarà el carrer 
Cabana amb la urbanització del Pont d’Inca Nou, li vaig demanar si tenien previsió, si sabien 
quan s’inauguraria i no ho sabien, ara no sé si ho saben, per això els hi torn demanar, 
perquè hem vist que ja està asfaltat, ja hi ha la senyalètica posada i pareix que això és molt 
imminent i volíem saber si tenen data, si el Govern els hi ha notificat alguna cosa i si 
continuam sense estudi de mobilitat al respecte. Li vaig demanar al plenari passat i me va dir 
que no n’hi havia, però no sé si és que no n’hi havia i no n’hi haurà, o que estarà en procés, 
o… bé, saber alguna cosa d’això. I enllaçant amb estudi de mobilitat, també li vaig demanar 
fa molts de mesos un estudi de mobilitat de Can Farineta, per tot el tema de la controvèrsia 
que hi va haver amb les obres, que ara està aturat la controvèrsia, però això en qualsevol 
moment se tornarà a arrancar, i volem saber si han acceptat fer aquest estudi de mobilitat, 
perquè l’estic demanant però no sé si és que està en marxa o no fan comptes fer-lo. I 
després una altra, no sé si és un prec o una pregunta, també ho vaig dir el plenari passat, és 
el punt de la recàrrega dels cotxes elèctrics, continua estant espenyat, i els que no hi estan, 
clar, estan sobresaturats, i saber com està, quan està previst arreglar-ho, o com se pot 
solucionar. Sí, sí, d’aquí, de l’Ajuntament, del pàrquing. Gràcies”

A continuació el Batle dona la paraula a la senyora Cristina Alonso, regidora de Medi 
Ambient: “Hola, bon vespre a tothom. En quant a la neteja dels torrents, dir que se va iniciar 
fa tres setmanes. Vàrem començar pel polígon, perquè com ja sabeu la competència nostra 
és urbana, per tant vàrem començar al polígon, i s’ha fet, duim tot l’any amb això, vull dir, 
s’ha fet un estudi molt exhaustiu dels trams que s’han de fer i els que no fan falta, perquè 
clar, són quasi quatre quilòmetres i pico tot i són molts de doblers que amb una tongada just 
no podíem assumir. No sé si ja ho vaig explicar anteriorment o no, però faré un breu resum. 
Sobretot a les zones urbanes on hi ha les cases més properes al torrent són les zones que 
se fan més exhaustivament, diguéssim, hi ha una màquina que el que fa és desbrossar i 
tritura les canyes allà, in situ, després se van retirant les parts més grosses que hagin pogut 
quedar i l’altre queda com a residu biològic que se torna integrar a la terra. Després hi ha 
certs trams que no se faran amb aquest sistema, sinó que se retirarà la brutor i ja està, 
perquè hi ha d’haver trams en què hi hagi freno de l’aigua. És a dir, hi haurà trams molt 
despejats, que són els de les cases, i llavors hi ha trams boscosos, com certes zones de la 
part més propera a Cabana, no dins Cabana però quan hi esteim arribant, que aturaran un 
poc més. Això com vos dic s’ha estudiat bé i tal. Està programat que les feines durin un mes 
i mig, vull dir, ara des del polígon hem d’arribar fins a Torrent Gros encara, queda un tram 
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encara per fer però cada dia se fa feina, per tant… Després el que volíem era fer un 
manteniment amb someres, perquè és la manera més sostenible de fer-ho i ja no 
necessitarem ficar maquinària sinó que ja se farà d’una manera molt més natural, diguéssim. 
La valla de Cas Miot, tenim problemes de subministre però està comanada, en principi tot 
d’una que arribi se substituirà, si veim que no arriba per ventura posarem un altre tipo de 
subjecció, que sigui provisional. I el tema dels cotxes de recàrrega els hem de substituir tots 
al final, perquè els quatre primers que se varen posar sempre han tengut problemes de 
connectivitat, eren dels primers que se posaven, els vàrem posar gràcies a una subvenció 
del Consell, però han donat problemes de connectivitat, el manteniment ha estat molt mal de 
dur i arriba un moment que estan més temps sense funcionar que funcionant, i ara el que 
hem fet és, volem fer una renovació, com que les instal·lacions ja estan fetes, col·locarem la 
màquina nova i supòs que en breu ja funcionaran tots amb normalitat. Gràcies”

