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Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 12/21
Caràcter: Ordinària
Data: 30 de novembre de 2021
Horari: de 20.00 a 22.30 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí

Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Gabriel E. Llorens González, secretari acctal
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Cristina Alonso Pujadas
- Irene García Sureda
- Andrés Campuzano García
- Jerònima Sans Amengual
- Pedro Lopez Ruiz
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Aina Amengual Marí
- Josep Ramis Salamanca
- Daniel Mas Martínez
- Mª Magdalena García Gual
- Jaume Llompart Caldés
- Sebastià Frau Serra
- Carmen Ripoll Torres
- Jose María Amengual Jiménez
- Lidia Antonia Sabater Pérez
- Marcos Aníbal Pinela Sosa
- Mª Dolores Nchaso Sota 
- Humberto López Rodríguez
- Neus Serra Cañellas
- Miguel Angel Estarás Gelabert
- Eusèbia Rayó Ferrer, defensora de la ciutadania

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors (26-10-2021 i 09-11-2021)
Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Reconeixement de crèdit 09/21
Mocions:
3. Moció presentada per l’equip de govern per la creació d’un espai mort neonatal.



4. Moció presentada pel grup polític municipal Vox Marratxí para aplicar un “Plan Local de 
adaptación y eliminación de barreras arquitectónicas”
5. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular per a l’eliminació de l’impost 
sobre successions
6. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular envers el conveni de 
carreteres

B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre el 11-10-2021 i el 10-11-2021
Economia i Especial de Comptes (Economia):
2. Dació de compte al plenari de la Corporació novembre 2021 (Execució trimestral i 
dades PMP i morositat relatives al 3r trimestre 2021)
Precs i preguntes
- Pregunta presentada pel Grup Mixt relativa al deteriorament de l’arqueta del carrer 

Gladiol, 25-27

Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació actes sessions anteriors

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 26-10-2021 i de l’acta de la 
sessió extraordinària de data 09-11-2021, que s’aproven i autoritzen per unanimitat.

La portaveu de Vox comenta: “Una sugerencia, ¿una vez que se hacen los plenos se puede 
facilitar el link para que cuando nos lleguen las actas, que nos llegan con un tiempo muy 
justito, poder escuchar el link mientras lees el acta? ¿Es posible?”

El Batle li respon: “La gravació, vostè vol. Podem parlar quan vengui la secretària… Anava a 
dir la secretària oficial, però no… titular”

El Secretaria gafa la paraula: “Legalment no hi ha problema, la qüestió ja…”

I segueix parlant el Batle: “No, ja, és com s’envia. Quan arribi la Secretària titular parlarem 
amb ella, per veure quin sistema podem utilitzar per enviar-lo”

La senyora Nchaso diu: “Gracias”

2. Reconeixement de crèdit 09/21

Vist l’expedient 09/21 relatiu al reconeixement de crèdits corresponents als exercicis 
pressupostaris anteriors.

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

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



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

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit 09/21 corresponent a les despeses que després 
es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura en l’expedient.

NUM ANY NUM FRA DATA FRA NOM IMPORTOBJECCIÓ

1 2020 IBI 2020 41354299TNADAL RAMIS, MARIA 8459901DD7885N0001HB 318,91

2 2020 IBI 2020 43055376CBALLE MONJO, MARIA ROSA 8981302DD7888S0001EP 201,18

3 2020 IBI 2020 41368797PNADAL RAMIS, BERNAT 8459902DD7885N0001WB 238,61

4 2020 IBI 2020 42962184RGARCIES VIDAL, MARGALIDA 0655106DD8805S0001RI 124,19

5 2020 IBI 2020 41259633WAMENGUAL SERRA, MIGUEL 0554312DD8805S0001LI 187,91

6 2020 IBI 2020 41354528ENADAL PUJADAS, FRANCISCA 8782902DD7888S0001WP 278,26

7 2020 IBI 2020 43114900CCORTES ROSSELLO, SALVADOR 8982104DD7888S0001KP 80,88

8 2020 IBI 2020 42976210CCARBONELL VINENT, FRANCISCA 0355504DD8805N0001EM 132,87

9 2020 IBI 202043109022F MOREY SERRA, JUAN 8982107DD7888S0001XP 128,50

10 2020 IBI 202034065300T MASSOT JUAN, JUAN 0652313DD8805S0001PI 200,30

11 2020 IBI 202043075536D JULIA PALOU, LAURA 3631702DD7833S0001PB 116,54

12 2020 IBI 202041370434N PALOU RAMON, FRANCISCA 
LUISA

3631702DD7833S0003SX 48,56

13 2020 IBI 202041370434N PALOU RAMON, FRANCISCA 
LUISA

3631702DD7833S0002AZ 107,91

14 2020 IBI 202078172949C MAS BIBILONI, FRANCISCA 4829117DD7842N0001RX 361,09

15 2020 IBI 202043109835S MENDEZ CASTELL, JUAN 8958804DD7885N0001JB 133,77

16 2020 IBI 202043109835S MENDEZ CASTELL, JUAN 8958804DD7885N0002KZ 104,19

17 2020 IBI 202043109835S MENDEZ CASTELL, JUAN 8958804DD7885N0003LX 104,19

18 2020 IBI 202041317595G RAMIS MONSERRAT, MIGUEL 0054408DD8805S0001II 131,21

19 2020 IBI 2020 41317595G RAMIS MONSERRAT, MIGUEL 0651116DD8805S0001QI 141,39



20 2020 IBI 2020 42942592M PALOU RAMIS, MARGARITA 0953133DD8805S0001JI 128,23

21 2020 IBI 2020 41255385D VICH OLIVER, ESPERANZA 8859107DD7885N0001YB 163,79

22 2020 IBI 2020 41328867Y TRIAS MERCADAL, 
CRISTOBAL

3827628DD7842N0001RX 101,00

23 2020 IBI 2020 41321027D TOUS BARRERA, MIGUEL 0752943DD8805S0001II 110,89

24 2020 IBI 2020 43027793Z ISERN MOYA, MIGUEL 3835604DD7833N0002YD 142,58

25 2020 IBI 2020 43115366A POCOVI RAMIS, BALTASAR 07036A001009460000MS 163,43

26 2020 IBI 2020 41374951K AMENGUAL CRESPI, 
BARTOLOME

1354102DD8815N0001MR 770,24

27 2020 IBI 2020 41227052N MOYA VILA, JOSE 3631753DD7833S0001SB 293,40

28 2020 IBI 2020 43038203M RAMIS MARTI, ANTONI 4829113DD7842N0001FX 398,75

29 2020 IBI 2020 78203930C FRAU SERRA, JOSE 0652309DD8805S0001QI 161,29

30 2020 IBI 2020 X0009723V CHAUVEAU, ALINE PAULE 8859106DD7885N0001BB 240,26

31 2020 IBI 2020 A07218688 INVERSORA DE VIVIENDAS 
SUBVENCIONADAS SA

3735102DD7833S0001ZB 2.320,21

32 2020 IBI 2020 78172688N SERRA PEÑA, PETRA 0651131DD8805S0001DI 130,12

33 2020 IBI 2020 41158877D CATALA MONSERRAT, DAMIAN 1153119DD8815S0001XS 356,56

34 2020 IBI 202041134228Q TOMAS VIDAL, MARIA 
CONCEPCIÓN

8958508DD7885N0001KB 312,30

35 2020 IBI 202041465654N VILLALONGA QUADRADO, MARIA 
AUXILIADORA

8859103DD7885N0002JZ 212,49

36 2020 IBI 2020B57140915 BENITIAMOR SL 3834605DD7833S0001OB 764,69

37 2020 IBI 202043043775B FAJARDO FAJARDO, CARMEN 9157601DD7895N0001IQ 122,12

38 2020 IBI 2020 43185306T XAMENA CLADERA, MARIA 
MAGDALENA

0554301DD8805N0001HM 138,59

39 2020 IBI 2020 43185306T XAMENA CLADERA, MARIA 
MAGDALENA

0554301DD8805N0001HM 17,74

40 2020 IBI 2020 42998352J SERRA SANS, ROSA DEL CARMEN 0752922DD8805S0001AI 128,30

41 2020 IBI 202024089928G HERNANDEZ SANCHEZ, 
AMADOR

0554326DD8805S0001EI 186,24

42 2020 IBI 2020 43073563Z FERNANDEZ VERD, CARLOS 07036A006001730000MP 608,09

43 2020 IBI 2020 43124392J OBRADOR HERNANDEZ, 
GABRIEL

83571D1DD7885N0001RB 113,09

44 2020 IBI 202046756865G SANCHEZ ESTEBAN, CARLES 8560910DD7886S0001YX 369,23



45 2020 IBI 202043101119Q ANDUEZA RODRIGUEZ, 
RICARDO

0556710DD8805N0001RM 106,37

46 2014 2015000283 19/03/2014
AGUAS TERMINO MARRATXI, S.A

35,67

47 2020 2021005106 30/11/2020
HIERROS Y ACEROS DE 
MALLORCA S.A 38,59

48 2020 2021005552 20/05/2020 CAN JUANITO VIVERS S.L 312,11
49 2020 2021005553 06/03/2020 CAN JUANITO VIVERS S.L 93,4

TOTAL 12.180,23
Motius de l'objecció MC = Manca de crèdit
F = Fraccionament indegut (+15.000€)
CI = Competències impropies sense informes preceptius
Resta, manca aprovació prèvia de despesa i informe del 118.2 LCSP

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

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

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 25 de novembre de 2021, abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels 
quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem; i amb les 
abstencions dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de 
VOX i del regidor del Grup Mixt, aprovar els acords esmentats.