Joan Francesc Canyelles té la paraula: “Bon vespre de nou. Del tema de la residència, que 
vostè ho demanava, fa uns mesos se va treure una licitació per tot l’equipament, que estava 
al voltant d’un milió d’euros, fa dues setmanes els tràilers varen arribar i varen començar a 
descarregar tot el tema de l’equipament i les darreres notícies que tenim, l’IMAS, que és al 
que se li ha de transferir les competències, està estudiant si serà gestió directa o indirecta. 
Vol dir que si és directa ha de contractar, ha de treure un borsí de cent treballadors, i si és 
indirecta evidentment ha de fer una licitació pública, i és del que estàvem pendents. També 
s’està acabant amb la tramitació de la llicència d’activitats, que se li va requerir al Consorci 
una documentació, que no és que sigui una deficiència greu, però és una documentació que 
és respecte a la prova sonora perquè els aires condicionats i tota la instal·lació que hi ha 
damunt el terrat, que està aïllada acústicament parlant, no molestàs als veïnats, i és una 
qüestió d’assegurar-se que no molesta als veïnats quan se posi en marxa. I després, 
respecte al pont, no tenim data, no tenim data, demà ve el conseller de visita d’obres a la 
part de Farinera, amb SFM i l’empresa constructora, i no tenim data d’obertura. Sí que ja li 
vaig comentar que tenim el projecte per fer el tema de mobilitat sostenible a tota la mançana
del carrer Canyar, Moncaire i fer tot els voltants a fi d’arribar fins el Blanquerna, i la darrera 
notícia que sabem, que ens vàrem reunir amb la policia local, és de la redistribució del 
trànsit”
Seguidament parla el Batle, senyor M. Cabot: “Contestar-li al senyor Frau pel tema de la 
recollida de fems. Com sabeu ha estat un tema complicat, un tema que ha afectat, que a 
nosaltres ens ha afectat especialment, igual que a Santanyí, Felanitx, Llucmajor a segons 
quines parts, pel tema de que tenim la recollida en contenidors, i no la tenim, ha estat més 
bona de recollir pels que ho fan porta a porta, i després, vostès heu vist les notícies, sabeu 
tot el que ha passat, vàrem arribar a un acord. De fet, hem de dir que aquest Ajuntament ja 
va arribar a un conveni d’empresa al mes de gener, o sigui que als nostres treballadors els hi  
vàrem acceptar les reivindicacions que ens feien des del mes de gener, i sí que els nostres 
treballadors ja estaven dins un bon conveni, el que passa és que clar, com que ara negocien 
el conveni autonòmic, aquest conveni autonòmic està un poc per damunt del que varen 
negociar amb nosaltres, i clar, i ells tenen por ara que si nosaltres treim els contractes amb 
el nostre que no entrin dins el conveni autonòmic, això és la por que tenen. Se va arribar a 
un acord amb ells, jo mateix he estat com a vicepresident de la FELIB a les negociacions, 
hem estat fins les quatre del vespre, i ells l’endemà varen anul·lar la vaga, com sabeu, i 
després són famosos els àudios que heu escoltat de representants sindicals. És vera que 
els primers dies, o la primera setmana, vos he de dir que jo crec que hem viscut una vaga 