3. Moció presentada per l’equip de govern per la creació d’un espai mort neonatal

A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora de Serveis Socials, senyora 
Aina Amengual Marí de la Moció presentada per l’equip de govern, de data 12 de novembre 
de 2021 per la creació d’un espai mort neonatal que diu textualment:

“El passat dia 15 d’octubre se celebrà el Dia Mundial de la Conscienciació sobre la mort 
Gestacional, Perinatal i Neonatal, i per tal de sensibilitzar sobre aquesta realitat que afecta a 
moltes parelles des de l’àrea d’Igualtat d’aquest Ajuntament es proposa habilitar un espai al 
cementiri del municipi on les famílies, que hagin perdut un infant durant la gestació o en 
néixer, el puguin recordar.

El fet que el pensador francès del Renaixement, Michel de Montaigne no reconeixia com a 
propis els fills que havien perdut la vida abans de néixer, ens pot ajudar a fer-nos una idea 
de com se silenciaven les morts perinatals ja el segle XVI. Que el quadre Henry Ford 
Hospital (La cama volando), de Frida Kahlo, on es pot veure una radical representació de la 
pintora mexicana al llit després d’un avortament natural, generés tan enrenou a mitjans del 
segle XX ens pot ajudar a fer-nos una idea de fins a quin punt era tabú el tema. I que les 
escriptores Anaïs Nin i Mercè Rodoreda intentessin visibilitzar-ho de bades a partir de les 
seves malaurades experiències, ens pot ajudar a acabar-nos de fer una idea de la 
desautorització de què ha estat víctima el dol perinatal.

La mort d’una filla o fill durant l’embaràs, el part o poc després de néixer és una realitat 
present en nombroses famílies. És el que es coneix com a mort perinatal o neonatal en 



funció de si la mort és a partir de la setmana 22 de l’embaràs o en el primer mes de vida. Tot 
i així, les dades no comptabilitzen les pèrdues que es poden produir en les primeres 
setmanes de gestació.

Un fet devastador per a una família, sens dubte una de les pitjors experiències que li podria 
passar a una mare o pare. És comú, que no rebin el suport que necessiten en el sistema 
sanitari o en l’entorn social.

Tal com el naixement, la mortalitat infantil també és, òbviament, present en la nostra 
societat. Tot i comptar amb un sistema sanitari avançat i pioner en molts tractaments 
mèdics, hi ha encara moltes morts que són prematures. Avui en dia el dol lligat a la mort 
d’un infant segueix sent un tema tabú en la nostra societat, un tabú que invisibilitza aquestes 
famílies i el seu dolor, aïllant-les i menystenint les seves pèrdues. De vegades, són 
situacions que produeixen molt dolor i patiment als progenitors, als familiars i professionals 
vinculats amb el tràgic succés. Les mares i/o pares que han perdut el fill viuen moments de 
molt dolor i patiment. Viuen un dol per la mort d’un ésser estimat, tot i que moltes vegades 
es menysté per l’estigmatitzant creença que no es pot estimar de la mateixa manera un fill/a 
que no s’ha conegut o que s’ha fet durant pocs dies. Falsa creença que agreuja i invisibilitza 
el dolor.

Segons les últimes xifres publicades a l’Idescat, de l’any 2019, la taxa de mort perinatal va 
ser del 4.57% (defuncions per cada 1.000 nascuts vius). Es calcula que a l’estat espanyol 
moren cada any gairebé 2.500 infants en el període perinatal, 6 infants cada dia, que inclou 
des de la setmana 22 de gestació fins al primers dies de vida.

Per aquest motiu creim que oferint al cementiri municipal un espai dedicat a tots els infants 
que van morir al ventre de les seves mares o al poc de néixer, tendran el reconeixement que 
es mereixen i ajudaria als familiars a poder tenir un racó especial de record.

Aquest espai tindria les dues funcions: un espai simbòlic on les famílies puguin anar a 
recordar els seus infants i alhora un espai que doni visibilitat a la realitat de la mort 
gestacional i perinatal.

L’Ajuntament de Marratxí es compromet a habilitar i crear un espai per a les persones que 
han patit aquesta pèrdua amb l’objectiu d’oferir un espai, on puguin recollir-se, puguin 
recordar-los, mostrar el dol i visibilitzar aquestes situacions. Per això hi haurà un espai 
ajardinat per dipositar-hi records individualitzats; una placa distintiva, un banc on poder 
asseure’s, s’hi sembrarà el que es coneix com l’arbre de l’amor (cercis siliquastrum) i altres 
elements vegetals. El consistori vol oferir així el seu suport a les famílies que ho necessitin 
dedicant un espai a aquest dol. Una vegada creat aquest espai, qualsevol família que hagi 
tengut una pèrdua d’aquestes característiques podrà fer-ne ús sigui quan sigui que l’hagi 
patida.

El suport i atenció a les famílies en aquests moments és cabdal per a acompanyar el dolor 
de l’experiència viscuda. Parlar de la mort perinatal és cabdal, també, per a aconseguir 
visibilitzar una realitat que existeix, que és més habitual del què creiem i que continua sent 
un tabú social. Per això el 15 d’octubre es celebra el Dia Internacional del Dol perinatal i 
gestacional, per tal de retre record als infants que moren abans de néixer o en els primers 
dies després de fer-ho, així com prendre consciència com a societat del dol invisibilitzat i 
desacreditat que viuen les famílies. Al tràgic succés que viuen les famílies, s’afegeix el fet 
que no sempre poden acomiadar al fill/a amb l’espiritualitat que requereix el moment. Tenir 



un lloc per al record és important per a les famílies que han perdut els seus fills/es de forma 
prematura i no tots els serveis funeraris disposen d’espais i procediments reservats i 
especialitzats per aquest acompanyament.

Per tots aquests motius, es proposen els següents punts d’acord:

1r. Incorporar, en la major brevetat possible, en el plantejament actual del cementiri un espai 
amb elements naturals (arbres, vegetació, pedres) on es creï un element memorial placa o 
monòlit amb una inscripció genèrica i que incorpori la possibilitat que cada família pugui 
afegir-hi una estrella o altra símbol elaborat amb ceràmica per part d’una persona artesana 
del nostre municipi i que es pugui personalitzar amb una inscripció.

2n. Elaborar un fulletó informatiu per poder fer difusió de l’existència de l’espai i de la seva 
ubicació, així com també de les principals recomanacions que s’hi puguin fer constar. Si és 
necessari, assignar-hi pressupost per la dotació i manteniment d’aquest espai i/o realitzar les 
xerrades referenciades al punt 4.

3r. Difondre entre les famílies del nostre municipi aquest servei a través del servei 
d’obstetrícia així com als centres hospitalaris: Hospital Son Llàtzer, Hospital Son Espases i a 
les associacions o entitats de Marratxí que tenguin relació en la preparació al part com 
Vincles, Acompanyament, Vincle i Criança i altres de Marratxí.

4t. Agendar el dia 15 Octubre dia internacional de la mort gestacional i perinatal, a les xarxes 
socials i promoure xerrades i exposicions sobre la mort i el dol gestacional, neonatal i 
perinatal a través de la regidoria de Salut. Així com fer possible la il·luminació de la façana 
de l’Ajuntament amb una llum de color lila en record a tots els infants que moren durant 
l’embaràs o els primers dies de vida.

5è. Crear a les biblioteques municipals un fons de llibres sobre avortaments, dol i mort 
perinatal així com de filmografia específica.

INSCRIPCIÓ A LA PLACA: “En record dels infants que van néixer adormits, aquells que 
duim al ventre però mai vàrem arribar a conèixer, els que vàrem sostenir en braços però que 
mai vàrem poder dur a ca nostra i aquells que vàrem poder dur a ca nostra però no varen 
poder quedar. L’amor no comença en néixer ni acaba amb la mort. L’amor comença abans 
de néixer i perdura més enllà de l’absència. La vostra empremta estarà gravada sempre en 
els nostres cors.”

Sotmès l’assumpte a deliberació pren la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor José Mª 
Amengual: “Moltes gràcies, senyor Batle, bon vespre a tots. La veritat és que aquesta moció 
sí que mostra una sensibilitat que moltes vegades no som conscients, i des del nostre grup 
la recolzarem sense cap mena de dubte perquè consideram que no és visible fins que no ho 
pateixes moltes vegades, i així ho farem més visible des del nostre Ajuntament. Gràcies”

Maria Magdalena García, regidora pel Partit Popular parla a continuació: “Moltes gràcies. 
També anunciar que el nostre grup votarà a favor d’aquesta moció, la veim amb molt bons 
ulls, és vera que demostra una sensibilitat especial en tot aquest assumpte, però tenim dues 
petites qüestions. Una, supòs que és una errada, el Dia Internacional del Dol Perinatal és el 
15 d’octubre, i s’esmenta a la moció dues vegades, però al principi de tot hi ha una errada i 
diu 25 d’octubre, hauria de ser el passat 15 d’octubre i així aniria en consonància amb les 
altres dues, que ho és. Això entenem que és una errada. I l’altra puntualització, no sé si 



podria ser una transacció, o per ventura ens poden entendre i ni tan sols arribar a això. És el 
punt número dos: elaborar un fulletó informatiu, molt bé, dels espais i que la seva ubicació, 
així com també les principals recomanacions… Si és necessari assignar-hi un pressupost, 
per a l’adaptació i manteniment d’aquest espai. Nosaltres pensam que és necessari, o sigui, 
no cal posar en dubte que sigui necessari, evidentment serà necessari un pressupost, dotar 
d’un pressupost per, precisament, el manteniment, què diu exactament? Perdonin, els meus 
problemes tècnics d’avui, assignar-hi un pressupost per la dotació i manteniment d’aquest 
espai. Entenem que aquest espai per realitzar xerrades o pel que sigui, aquest espai s’haurà 
de mantenir sí o sí, per tant si és necessari no, jo crec que la moció hauria de dir s’assignarà 
un pressupost per la dotació tal, tal, tal, això és la puntualització que volíem fer”

Contesta la regidora Aina Amengual: “Jo desconec en realitat quin és el pressupost del 
cementeri municipal, jo entenc que ja se fa un manteniment en general del cementeri i això 
s’ha d’incloure. Per això vaig posar si és necessari, perquè manteniment al cementeri se’n fa 
sempre, però si era necessari vaig trobar que s’havia de deixar per escrit, que de vegades 
queda inclòs a una partida més àmplia i jo desconec amb detall…”

Torna intervenir la senyora García: “Sí, jo entenc que vostè la seva àrea no és el cementeri, 
però al final aprovam una moció de tot l’Ajuntament i jo crec que hi ha d’haver coordinació 
entre totes les àrees i tanmateix haurà d’existir aquest pressupost”

Seguidament parla el Batle: “És el que volia afegir jo, vull dir evidentment no hi haurà una 
partida que sigui pel cementeri prenatal, perquè evidentment la llei ens marca les partides i 
no existeix. Hi ha la partida de manteniment del cementeri, que pel que és aquest cementeri, 
vull dir pel que és aquest cementeri prenatal, bastarà, perquè realment ja és un espai que ja 
existeix del cementeri, simplement se posaran aquests elements de dol, però evidentment 
podem posar dotar, estarà dotat, perquè ja ve dotat”

La portaveu del PP respon: “Sí, no, d’acord, ja quasi és més una qüestió de forma, 
simplement seria llevar el si és necessari, perquè evidentment ho serà. De quina partida? La 
que sigui”

I el Batle diu: “No hi ha cap problema, perquè tanmateix ja ve dotat, o sigui, no…”

La senyora García de nou: “Perfecte, moltíssimes gràcies”

A continuació parla el regidor d’Unides Podem, senyor Humberto López: “Bon dia a tothom. 
Sobre la moció aquesta, esteim molt d’acord. Pensam que està més acord amb la 
sensibilitat sobre la família que hi ha en els temps més moderns, que antigament se deia 
que segons quins temes no se’n parlava, no hi havia un recolzament sobre temes més 
sensibles i també més femenins en moltes ocasions, i per això esteim molt d’acord amb 
aquesta aportació. I també un altre tema és que m’he adonat que es tracta d’una moció que 
no s’insta a cap organisme superior en aquest cas, perquè només és dedicat a que sigui 
l’Ajuntament que faci les accions necessàries, en aquest cas, o sigui que és una moció 
només per a l’equip de govern, i bé, pensant en això també molts d’usuaris del cementeri, o 
sigui, moltes famílies de Marratxí no són usuàries del cementeri municipal, però clar, sí que 
serien usuàries totes les famílies de Marratxí d’aquest servei, llavors sí que és una millora 
important, perquè ja seria per totes les famílies, encara que no siguin usuàries del cementeri 
municipal”



El Batle comenta: “Exacte. Evidentment ara per ser usuari del cementeri has de tenir una 
tomba o has de comprar una tomba o un nicho, o un columbari, evidentment això no, això 
fas una petició, simplement te donen aquest element i pots anar al jardí que destinem a això 
a posar-ho. O sigui que sí, qualsevol família sense cost podrà fer ús d’aquests elements”

El senyor López afegeix: “Molt bé, el nostre recolzament, gràcies”

Lola Nchaso, regidora per VOX parla a continuació: “Nosotros al igual que resto de grupos 
estamos muy a favor de la moción, porque somos gente provida y hemos de estar al lado de 
los que la pierden o pierden sus seres. Lo único que yo disentiría un poquito es en el color 
morado que se tiene que poner ese día, estamos hablando de neonatos, estamos hablando 
de almas que todavía no han… Entonces yo creo que el blanco [parlen fora de micròfon], yo 
creo que al tratarse de almas que son recién nacidos, digamos que no han tenido recorrido 
ni para el bien ni para el mal, el color más idóneo sería el blanco. Es lo único que pondría yo 
la pega, pero estamos a favor”

El Batle contesta: “El tema del color, com ara m’explicava la senyora Amengual, és que no el 
triam nosaltres, sinó que ja ve triat, és com el dia del medi ambient el verd, com el dia contra 
el càncer de mama el rosa, aquest dia el morat, vull dir ja ve triat, no és que nosaltres 
haguem triat el color morat”

Segueix parlant la senyora Nchaso: “Bueno, pero podemos poner el color que nosotros 
creamos, ya que es nuestro cementerio”

Li contesta el Batle, senyor Cabot: “No, però això no és un llum pel cementeri, això és el dia 
que és el dia internacional de la mort gestacional i perinatal, l’associació internacional d’això 
ens demana poder posar llum a la nostra façana, igual que el dia contra el càncer de mama 
ens demana que el posem rosa, i això ens ve d’ells i ens demanen. Això serà la façana un 
dia a l’any, no serà el cementeri tots els dies”

Respon la senyora Nchaso: “Ok, gracias”

Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per unanimitat aprovar la 
moció abans transcrita modificant el segon punt de l’acord quedant redactat de la següent 
manera: 

2n. Elaborar un fulletó informatiu per poder fer difusió de l’existència de l’espai i de la seva 
ubicació, així com també de les principals recomanacions que s’hi puguin fer constar. 
S’assignarà el pressupost per la dotació i manteniment d’aquest espai i/o realitzar les 
xerrades referenciades al punt 4.

4. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí para aplicar un “Plan Local de 
adaptación y eliminación de barreras arquitectónicas”

A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu de Vox, de la Moció 
presentada per Vox Marratxí, en data 18 de novembre de 2021 para aplicar un “Plan Local 
de adaptación y eliminación de barreras arquitectónicas” que diu textualment:

“La finalidad de esta moción es conseguir un Marratxí accesible suprimiendo para ello 
cuantas barreras impidan el acceso a la vida normalizada de personas con discapacidad o 



con movilidad reducida, fomentando la accesibilidad de los lugares y construcciones, así 
como la adaptación de instalaciones, edificaciones y espacios libres comunes a todos.

Esta moción se sustenta en la normativa legal que existe sobre la accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad que va desde la “Carta Europea de los 
Derechos del Peatón”, en su resolución del Parlamento Europeo, hasta la propia 
Constitución Española, que contiene diversos artículos dirigidos a fomentar la igualdad y el 
desarrollo individual de las personas (artículos 9.2 y 14) y realizar una política de integración 
de las personas con discapacidad física, sensorial e intelectual asegurando el disfrute de 
derechos individuales y colectivos en los distintos medios en los que se desarrolla la 
actividad humana (artículo 49).

Al mismo tiempo, recogemos la propia necesidad y reivindicación de los vecinos de Marratxí 
con problemas de movilidad que nos han planteado algunas dificultades que sufren en sus 
desplazamientos cotidianos y para quienes la eliminación de barreras arquitectónicas 
supone poder desarrollar una vida autónoma sin depender en lo posible la ayuda de otras 
personas.

Por otro lado, fuera del ámbito anteriormente citado, el ciudadano de a pie se ve negado a la 
libre circulación por aceras por el mero hecho de llevar cochecitos de niños, carritos de la 
propia compra o incluso sin necesidad de ello, como sucede en los núcleos de Cas Capità, 
Pont d’Inca o sa Cabaneta, entre otros, dónde hay tramos que es imposible transitar por la 
acera.

Marratxí debe trazar un plan de accesibilidad universal y estándar, que supere estereotipos 
y sea eficaz e innovador, contemplando la diversidad humana en su más amplia acepción. 
Hay que dejar atrás el típico parcheo ejecutado hasta ahora para contentar a unos pocos, 
porque la realidad se convierte en un auténtico drama diario y en una verdadera carrera de 
obstáculos para las personas con problemas de movilidad.

Marratxí debe efectuar una apuesta decidida por modificar el modelo de municipio, 
adoptando las medidas de planificación territorial necesarias para garantizar el acceso 
peatonal a los bienes y servicios municipales.