encoberta, així de clar ho dic, que els treballadors han fet cas al que els hi va dir el seu 
representant sindical. Això ha canviat ja, això és vera, perquè la Direcció General de Treball 
ja s’ha posat en marxa, avui i supòs que, esper que hagin arribat ja a un acord avui, ja se 
tornava a negociar a la mesa per fer el conveni autonòmic, i és vera que ja se fa feina com 
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s’ha de fer, el que passa és que veritat que estan els carrers com estan, que amb la jornada 
no dona abasto per fer-ho. Nosaltres li hem demanat a l’empresa que augmenti les jornades 
perquè, a més, ens deu, encara té jornades pendents amb nosaltres per fer via i millorar 
aquest servei, avui ja han començat, de fet ja han fet Son Macià, Francesc Salvà, que 
esteien molt malament, ja està fet net inclús amb Aldeo, i esperem que aquesta setmana, 
esperem que tornem a la normalitat. Perquè no només ha estat buidar els contenidors, que 
era el principal, és que després tot el fems que se va crear al voltant, ha fet vent, el fems 
també s’ha mogut pels carrers, i és vera que ha estat un desastre, això és així. Crec que 
Marratxí, en aquest cas, com vos dic, que ja teníem, que ja havíem acceptat les 
reivindicacions dels treballadors, no ens mereixíem això, i ho he dit a les reunions. Varen 
voler fer la vaga per solidaritat amb aquells municipis que esteien pitjor que nosaltres, jo això 
ho puc entendre i el dret a vaga evidentment que l’entenc i el respect i el defensaré també, 
però evidentment hem viscut una situació que no ha estat agradable, i crec que nosaltres no 
ens ho mereixíem. I després, el que heu vist, jo esper i esperam que aquests dies quedi 
arreglat i solventat el problema de la neteja i els contenedors. Després tenc aquí el tema de 
l’estudi de mobilitat de Can Farineta. Sí, el volem fer, no l’hem fet, el volem fer però el volem 
fer quan tenguem clar exactament com l’hem de fer, perquè ara està la cosa molt aturada i 
quan hi hagi avanços amb el tema del que realment se farà allà tirarem endavant. Hi ha el 
tema de les al·legacions, hem de contestar i totes aquestes històries. Estan contestades, 
perdona, sí, però hem de veure el Mercadona com reacciona, perquè encara no sabem res 
d’ells i quan sapiguem exactament què aportaran, o què duran a terme, el realitzarem, per 
no fer un estudi de bades. [Maria Magdalena García fa una pregunta fora de micròfon] Clar, 
evidentment, però hem de saber quin tipo de mobilitat aprovarà el Mercadona dins el seu 
propi centre per poder fer el nostre, per saber per on entrarà i sortirà, perquè m’entenguis”
Interromp Maria Magdalena García: “Senyor Batle, puc tornar a intervenir que he oblidat una 
pregunta, o un prec, sí, una pregunta[el Batle li respon que sí]. És referent, és que ha 
anomenat el senyor Estaràs, ell havia fet una pregunta per escrit del tema de l’asfaltat, jo 
justament he hagut de sortir quan vostè li ha contestat, però m’han contat els companys el 
que ha dit. En aquests moments s’està asfaltant la plaça de l’estació del Pont d’Inca…”