Entendemos que es necesario rediseñar los espacios de uso peatonal (considerando el 
ancho de aceras, obstáculos, mobiliario urbano, accesos a edificaciones etc.) de tal modo 
que sean accesibles y seguros para el uso y disfrute de todas las personas y especialmente 
para las afectadas por cualquier tipo de discapacidad que impiden avanzar hacia el deseo 
común de todos, la integridad social.

Por todo ello solicitamos la adopción de las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

PRIMERO.- Que se elabore un plan local de adaptación y eliminación de barreras 
arquitectónicas para el municipio que contemple:

a) Un estudio técnico de accesibilidad que analice la situación actual y recoja las 
intervenciones que se deben realizar a corto, medio y largo plazo.

b) Un plan de inversión anual que se plasme en la pertinente partida presupuestaria.



SEGUNDO.- Instar al Gobierno Balear a que suprima las barreras arquitectónicas existentes 
que sean de su competencia”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor José 
Mª Amengual: “Moltes gràcies, senyor Batle. El títol de la moció està clar que el que vol és 
una millora per tots els ciutadans, el que sí és cert és que el que cercam és reparar el que 
se va fer malament. Realment tot el que se fa avui en dia, des dels darrers anys, sempre té 
present aquestes barreres i no vol dir que no tenguem feina per fer. Des del nostre grup 
municipal, evidentment no ens queda més sentit comú que recolzar aquesta moció”

Seguidament parla la senyora Mª Magdalena García, portaveu del PP: “Nosaltres també, 
des del grup Popular donarem suport a aquesta moció perquè trobam que no només és de 
sentit comú, sinó que a més és una qüestió històrica ja d’anar arreglant totes aquelles zones 
que la moció ho explica a més molt bé, concretament la senyora Nchaso s’ha equivocat i ha 
dit Cabana, però està escrit Cabaneta, Cabaneta, Pont d’Inca i Cas Capità com a tres nuclis 
que són importantíssims i que a més és una qüestió, com els hi dic, històrica, perquè jo 
record fa molts d’anys, molts de vostès no se’n recordaran però hi ha regidors d’aquesta 
corporació que sí, quan jo seia en aquell costat, que formava part d’un equip de govern, i el 
senyor Canyelles seia aquí on jo sec ara, a l’oposició, ja ho reclamava, vull dir que això fa 
moltíssims d’anys. Reclamava precisament que hi havia aceres on no s’hi podia passejar 
amb un cotxet, i de fet a més record que en varen fer molta bandera a una campanya 
electoral d’aquesta qüestió, crec que ara desprès de 6 anys de governar és hora de que ens 
posem “todos manos a la obra” i fil a l’agulla per solventar aquestes qüestions. Per tant, com 
no podia ser d’altra manera, el vot del Partit Popular serà favorable. Gràcies”

Joan Francesc Canyelles, regidor de l’àrea d’Urbanisme intervé: “Bon vespre a totes i a tots. 
Primer de tot dir que des de fa molta estona s’hi està fent feina amb el tema d’accessibilitat i 
de millorar les barreres arquitectòniques, com deia la senyora García, les darreres 
legislatures que va governar el Partit Popular ja s’hi va començar a fer feina i se varen 
adaptar edificis municipals i se varen fer diferentes intervencions en aquest sentit, i 
evidentment des de que governa aquest equip de govern també s’han fet diferentes 
intervencions per millorar l’accessibilitat universal. Entenem que als edificis, com deia el 
senyor Amengual, als edificis de nova construcció, inclús als edificis municipals, aquesta 
adaptació ja s’ha feta, i del que s’està parlant ara és de l’adaptació del que és la via pública i 
determinats espais que tenim dificultats. Com vostès saben és norma de la casa no aprovar 
segons quins tipus de mocions si no les podem complir, i evidentment un pla general 
d’accessibilitat és el que esteim desenvolupant, llevant els punts negres i llevant on hi ha 
més dificultat d’accessibilitat. Sí que és cert que hi ha determinats punts d’aquests nuclis 
que s’esmentaven que les aceres històricament són molt estretes, no tenen possibilitat 
d’eixamplar-se i, a damunt, hi ha els pals d’electricitat que aguanten tot el cablejat elèctric 
que donen subministrament a les cases, que és impossible llevar-los d’una manera, per dir-
ho de qualque manera, d’una manera ràpida. I amb aquest punt és un punt que pensam que 
és un punt molt important. També un altre fet que també s’ha anat, que darrerament o 
aquestes passades legislatures s’hi està treballant molt, és el tema de la mobilitat sostenible 
i els diferents carrils per a peatons i per a bicicletes, que duen a millorar moltíssim 
l’accessibilitat. Tots hem vist, per exemple, gent que va amb cadira de rodes precisament 
per aquests vials, i que també van, per exemple, amb cotxets d’infants dins aquests vials 
d’accessibilitat, de mobilitat sostenible. I en aquest sentit dir que com que també totes les 
peticions que hem tengudes les hem respost, de diferents ciutadans que tenen diferents 
problemes de mobilitat, a través de la brigada s’han fet aquestes millores i que també esteim 
en contacte constant amb Mallorca Accessible per a Tothom, que és una associació 



precisament de tema d’accessibilitat, i el que ens recomana més és fer itineraris, els quals 
ens han proposat, i alguns són dins mateix Antoni Maura i diferents espais d’aquells voltants 
i altres, com l’accessibilitat també a l’hort urbà, i esteim treballant en aquest sentit. I per 
aquest motiu nosaltres no donarem suport a aquesta moció, no perquè no estiguem d’acord, 
perquè és evident que hi feim feina diàriament, però sí que és una cosa que s’està fent feina 
constantment, per tant pensam que no ens hem d’enganar a nosaltres mateixos i 
senzillament hem de seguir treballant en aquest sentit, com ja se fa des de fa molts d’anys, 
de diferentes legislatures, per eliminar aquestes barreres arquitectòniques, que n’hi ha 
algunes que duraran molts d’anys a poder-se salvar perquè són situacions que venen des 
de molt enrere i que són molt complicades de solucionar”

Lola Nchaso torna intervenir: “Señor Canyelles, precisamente lo que ha dicho la señora 
García. En el 2013 usted estaba azuzando a los del PP para que se dieran prisa en hacer un 
plan de adaptación, incluso les propuso una asociación de Mallorca Accessible per a 
Tothom, pasando o dejando de creer en los técnicos de la casa, si digo mentiras que me 
corrija el señor Frau. Es un trabajo lento, yo no le digo que se haga en dos días, es un 
trabajo lento. Es crear una partida y hacer diferentes fases y que el pueblo los pueda 
comprobar. De enero a diciembre se ha hecho ese tramo. ¿Por qué? Porque si yo voy a mi 
centro de salud y veo que me han hecho esta chapucilla [mostra una foto impresa], sí, han 
subido el acceso, pero luego queda un escalón, un escaloncito, ¿qué hago con mi silla de 
ruedas? Voy con mi cochecito de niño pequeño [mostra una altra foto], tengo que bajar y 
subir… Lo único que pedimos es que se haga un plan serio, una partida que no se pueda 
tocar más que para eso. Que tardamos veinte años, vale, pero que se vea que se está 
haciendo el trabajo. Creo que no pedimos otra cosa. Gracias, señor Alcalde”

El senyor Canyelles agafa la paraula: “Senzillament contestar-li que la feina se fa 
constantment. La partida pressupostària hi és i s’està treballant en aquest sentit. I invertir, un 
altre punt per exemple que li puc dir, que és que hem solucionat aquesta legislatura 
passada, a finals de la legislatura passada, per exemple, la primera que se m’ocurreix, és la 
plaça i els voltants del Pla de na Tesa, que s’ha posat tot a nivell precisament per això. 
També li he explicat el tema dels horts urbans perquè precisament hi ha gent amb cadira de 
rodes que ve als horts urbans, que són usuaris dels horts urbans, i hem fet una inversió de 
molts de doblers de tota aquella zona de Cabana per poder arribar per exemple a entitats 
bancàries, etcètera, etcétera, hem fet recorreguts, itineraris d’accessibilitat en aquest sentit, i 
en aquest sentit s’està treballant. Fixi’s si és així, que també li puc explicar que ara 
començaran les obres d’accessibilitat de diferents carrils d’aquests que li he parlat de 
mobilitat sostenible, que també serveixen per eliminar barreres arquitectòniques. Li parlo del 
carrer Alfàbia, del carrer de Son Frau, Cas Miot, Son Mayol, del carrer Torrent i del carrer 
dels Caülls. Són llocs on aquesta mobilitat serà sostenible, on dins aquests carrils hi pot 
anar una cadira de rodes, on hi pot anar un cotxet d’infant, on s’hi pot fer esport, etcétera, 
etcétera. A part d’aquest, que està licitat i està adjudicat ja a una empresa per començar les 
obres, també li puc parlar dels itineraris escolars segurs, que ja esteim fent, un per accedir a 
Blanquerna i l’altre per accedir a Ses Cases Noves. També li puc parlar del projecte per 
arribar del Polígon als Garrovers, o dels Garrovers de cap al Polígon, també en aquest 
sentit, que ara no s’hi pot anar, no és accessible. En aquest sentit també està adjudicat la 
redacció del projecte i si hi està interessada també li puc mostrar el projecte, l’avantprojecte, 
perquè el ens presenten. Venc a dir, escolti, esteim fent feina constantment i esteim deixant 
molts de doblers. Aquest mateix que li estic dient, aquest d’accessibilitat dels carrers que li 
he anomenat, que ja està adjudicat, són 401.000 €, a part que aprofitam també per fer 
sembra d’arbres, etcètera, etcètera, que sigui una ciutat molt més amable, que és la nostra 
funció, perquè la nostra funció des d’urbanisme, mobilitat sostenible i accessibilitat és 



precisament aquesta. On tenim més dificultats, és evident que on tenim més dificultats és 
dins els cascs històrics, perquè són on tenim més dificultats, molt més el tema de tot el 
cablejat, de postes damunt l’acera, les aceres són petites però a la vegada no pots 
eixamplar perquè si no no passen els cotxes, etcètera, etcètera. Això altres regidors que han 
governat aquest Ajuntament ho coneixen tan bé com ho pugui conèixer jo, això són realitats. 
Però el que li puc dir és que constantment s’hi està fent feina, i demostrable perquè després 
ho veu al carrer”