El senyor Batle li diu: “No és un asfalt”  

Segueix parlant la senyora Mª Magdalena García: “Bé, s’està arreglant, o s’està adeqüant, 
sí, no és exactament asfalt, vostè ho diu. O sigui, deu ser una cosa molt similar al que no ha 
funcionat a sa Cabana?”

El Batle contesta: “Correcte, però és una altra situació, una altra circumstància”

Torna intervenir la senyora García de nou: “Val, perfecte, supòs que aquí serà menos
problemàtic. Aquest asfaltat, o no asfaltat, forma part del projecte de reforma de la plaça o 
és una cosa provisional?”

Li respon el Batle: “És una adequació puntual, sí, sí. Per millorar…”

Segueix amb la paraula la senyora García: “No hi ha previsió encara de començar la 
reforma. Deu anar per llarg, perquè si fan això provisional.”

I el Batle torna intervenir: “No, crec que li vàrem comentar que hi havia un problema, i ho pot 
explicar el senyor Canyelles si vol”



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406616001774262 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

A continuació parla el senyor Joan Francesc Canyelles: “Si se recorda, al passat plenari 
vàrem dur l’expropiació de diferents trossos de parcel·la o trossos de solars per poder tenir 
sortida de cap a Antoni Maura però per la banda de darrere, no tenir l’entrada i la sortida tan 
conflictiva com teníem fins ara, i el que se fa ara no és la definitiva. Ho vaig explicar també al 
passat plenari, que s’intenta fer una actuació que no només sigui la plaça en si, la plaça o 
aparcament o el que li vulguem dir, sinó que això també cobreixi la zona verda i, diguéssim, 
tot el tros, diguéssim, s’habiliti complet, per això és que feim provisionalment aquesta 
actuació per llevar tots els clots que hi ha i quan vendrà la brusca també, llavors hi haurà 
bassiots, etcètera, etcètera”

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. Jo tenc un parell de qüestions. A l’anterior 
pleno vàrem parlarde les línies aquestes d’autobusos que duen els al·lots a les escoles i de 
la puntualitat, etcétera. Jo en aquell moment no vaig poder intervenir però aprofitaré avui per 
reclamar a veure si podem, on se fan les aturades que els al·lots esperen, que se passen 
moltes vegades bastant de temps esperant, si podíem posar qualcun tipus de protecció. No 
dic si han de ser marquesinas o no, o sigui, valorar quan hi ha pluja, quan fa el sol i han 
d’estar allà vint minuts, mitja hora esperant, venc a dir, a veure si podríem valorar la 
possibilitat de, als puestos més significatius o inclús moure un poquet l’aturada perquè 
quedin un poc a cobijo les persones que estan esperant. Després un altre punt és, també 
vàrem parlar al pleno anterior del rendiment de l’aigua del nostre municipi. Era una notícia 
que va sortir a premsa que parlava que entre Palma i no sé, altres municipis, el nostre 
inclòs, crec que eren quatre municipis, se perdia més del 50% de l’aigua de la xarxa de tota 
l’illa. A nosaltres en concret ens assignaven que perdíem 14 milions de metres cúbics, això 
és una autèntica barbaritat. Ho dic perquè jo faig feina al sector i tenc clar que aquestes 
pèrdues són molt altes. Com que és una notícia no contrastada, la millor forma és demanar 
aquí si aquestes dades són correctes i com esteim per intentar resoldre això, perquè supòs 
que això no ve de nou ara, o sigui, deu venir de temps enrere, i si amb el pròxim contracte, 
que ja veurem quan arriba, si podem plantejar una millora de la xarxa per evitar aquestes 
pèrdues. També volia treure el tema de la normalització amb el fems, perquè sí que és cert 
el que vostè ha dit i el que han reclamat els companys del PP, no només ha estat retirar el 
fems, sinó els voltants que han quedat una soll i encara hi ha puestos que un passa i se 
separa un poc perquè el contenidor està buit però l’entorn ha quedat bastant malament, la 
veritat. I entenem perfectament la situació que s’ha succeït aquí, o sigui, no hem de ser molt 
intel·ligents per veure que sí, que cadascú reclama el que té, el que considera, que té els 
seus drets, però també nosaltres som ciutadans que necessitam que se’ns doni un mínim, i 
no hi va haver ni serveis mínims, això ho vull també deixar clar. També volia demanar pel 
tema de la residència de Son Caulelles, però ja ha quedat contestat això. I després, en 
aquest cas és una demanda de pares que duen els seus fills a jugar els partits de dissabte, 
diumenge, a les nostres instal·lacions, i s’han trobat que no hi ha aigua calenta, al menys a 
Son Caulelles, no sé si hi ha altres instal·lacions, per dutxar-se, perquè ara ja se poden 
dutxar allà afortunadament [el Batle parla fora de micròfon]. Perdona? Sí, a Son Caulelles, 
Son Caulelles. A Son Caulelles hi vaig estar diumenge passat me pareix, no hi havia aigua 
calenta, no sé com estan la resta d’instal·lacions, però per ventura ja sé que un diumenge 
posar en marxa… Tampoc no control com funciona tot això, però sé que anam a altres 
municipis, els al·lots ja se poden dutxar amb aigua calenta i la veritat és que d’aquí un parell 
de mesos esperem que sí que la tenguin segur. Per tant si podrien mirar de resoldre aquesta 
situació o veure què és el que està passant al menos. I després si me pot fer en dues 
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qüestions quatre cèntims de dues notícies que han sortit a premsa aquesta setmana. Una és 
molt desagradable, la indignació aquesta dels veïnats per la Fira de l’Art, no sé si està 
assabentat d’això, venc a dir, supòs que el regidor d’àrea de Seguretat ens podrà dir [li parla 
el Batle fora de micròfon]. Ah, val, perfectament. L’altre era el conveni de les escoletes, quan 
entrarà en marxa, si tendran les ajudes pertinents, etcètera, etcètera, també cinc cèntims 
d’aquesta notícia, i crec que ja està tot. Moltes gràcies”