La senyora Nchaso de nou: “Me parece muy bien lo que me dice, señor Canyelles. [Mostra 
una foto] Esto es una parada de bus, no es tan viejo como sería una construcción del casco 
antiguo, ¿sí? ¿Cuando se hizo esta parada nadie pensó que aquí tenía que venir alguien en 
silla de ruedas? La accesibilidad está nula. Me refiero a eso”

Ara intervé el Batle: “Nosaltres sabem, senyora Nchaso, que ara traurà per xarxes que 
nosaltres no tenim cap interès en arreglar aquesta situació, però bé, esper que també pugui 
informar de tot el que li ha informat el senyor Canyelles, ara me parla de rebajes als 
bordillos, hem realitzat 80 rebajes aquesta legislatura, aquesta, a l’anterior en vàrem fer 
bastants més, i també per exemple, unit al que el senyor Joan Francesc no ha dit i jo vull 
recordar: per primera vegada qualcú amb cadira de rodes pot anar del Pont d’Inca al 
Figueral. No, perdoni, del Pont d’Inca fins a Pòrtol, quan abans no podien. Vull dir, me pareix 
molt bé, ja hem dit que no és que estiguem en desacord, sinó que nosaltres no aprovam 
mocions, com ha dit el senyor Canyelles, que no puguem complir. També li pos un exemple, 
a principi de legislatura vàrem fer les obres de la plaça del Pla de na Tesa, i els pals encara 
hi són. Quasi dos anys després GESA encara no ha llevat els pals, o sigui que és complicat, 
evidentment, i nosaltres, com ha dit el senyor Canyelles, preferim ser realistes, seguim fent 
feina cada dia, que n’hem fet molta, i continuar així. I evidentment que és un objectiu de tots 
aconseguir llevar aquestes barreres”

Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a 
favor dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX 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 del regidor d’Unides Podem, 
rebutjar la moció abans transcrita.

5. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular per a l’eliminació de 
l’impost sobre successions

A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu del grup municipal del Partit 
Popular de Marratxí, senyora Mª Magdalena García Gual, de la Moció presentada pel Partit 
Popular, de data 19 de novembre de 2021 per a l’eliminació de l’impost sobre successions, 
que diu textualment:

“A 15 països de la UE l’impost sobre successions no existeix o la recaptació és residual. En 
aquest grup es troben països com Itàlia, Portugal, Suècia, Polònia o Croàcia.

A Espanya l’impost de successions continua vigent i es troba cedit a les comunitats 
autònomes (CCAA), que tenen notables facultats pel què fa a les competències normatives i 
plena capacitat de gestió. Aquest fet, ha provocat que moltes CCAA hagin decidit 



pràcticament eliminar la tributació a aquest impost sobre tot a les herències entre pares i fills 
o el cònjuge, mentre d’altres, segueixen mantenint nivells de tributació molt elevats.

Aquest impost directe grava l’adquisició de béns i drets per herència, legat o qualsevol altre 
títol successori. Béns i drets que en la majoria dels casos, s’han adquirit amb molt d’esforç i 
que el causant mort deixa als seus hereus per ajudar-los.

El Govern de Pedro Sánchez amb la connivència del Govern d’Armengol, ha incrementat la 
tributació sobre el pactes successoris (herències en vida) a l’IRPF i a l’Impost sobre 
Successions, de manera que aquesta figura hereditària tant pròpia de les Illes Balears amb 
les peculiaritats a cadascuna de les illes, ja no tributa com una herència per causa de mort.

Per tot això, el grup popular eleva al Ple l’aprovació dels següents,

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern de les Illes Balears a eliminar l’Impost 
sobre successions a totes les herències entre pares i fills, cònjuge i ascendents (grups 1 i 2 
de l’impost) i a la reducció en un 50% de l’impost sobre successions quan els que reben 
béns d’una herència siguin els germans o els nebots.

SEGON.-L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern de les Illes Balears i al Govern d’Espanya 
a garantir que el pactes successoris (herències en vida) tinguin exactament la mateixa 
tributació, tant a l’Impost sobre successions com a l’IRPF, que les herències per causa de 
mort”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos: “Moltes 
gràcies, senyor Batle. El nostre partit a nivell nacional sempre ha dit que aquest impost, a 
part de recaudatori, té un desequilibri en determinades autonomies, per tant consideram que 
hauria de ser, si ha de continuar aquest impost, que és una altra cosa que també podríem 
tractar, hauria de ser igualitari a tot l’estat. De totes formes, encara així, nosaltres 
recolzarem aquesta moció. Moltes gràcies”

Seguidament parla la senyora Lola Nchaso, portaveu del Vox: “El contenido de la moción es 
verdad que nos preocupa a todos, pero creemos que son temas que tienen que tratar el 
Govern, que tienen que tratarse en el Congreso y que nosotros no somos competentes para 
tratar estos temas. Gracias”

El Batle té la paraula: “Ja com va passar, bé, no va passar exactament igual el ple passat, 
però evidentment tenim una idea fiscal molt diferent, això també és normal, que aquest 
impost és recaudatori, com molts d’altres, els imposts són recaudatoris per poder mantenir 
els serveis públics de qualitat que s’intenten donar, evidentment, perquè si no no se podrien 
donar, i també cal recordar que aquest impost a Balears, amb una cosa estic d’acord amb el 
senyor Amengual, que sí que estaria bé que se poguessin igualar a totes les comunitats, 
això totalment d’acord, però dir que les Balears ara mateix se troba a la mitjana del cost 
d’aquest impost. També dir que Balears, com moltes altres comunitats, també té una 
bonificació del 99% per aquells descendents dels morts menors de 21 anys que rebin 
aquesta bonificació. O sigui, Balears evidentment no és de les comunitats que està pitjor, ni 
molt manco, a més el 2016, quan se va posar aquest impost, el que sí que va fer el Govern, 
aquí quan se va legislar, perdonau, 2006, aquest impost era igual per tothom, o sigui, 
donava igual si rebies un bé immoble de 120.000 euros o rebies un bé immoble de 2 



milions d’euros. El 2016, el que sí que va fer amb la llei de pressupostos generals de 
la CAIB de 2016, se va corregir i se va fer progressiu, el que deim nosaltres sempre 
que creim, que els impostos han de ser progressius i aquells que cobren menos han 
de pagar menos i aquells que cobren més tenen més capacitat per poder pagar més. I 
evidentment amb el que sí que estic totalment d’acord, com repetesc, és un impost que totes 
les comunitats s’haurien de poder posar d’acord, però evidentment cadascuna té també les 
seves mancances a l’hora de tenir menys o menos ingresos. O sigui que nosaltres votarem 
en contra d’aquesta moció”

A continuació torna intervenir la senyora García: “Senyor Batle, no me ve de nou però ens 
sembla una llàstima. Una llàstima perquè estic d’acord amb una de les coses que ha dit, que 
vostès varen corregir, varen fer progressiu aquest impost, fantàstic. Pues anem més enllà, 
anem més enllà i anem a fer el que podem fer. Aquest impost, la regulació d’aquest impost, 
està cedit a les comunitats autònomes, per tant no és una qüestió ja de l’estat, si no com 
deia ja la senyora Nchaso, no hay que debatirlo en el Congreso, és una qüestió de les 
comunitats autònomes, i el que comentava vostè, senyor Batle, i el company de Ciutadans, 
ho reflexa l’exposició de motius de la nostra moció, que jo no he llegit, que cada comunitat 
autònoma té potestat per baixar o pujar aquest impost, i això provoca moltes diferències 
entre els ciutadans d’unes comunitats autònomes i d’unes altres. I li deia que és una llàstima 
que ja que vostès varen corregir, varen fer aquest impost progressiu, ara no vulguin 
continuar i no vulguin votar a favor d’una proposta que és de justícia, de justícia total perquè 
en molts de casos, o en la majoria de casos, els cònjuges i els fills de la persona que mor i 
que deixa l’herència, han participat en gran mesura a generar aquest patrimoni, i después 
d’haver fet feina per generar aquest patrimoni se’ls hi demana un impost, una quantitat, 
barbaritats en molts de casos, que fa que moltes de persones hagin de renunciar a cobrar 
aquestes herències, i això és molt trist, perquè per impossibilitat de poder fer front al 
pagament d’aquest impost de successions, per tant eliminar aquest impost de successions 
és una qüestió de justícia, perquè tu has fet feina tota la vida per generar un patrimoni que 
després has de renunciar precisament per no poder pagar aquest impost que te genera tota 
la feina que tu has fet per poder-lo crear, per tant ens pareix d’una injustícia total, i que res 
més guapo que poder disfrutar d’aquell patrimoni que un ha fet feina a la seva família, amb 
els seus pares, amb els seus padrins, i que com deim en mallorquí tot aquest sacrifici ha 
sortit de la feina, de la feina i del profit que li hem donat a aquesta feina. Per tant és una 
llàstima que vostès hi votin a favor, perquè creim que era una oportunitat boníssima per 
demostrar que vostès estan al costat dels ciutadans i que al final el que ens ha de preocupar 
a tots és fer la vida millor als ciutadans de Marratxí, per suposat, i de les nostres illes, per 
tant no me ve de nou, però sí que me pareix una llàstima i pensam que vostès perden una 
oportunitat, perquè també ho diu a l’exposició de motius, a molts de països d’Europa aquest 
import no existeix, i si existeix és una recaudació molt residual. A Espanya existeix, i com 
dèiem, segons la comunitat autònoma on t’ha tocat viure, o la que has triat per viure, tens la 
sort de que aquest impost sigui molt menor, o tens la desgràcia de que sigui una barbaritat, 
com els hi deia, o inclús que hagis d’arribar a renunciar a aquella herència familiar i a aquell 
patrimoni que s’ha generat, com els hi deia, fent molta de feina. La veritat és que ens sembla 
trist, però ja està, és el seu parer, gràcies”

Li respon el Batle: “Evidentment, mira si ens agrada crear justícia amb els tributs, que els 
intentam fer que tothom pagui pel que té, i evidentment que se creen situacions injustes, 
depèn de la família que és. Vostè me parlava que a altres països la pressió fiscal, vull dir 
que a Espanya amb aquest impost la pressió fiscal és molt més alta que a altres països, 
igual que a altres països amb altres impostos és molt més gran que a Espanya, vull dir, això 
cadascú té la seva. I de fet Espanya, com sabreu, és un dels països amb més frau sobre 
hisenda, i aquest problema, aquesta problemàtica, ve per la creació de la llei antifrau, que 
entenc que n’hi ha qualcuns que la llei antifrau no li pot parèixer tampoc justa, segurament, 



però sí que a través d’aquesta llei antifrau el que se fa és que se tributa damunt l’IRPF, i és 
una de les situacions que se crea que farà pagar més als ciutadans, però per això també ara 
al Senat el grup socialista ha presentat una enmenda de llei que diu no penalitzar les 
herències en vida sempre i quan el bé transmès no sigui venut en els cinc primers anys des 
de la seva entrega. Això què significa? Això no s’ha votat encara, encara hi ha l’oportunitat 
de que tothom ho voti, i això significa que aquestes situacions injustes de les que vostè m’ha 
dit, de que no poden fer front a agafar la seva herència no passaran, perquè evidentment 
aquells que se quedin la casa duran 5 anys i no la venguin, no tendran que fer front a aquest 
impost damunt l’IRPF, sinó que la podran mantenir. Això què fa? Que aquells que rebin per 
vendre, aquells que rebin per fer un guany d’això, aquells que tenen més i que quan reben 
poden tenir més recursos per rebre, sí que ho hauran de tributar com toca, i ho hauran de 
tributar, com vos he dit abans, perquè l’estat, les comunitats, els ajuntaments, també 
necessitam rebre per poder tenir un bon servei de metges, per poder mantenir els metges 
que s’han contractat de més i no despedir metges com se fa a altres comunitats que tenen 
molt baixa aquesta recaudació, o per poder mantenir també els mestres a les escoles, com 
no fan altres comunitats que també tenen molt baixa aquesta recaptació. O sigui que 
simplement la idea és aquesta, i jo de veres que esper que aquesta esmena que s’ha 
presentat al Senat la puguem votar tots a favor, tots els grups, i pugui sortir endavant que 
aquest impost també sigui més just per tothom”

La senyora Maria Magdalena García torna intervenir: “Moltes gràcies, senyor Batle. Això 
darrer que ha dit de que ojalá al Senat s’aprovi entre tots, pues ojalá, ens agradaria molt, 
igual que ens agradaria que aquí se votàs entre tots que reduíssim això, igual que vostè me 
demana que el meu partit reflexioni i voti a favor de la seva proposta, a nosaltres també ens 
agradaria que vostès votassin a favor d’aquestes dues propostes, perquè això és una doble 
imposició clara. O sigui, per un costat l’impost de successions i per l’altre costat tot el que 
tributa a l’IRPF, sobretot de manera sangrant quan és una qüestió d’una herència en vida. 
És que…, no… En fin. Vostè ha parlat de que Espanya necessita, la pressió fiscal que té 
Espanya. No se tracta de pressió fiscal, se tracta de cada comunitat autònoma, vostè deia 
que se necessiten aquests imposts, evidentment hi ha molts d’imposts que són recaudatoris 
i que se necessiten aquests doblers per mantenir escoles, mestres i sanitat, i jo me deman: i 
aquelles comunitats autònomes que han rebaixat aquest impost que jo ara li deman que 
rebaixem aquí a Balears? Què vol dir, que no tenen un bon servei sanitari ni tenen un bon 
servei educatiu? No és vera, el que han fet una gran gestió econòmica i han pogut conviure 
amb les dues coses, amb una rebaixa d’aquest impost i amb una bona gestió per continuar 
tenint sanitat i educació, perquè no me farà creure vostè que a la Comunitat de Madrid no 
tenen un bon servei sanitari ni un bon servei… No ens posarem ara a discutir quines 
comunitats sí i quines comunitats no, crec que Espanya té un bon servei sanitari, una 
seguretat social que ja li agradaria a altres països, i no depèn de si cada comunitat 
autònoma té o no té aquesta doble imposició a l’impost de successions i a la tributació de 
l’IRPF per les herències en vida. En qualsevol cas, vostè ha començat la seva primera 
intervenció dient que tenim postures diferentes, queda totalment palès que és així, són 
diferentes, nosaltres feim aquesta proposta per rebaixar i eliminar això i vostès votaran en 
contra, cap problema. Moltes gràcies”

Intervé el Batle, senyor Miquel Cabot: “És evident que el debat, si hem d’entrar en un debat 
de la fiscalitat de cada comunitat, crec que ni esteim preparats per entrar en aquest debat, ni 
esteim formats per entrar en aquest debat perquè no crec que coneguem la fiscalitat de 
cada comunitat, estic segur. El que passa que sí que per exemple, i això és notori, que per 
exemple a Andalusia han tengut que despedir 5000 metges que havien contractat pel Covid, 
i Andalusia és una de les comunitats que ha deixat al 0 això, i en canvi Balears que no ho ha 
deixat al 0 mantén els seus metges que ha contractat pel Covid, vull dir això és un fet. Per 
ventura si no ho hagués fet Andalusia això però per ventura encara els podrien mantenir, 
però bé això ja te dic, per ventura tenen altres tipos de problemes que jo conec i no vull 



entrar. I és molt diferent el que jo parlava del Senat amb el que parlàvem ara, amb el que 
vostè me deia pot votar això a favor perquè és el mateix, i jo vos diré exactament per què 
no. Perquè vostès tornen al que era la injustícia de que no fos un impost progressiu, 
demanen la rebaixa per tothom, i no per tothom, vull dir, els que tenen més han de fer front a 
unes despeses, això és la diferència que tenim de fiscalitat entre nosaltres i vostès, i no hi 
ha cap problema, per això quan governau vosaltres implantau les vostres mesures, i quan 
governam nosaltres implantam les nostres, i cadascú defensa les seves. Però evidentment 
rebaixar a tothom, tant als que més tenen com els que reben immobles per 2 milions 
d’euros, com aquell que rep un immoble de la caseta del poble que li ha deixat el padrí pues 
no és el mateix, i a aquesta gent no se l’ha de tractar igual, i amb la vostra proposta se’ls 
tractaven igual, per això crec que no és el mateix això que el que se duu al Senat”

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

6. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular envers el conveni de 
carreteres

A continuació es dona compte i lectura per part del regidor del grup municipal del Partit 
Popular de Marratxí, senyor Sebastià Frau Serra, de la Moció presentada pel Partit Popular, 
de data 16 de novembre 2021 envers el conveni de carreteres, que diu textualment:

“El 28 de setembre de 2007 es va subscriure un conveni en matèria de carreteres entre el 
Ministeri de Foment i el Consell de Mallorca per valor de 431 milions de €. A causa 
d'incidències en l'execució del mateix s'han subscrit, al llarg dels anys de durada del 
conveni, diverses addendes per a adaptar l'execució: ampliant la durada, modificant algunes 
actuacions, adaptant-ho a la nova normativa i modificant les quantitats a rebre pel Consell 
de Mallorca a les noves anualitats.

L'última addenda es va signar el 22 de desembre de 2014 incorporant un nou text refós 
(BOE 109 de 7 de maig de 2015).