El Batle té la paraula: “Tema de línies escolars, a molts ja tenim parades perquè se puguin 
cobrir, si vostè té detectada qualcuna en especial que no en tengui ens avisi, i també si un 
cas revisarem a través de… “

Irene García, regidora de Joventut i Transport Públic, agafa la paraula dient: “Idò en quant a 
les parades, per exemple l’any passat a finals d’any vàrem posar tres marquesines, però el 
problema que tenim és l’amplada de les voravies, llavors hem de cercar llocs per posar les 
marquesines que no impedeixin el pas dels vianants, i no teníem moltes més opcions. 
Farem una revisió a veure si queda qualque lloc, però hem anat col·locant marquesines a 
tots els llocs, també en funció del pressupost que hem tengut, però farem alguna revisió per 
veure si queda qualque punt on la puguem col·locar. Vull dir que això ho teníem previst. I 
després en quant a les línies vaig sol·licitar a Conselleria una sèrie de documentació per 
revisar els trajectes dels busos, i estic pendent de que me la facin arribar”

El Batle torna intervenir: “Pèrdues d’aigua, va sortir la notícia aquesta, evidentment no 
m’estranya que a l’àrea metropolitana perdem un 50% d’aigua perquè és on viu el 75% de la 
població de Mallorca. No dic que estigui bé que se perdi aquesta aigua, dic que no 
m’estranya aquest percentatge. Nosaltres aquí com sabrà tenim dos sectors, i tenim un 
sector que està millor i tenim un sector que està pitjor, simplement perquè també són distints 
contractes en distints anys. Què esteim fent nosaltres per això? Tenim clar, perquè vàrem 
fer i la pot venir a veure quan vulgui, l’auditoria de la xarxa d’aigua del sector 1, que és la 
d’aquí dalt, i evidentment, ja ho sabíem, la zona que se’n duu la pitjor part és la zona de la 
urbanització de Sant Marçal, això ja ho sabíem perquè tenim el problema dels imperfectes. 
Ja vàrem dur aquí pel romanent el canvi d’aquesta xarxa, ara esteim pendents del document 
de l’aprovació de Sanitat, també ja el tenim, i esperam poder licitar d’aquí poc aquesta obra, 
que això canviarà molt perquè el gran problema del municipi està en aquesta xarxa, encara 
que també li dic que hi ha alguns punts que també són crítics del nostre municipi. Tenim 
l’auditoria feta, la pot venir a veure quan vostè desitgi. El Crear’t hi ha una notícia que surt al 
Crónica Balear, que pareix que és una notícia que se va fer durant, perquè parla inclús de 
futur, que diu que la fira, el Crear’t, “estuvo entre la marihuana y el botellón”, hi vàrem esser 
molts d’aquí en aquella fira, jo no sé si vàreu veure res d’això. Jo vaig veure uns que varen 
fer botellón, varen intentar dedins, perquè no varen poder, va haver presència policial, i 
sobretot la presència policial, perquè el problema no estava dedins, la nostra por és que hi 
hagués botellón defora, la nocturna hi va haver tres patrulles patrullant tots els voltants del 
parc i no ens consta que hi hagués cap problema. Jo crec que, a més, el Crear’t va ser un 
èxit de moltíssima gent, evidentment és un públic jove, evidentment jo no puc dir que no hi 
hagués qualcú fumant un porro, perquè això, escolta, no ho puc assegurar, jo no en vaig 
veure, així ho dic, però per jo, jo crec que és molt desafortunada aquesta notícia que varen 
treure dos veïnats que inclús deien “a saber a qué hora se acabará la música”, perquè se 
veu que l’article el varen fer durant l’acte. La música a les 11 va acabar, que és el que esteia 
planificat. A les 11 se va aturar, i una altra cosa que ens preocupava amb tanta gent, que 
eren les sortides, que la gent se pogués quedar al cotxe fent juerga, tampoc va passar, o 
sigui que nosaltres, la nostra valoració és que el Crear’t va ser un èxit. De fet nosaltres no 
teníem una previsió que vengués tanta gent, o sigui que creim que va ser una fira pels joves 
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més que positiva i interessant, a repetir als pròxims anys. I el tema de l’escoleta de 0 a 3 
anys, el que vostè ha vist a les notícies és que ens subvencionen aquesta escoleta, l’altre 
dia vàrem firmar aquest conveni, i ara tenim fins l’estiu pràcticament per fer el projecte. 
Nosaltres hem començat amb el projecte bàsic, però encara ens quedarà el d’execució, ja te 
dic, tenim fins l’estiu més o manco per fer-ho, i després tenim fins setembre per presentar el 
projecte, i després ens donen un altre plaç per licitar-ho, són aquests plaços més o manco”