Des de la passada legislatura, en les reunions de la Comissió Bilateral Mixta de 
Programació, Seguiment i Control del conveni s'ha posat de manifest la necessitat de 
tramitar una nova addenda al conveni a fi de continuar reajustant les anualitats supeditades 
a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici. No obstant això, des de la signatura de 
l'última addenda no s'ha modificat el conveni.

L'equip de govern del Consell ha informat, durant l'any 2021, de la liquidació del conveni en 
data octubre del 2020 i la seva intenció de signar un nou conveni abans del 31 de desembre 
del 2021 amb la intenció d'acordar de nou el pagament de les quantitats previstes i no 
cobrades en el conveni liquidat per un valor aproximat de 237 milions de € per a poder 
continuar finançant les obres pendents en les carreteres de titularitat del Consell de 
Mallorca.



Malgrat tot l'anterior podria interpretar-se que no existeix la voluntat del Govern d'Espanya 
per a acordar amb el Consell de Mallorca el finançament de les carreteres de l'illa si atenem 
el que es desprèn dels últims Pressupostos Generals de l'Estat. Efectivament, en el projecte 
de llei de pressupostos per a l'any 2022, que determinarà l'aportació directa de l'Estat en 
matèria d'inversió no existeix cap dotació pressupostària que faci pensar que el convenis de 
carreteres es vagi a materialitzar en el següent exercici econòmic, deixant a l'illa de Mallorca 
sense finançament per al manteniment i la millora de les seves carreteres, una de les seves 
principals infraestructures bàsiques.

Tampoc sembla que hi hagi voluntat de satisfer els aproximadament 15 milions pendents de 
l'anterior conveni, ja caducat, però que el Consell de Mallorca ja ha executat des de la 
liquidació del conveni.

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

ACORDS
PRIMER -. L’Ajuntament de Marratxí insta el Govern de l'Estat a liquidar els imports 
pendents derivats de l'execució del conveni ja vençut en matèria de carreteres.

SEGON- . L’Ajuntament de Marratxí insta el Govern del Consell de Mallorca i al Govern de 
l'Estat a signar, abans del 31 de desembre del 2021, un nou conveni que garanteixi la 
totalitat de la quantia econòmica que va quedar pendent de cobrar del conveni de carreteres 
ja liquidat.

TERCER.- L’Ajuntament de Marratxí insta el Govern de l'Estat que garanteixi en els 
pressupostos per a l'any 2022 dotació suficient per a fer front a la primera anualitat del 
conveni amb un mínim de 20 milions de €, a més de la quantitat necessària per a pagar les 
inversions ja realitzades i que han quedat fora del conveni antic”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos: “Moltes 
gràcies senyor Batle. La veritat és que hem sentit durant molt de temps parlar d’anys, de 
convenis de carreteres, complerts, no complerts, a mitges, no mitges, sigui qui sigui el que 
està governant a Madrid o el que està governant aquí. A la fi els perjudicats són els 
ciutadans de les nostres illes, i en cap moment pareix ser que se tengui en compte el 
desequilibri que constitueix la insularitat. El cas és que sí, que hem de reclamar, jo crec, 
aquests doblers que se’ns deuen de convenis anteriors o d’adendas o de tot el que sigui, i 
consideram que no hem de permetre aquest tipo de trile, per dir-ho de qualcuna forma, que 
ens fan els diferents governs a l’hora de gestionar aquestes quantitats que sí que són 
necessàries per les nostres carreteres. Ara en aquests moments s’estan tractant els 
pressuposts al Consell, nosaltres hem presentat diferentes propostes, inclús qualcuna que 
vàrem arribar a acord nosaltres amb aquest equip de govern, referent als pressuposts que 
estan ara en aquests moments vigents, i la resposta per part de qui governa al Consell de 
Mallorca ha estat no admetre res. Per tant, jo crec que entre tots, en qualque moment, ens 
hauríem de posar d’acord per reclamar això i per fer els arreglos que queden pendents i que 
aquest municipi té una necessitat important de resoldre. Nosaltres recolzarem aquesta 
moció des del nostre grup municipal. Gràcies”

El Batle diu: “Gràcies, senyor Amengual. Des de l’equip de govern, evidentment no volem 
entrar en debat de qui va aconseguir més, qui no, del finançament, perquè crec que aquesta 
moció no va d’això, evidentment. I nosaltres, com no pot ser de cap manera i creim que tots 
pensam el mateix, Balears es mereix una millor financiació, entre altres coses també un 
millor conveni de carreteres, o sigui que nosaltres també, aquest equip de govern votarà a 



favor d’aquesta moció. Només com a anècdota, com a anècdota, l’entrada i sortida del 
polígon de Marratxí se va pagar amb aquest conveni, com a anècdota, perquè ho sapiguem. 
Perquè vegem també la importància d’aquests convenis”

Torna parlar el regidor del PP, senyor Sebastià Frau: “Simplement dir-li al senyor José María 
que és evident que aquest conveni tots els governs que han passat per Madrid tenen 
intenció complir-lo, però resulta que llavors ens trobam amb unes crisis econòmiques 
importantíssimes que de vegades és impossible arribar aquí on ens agradaria arribar, però 
la intenció sempre ha estat la mateixa, vull dir que les Balears tenim una red de carreteres 
gràcies a aquest conveni que és importantíssima, i ha de seguir millorant. Moltes gràcies”

El Batle comenta: “Gràcies. Sí, és evident que quan qualcú firma un conveni s’entén que el 
firma per…No? També per això és important ara el que s’ha aconseguit amb la insularitat, 
que són uns doblers que venen cada any i no és un conveni, que també amb conveni 
sempre és més difícil complir-lo, no? Sempre és el darrer que se compleix si no hi ha les 
condicions adequades”

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

7. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada per l’equip de govern 
contra la violència masclista amb motiu del 25N, Dia Mundial contra la violència 
envers les dones

A continuació parla el Batle: “Tornam a, cada any, el 25 de novembre, com cada any per 
desgràcia, des d’aquesta legislatura, no aconseguim que tots els grups puguem fer una 
declaració institucional sobre aquest tema, per tant ho duim com a moció. Ara votarem la 
urgència, però també dir i que consti en acta que aquesta moció la duríem tots els grups 
d’aquest plenari, perquè esteim tots d’acord amb aquesta declaració, menys el grup 
municipal de Vox, que és el grup que no ha volgut firmar aquesta declaració”

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 contra la violència masclista amb motiu del 25N, Dia Mundial contra la 
violència envers les dones”

Seguidament demana la paraula la portaveu del PP, senyora Mª Magdalena García: “Moltes 
gràcies. Nosaltres hem votat a favor de la urgència, i a més jo ja vaig parlar amb el seu cap 
de gabinet, que segurament aquest seria el procediment per dur aquesta moció al plenari, 
perquè com a declaració institucional sospitàvem que no sortiria, però no me puc estar de 
dir-li que me sorprèn que la duguem per urgència, perquè és una qüestió que fa moltes 
setmanes que en parlam, que sabem que el 25 de novembre és això i ha estat sempre així, i 
a més sobretot tenint en compte l’ordre del dia que duim al plenari avui, que vostès vull dir 
no han tengut molta feina [el micròfon falla uns segons] a les vuit i tres minuts haguéssim 
acabat aquest plenari, i jo crec que al manco podríem, ja que és un tema que no és urgent i 
que sabem des de fa mesos que és dia 25 de novembre, serà així, i sabem per desgràcia 



que no hi haurà unanimitat en aquest plenari per fer una declaració institucional, ja 
haguéssim pogut presentar-ho sense urgència, simplement”

El Batle contesta: “Gràcies. Ojalá només tenguéssim la feina del plens, estaria bé que no 
tenguéssim més que la feina dels plenaris, i a jo me sap greu dir-ho però és que moltes 
vegades quan volem fer declaracions institucionals, el feedback de contestar aquestes 
declaracions a vegades és lento, a vegades és lento. I a vegades estiram, estiram, per rebre 
resposta, i quan l’hem rebuda l’hem de dur per urgència”

8. Moció contra la violència masclista amb motiu del 25N, Dia Mundial contra la 
violència envers les dones

A continuació es dona compte i lectura per part del Batle, senyor Miquel Cabot Rodríguez, 
de la Moció, “Contra la violència masclista amb motiu del 25N, Dia Mundial contra la 
violencia envers les dones”, que diu textualment:

“I.

Des de l’any 1999 que l’ONU va declarar el 25 de novembre Dia Internacional per 
l’eliminació de la violència contra les dones, el Moviment Feminista d’arreu del món i moltes 
institucions ens feim ressò d’aquesta data, alhora, que refermam el nostre compromís en la 
lluita contra la violència envers les dones.

Cada any, les dades de dones assassinades per violència masclista són esgarrifoses, de la 
mateixa manera que ho són les dades de dones que denuncien patir violència per part de 
les seves parelles o exparelles, les Illes Balears cada any som la comunitat autònoma amb 
la taxa de denúncia més elevada. En dades de la Fiscalia General de l’Estat, és 
preocupant també les dades de violència de gènere en la població adolescent, com també 
són esgarrifoses les dades d’agressions sexuals, és per això que des de tots els àmbits, i 
sobretot des del municipalisme i des del Consell hem de treballar per prevenir i eradicar la 
violència contra les dones, hem de treballar per construir municipis lliures de violències 
masclistes.