El senyor Amengual demana: “On estarà ubicada aquesta escoleta?”

Li respon el Batle: “Aquesta està… coneix Flor d’Ametler, la tenda, la coneix? Just darrere, 
entre el Pont d’Inca i Pla de na Tesa”

La senyora Lídia Sabater, regidora per Ciudadanos, té el torn de precs i preguntes: “Gràcies, 
senyor Batle. Bon vespre a tots. És un petit prec o un suggeriment, ja que tenim la carrera, 
la cursa del Siurell, la pròxima setmana, a veure si se podrien contemplar les categories 
locals. És a dir, també donar premis als tres primers classificats locals, ja que és un dels 
pocs esdeveniments esportius que se fa, donar aquesta menció especial. Gràcies”

El senyor Mas, regidor d’Esports, té la paraula: “Respecte al tema de la manca d’aigua 
calenta, hem rebut aquesta queixa, la vàrem rebre si no record malament ahir, i demà te 
podré dir si és que falta combustible o si hi ha qualque cosa més greu, possiblement serà un 
tema de manca de combustible, però bé, demà ho sabré”

Seguidament parla el portaveu de Ciudadanos: “Una pregunta només. O sigui, tenim clar 
que hi hauria d’haver aigua calenta a totes les instal·lacions pels al·lots quan fan els seus 
partits i puguin dutxar-se, no?”

Respon el regidor d’Esports: “Sí, sí, està clar. A vegades, el que ens ha passat de vegades, 
sobretot quan hi ha diversos clubs que ho utilitzen, que s’acaba el combustible i un per l’altre 
no avisen, és que és molt senzill, la reposició és molt senzilla. Si és una cosa més greu 
necessita la intervenció del lampista municipal, i demà ho sabré. Respecte a la Cursa del 
Siurell, que tenia pensat convidar-vos a tots a participar-hi activament, enguany la feim 
dissabte dia 6 de novembre, la feim el dematí, i sabeu que és un per una causa solidària, la 
recaptació es destina a Aspanob, en aquest cas, i hi ha categories per totes les formes 
atlètiques que crec que ens permetrien participar-hi a tots, animar-vos a participar-hi. 
Respecte a la categoria de locals, enguany vàrem decidir llevar-la i com que és un 
reglament aprovat per la Federació d’Atletisme, per aquesta ocasió crec que serà complicat 
afegir-la. Si realment veim que hi ha una demanda, cap problema, l’any que ve tornar-la a 
incorporar. Gràcies”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Mª Dolores 
Nchaso Sota: “Una pregunta, nos ha llamado mucho la atención el mural de la fachada del 
polideportivo del CEIP Blanquerna, realizado por el artista Grip Face, anunciado a bombo y 
platillo, los diferentes medios de comunicación del Ayuntamiento… Ha desaparecido tras 
unas obras posteriores que se han hecho en la instalación. Desde Vox nos preguntamos, 
¿cómo es posible que este Ayuntamiento no supiera con antelación que iban a ejecutarse 
unas obras antes de gastarse inútilmente el dinero de los marratxiners? Señor Alcalde, ¿nos 
podría decir el coste de dicho mural? ¿Y por qué razón no se pudo conservar aunque 
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hubiese obra? La segunda pregunta mía, que ya la ha medio preguntado el señor Llompart, 
se refiere a las manifestaciones de la ministra socialista Raquel Sánchez Jiménez, no voy a 
repetirme porque ya lo ha dicho, pero sí quería saber ante esta rotundidad de que dice que 
va a costar 13 millones y que están en ello, y tienen previsto continuar, queríamos saber si 
el señor Alcalde, que también es del mismo partido socialista, si apoya, secunda, o está de 
acuerdo con las palabras de la señora ministra. La tercera sería que en Son Tous se han 
alojado esos días pasados 61 inmigrantes, nos consta que según dicen los medios se han 
ido, y queremos saber por la proximidad de Marratxí, la zona del Pinaret, Cas Boll, Can Pol, 
si están ustedes de acuerdo que se instale ahí, no está en Marratxí pero está próximo a 
Marratxí, el rechazo vecinal es importante al igual que en s’Aranjassa. Este bloque son 
preguntas cortitas: acera muy deteriorada junto al semáforo del camí de sa Cabana con la 
calle Acàcia en la Nova Cabana - Son Macià. Parterres de jardinería sin mantenimiento con 
arbustos muertos en la carretera vieja de Bunyola, a la altura de Can Buc. En el párquing de 
sa Cabana, recientemente asfaltado, solicitamos que se respeten las medidas de distancia 
según la normativa en el espacio reservado para discapacitados. Y por último, después de 
meses y meses que hemos denunciado desde Vox, sigue en el suelo a causa de un 
accidente de tráfico, la valla de protección del solar ubicado en la calle Francesc Salvà i Pizà 
con la calle Jaume Ribas de Can Pol. Y también por supuesto los restos del accidente. 
Gracias, señor Alcalde”

El Batle diu: “Le contestaremos por escrito. Solo un comentario, este verano vaig estar 
estiuejant a la Colònia de Sant Jordi, i vaig veure arribar una patera, vi llegar una patera, 
creo que a usted también le iría bien ver llegar a una de ellas”

La senyora Nchaso li respon: “Con esto no lo he entendido. ¿Qué quiere decirme con eso?”

Tornar parlar el Batle: “Vostè entendrà, jo crec que està més clar, he vist un vídeo vostre 
davant Son Tous que ho diu tot. Si vostè mateixa no sap per què li dic el comentari de veres 
que s’ho pot pensar bé”

I la senyora Nchaso diu: “A mi lo que me da pena son las sornas que se tiene a un tema tan 
delicado como es la inmigración. Cuando usted quiera, señor Alcalde, tocamos el tema de la 
inmigración, porque me parece que no lo tiene muy claro, el que no lo tiene muy claro es 
usted. Cuando usted quiera…”

I el Batle diu: “És el torn de precs i preguntes, si vostè no té un torn de precs i preguntes me 
pot agafar després i me pot dir que podem debatir en voler el que vostè vulgui. Estaria 
encantat de debatre amb vostè el tema de la immigració. Així queda claríssim. 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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