La legislació internacional, estatal i autonòmica és extensa i defineix clarament la violència 
envers les dones, com aquella que es fruit de la discriminació de les dones pel fet de ser 
dones. Enguany es celebra el 40 aniversari de la CEDAW (Convenció sobre l’eliminació de 
totes les formes de discriminació de la violència envers les dones de Nacions Unides) i el 
2020 es commemorà el 25è aniversari de la Conferència Mundial sobre les Dones de 
Nacions Unides.

II.
En tots aquests anys s’ha avançat en drets de les dones arreu del món, però no s’ha 
aconseguit eradicar la violència envers les dones, és per això que ens cal incrementar els 
esforços, i capgirar els elements culturals, econòmics i polítics que la sostenen. En els 
objectius del desenvolupament sostenible de Nacions Unides pel 2030, l’ objectiu 5 accentua 
el compromís per acabar en totes les formes de violència envers les dones i nines, tant en 
l’àmbit públic com privat. El 2016 es va aprovar a les Illes Balears el pacte social contra les 
violències masclistes i en el 2017 en el Congrés dels Diputats es va aprovar el pacte d’Estat 



contra la Violència de Gènere. Tant el Consell de Mallorca, com els municipis de Mallorca 
estam compromesos amb la lluita per l’eradicació de les violències masclistes i assumim 
els objectius i els reptes de Nacions Unides i dels diferents pactes contra les violències 
masclistes.

III.
La crisi derivada per la pandèmia de la COVID ha accentuat la discriminació cap a les dones 
en l’àmbit econòmic (quant a l’increment de l’atur femení), així com el sociosanitari i laboral 
(assumpció de tasques de cures, conciliació laboral i teletreball), entre d’altres. Com es 
recull al punt d’acord 5è, les situacions de confinament i de discriminació provoquen 
diferents formes de violència social envers les dones.

A més de la violència social i la discriminació, la violència física i psicològica és una xacra 
que es manté en els nostres dies, i un dels seus màxims exponents el trobam en les 
dramàtiques xifres de dones víctimes de violència masclista, algunes d’elles assassinades a 
mans d’homes amb els que mantenien algun tipus de relació. A Balears, en el moment 
d’aprovar aquesta moció, ja han estat 3 les dones que han perdut la vida, la darrera el 
passat dia 3 de novembre.

IV.
Des del 2003, han estat assassinades 1.117 dones i 44 nenes i nens. Des del 2019 s'han 
interposat 1.743.680 denúncies per violència de gènere i 452 095 ordres de protecció. 652 
795 dones han rebut el suport dels Cossos i Forces de Seguretat a través del Sistema de 
Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere VIOGEN. Segons les dades de la 
"Macroenquesta de violència contra la dona", el 34,2% de les dones han patit violència per 
part de les seves parelles o ex parelles. El 47,2% no han denunciat ni han utilitzat els 
serveis públics d'ajuda. Les xifres augmenten quan ens referim a les dones joves. 
Darrere la fredor de cada xifra i cada percentatge hi ha la vida d'una dona. (Dades a 31 
d'octubre. Incloure dades en matèria de violència de gènere per CCAA o locals). No podem 
resignar-nos que s'assumeixi com a normalitat la tragèdia dolorosament quotidiana de la 
violència masclista perquè no és un destí escrit en pedra sinó el resultat, tal com 
assenyala les Nacions Unides, d'unes relacions de poder desiguals entre dones i homes que 
persisteix com una crisi silenciosa".

V.
Amb el Reial decret llei de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d'Estat contra 
la violència de gènere, es van abordar els canvis legislatius necessaris per ampliar la 
protecció de les víctimes i les filles i els fills. Durant la crisi de la COVID-19 es van posar a 
disposició de les administracions els fons per prevenir i combatre la violència de gènere i 
vam posar al centre de la resposta a la pandèmia la prevenció i l'aplicació de les mesures 
necessàries per lluitar contra la violència de gènere considerant l'atenció a les víctimes de la 
violència de gènere servei essencial.

La igualtat de gènere és un dels quatre eixos principals del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència que està liderat pel Govern d'Espanya i la lluita contra la 
violència masclista tindrà un paper prioritari en aquest procés. Perquè no hi pot haver 
recuperació sense la igualtat de dones i homes i perquè una societat democràtica no 
suporta que les dones visquin violentades, amenaçades o amb por. Cap interès partidista no 
ha d'estar per sobre de la lluita contra una violència que suma cada dia dolor i injustícia i que 
ens avergonyeix com a societat. Per això, i seguint el camí marcat pel Pacte d'Estat contra la 
Violència de Gènere hem actuat sempre des de la responsabilitat que implica fer front al 



problema més gran que té la nostra societat, buscant l'acord entre les diferents forces i 
sumant voluntats.

El Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere complirà la seva vigència el proper any. 
Consideram que és el moment de conèixer l'impacte que ha tingut el Pacte a la nostra 
societat. És el moment d'avaluar, renovar i actualitzar el compromís contra la violència de 
gènere al Congrés dels Diputats, tornant a sumar el consens més gran possible perquè la 
violència de gènere segueixi sent una qüestió d'Estat, que afecta tots els partits polítics. És 
el moment de millorar la coordinació de les diferents administracions en la lluita contra la 
violència de gènere, així com dotar aquesta tasca amb el finançament adequat a través de 
les comunitats autònomes, ajuntaments, però també, a través de les organitzacions 
feministes de la societat civil expertes en la lluita contra la violència de gènere.

En compliment amb el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, consideram que els 
diferents tipus de violència que pateixen les dones requereixen lleis específiques i integrals 
per adequar la necessitat d'intervenció i protecció a cada tipus de violència.

Consideram que cal avançar cap a un nou marc legislatiu orientat cap a l'abolició de la 
prostitució. El tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual no es pot deslligar de 
la prostitució. Són dues cares d'una mateixa realitat, ja que el tràfic de dones i nenes amb 
finalitat d'explotació sexual existeix perquè hi ha demanda de dones i nenes per a la 
prostitució. L'explotació sexual és la manera més terrible de violència contra les dones.

VI.

La present declaració es fonamenta en diverses Declaracions Institucionals, entre les quals 
es troba la FEMP (2020), Senat (2015), el Congrés (2018), el Parlament de les Illes Balears 
(2018) o el Govern de les Illes Balears (2019), així com en les mocions aprovades al 
Parlament de les Illes Balears (2019), al Congrés (2019) i el Consell de Mallorca, aprovada 
com a moció a l’Ajuntament de Marratxí (2019 i 2020).

Amb l’aprovació d’aquest document, també es convida a tota la ciutadania del municipi a 
rebutjar absolutament qualsevol tipus de violència exercida contra les dones, amb una 
aposta ferma pels principis i llibertats reconeguts a la Constitució i les lleis que se’n deriven, 
com són la dignitat, la igualtat, i les diferents manifestacions de la llibertat de les persones.

A continuació es recullen els punts d’acord que conformen la present moció, que neix amb la 
voluntat de crear un municipi i una Mallorca lliure de violències masclistes.

Punts d’acord

L’Ajuntament de Marratxí vol manifestar que:
1. Rebutjam de forma absoluta qualsevol tipus de violència exercit contra les dones, tant en 
sentit físic com psicològic, a més de l’econòmic i el moral, i ens comprometem en la seva 
eradicació.

2. Demanam l’aprofundiment en projectes i programes locals que garanteixin la igualtat de 
gènere a l’ocupació i el suport a l’esperit empresarial de les dones, com a mesures per a 
preservar la seva independència econòmica i prevenir la violència de gènere.

3. Reclamam una resposta coordinada que integri la perspectiva de gènere com a fil 



conductor en el disseny de les solucions implementades per fer front a la crisi econòmica i 
social generada per la COVID. En aquest sentit, ens comprometem a donar suport i crear 
sinèrgies amb les associacions i col·lectius de dones i col·lectius feministes del nostre 
entorn, per fer front a les violències masclistes.

4. Recordam la necessitat de garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones 
segueixen ben presents dins l’agenda política com a factor essencial per a fer front a la crisi 
derivada de la COVID, a curt termini, i també com a elements clau per a afavorir la 
recuperació social, econòmica i sanitària de totes les persones a nivell global, a llarg termini.

5. Denunciam la càrrega que ha suposat per a les dones les situacions de “confinament 
selectiu” en l’àmbit escolar i respecte a les persones depenents, així com les 
conseqüències que podria tenir per al desenvolupament òptim de les seves carreres 
professionals, generant noves formes de violència social cap a elles, basades en la 
reproducció de rols sexistes.

6. Manifestam la nostra preocupació per les elevades taxes d’ocupació temporal de les 
dones que, unides a la destrucció i caiguda de l’ocupació, adverteixen d’un perillós augment 
de l’escletxa de gènere.

7. Seguim exigint que des de les institucions públiques es continuï lluitant contra la xacra 
de la violència de gènere, aportant els recursos i mitjans necessaris, incidint en l’àmbit 
educatiu i promovent la idea de que entre totes i tots els individus de la societat, institucions i 
agents socials com es pot vèncer.

8. Instam el Govern de les Illes Balears a continuar impulsant el Pacte Social contra les 
Violències Masclistes “ReAcció”, del qual l’Ajuntament n’és part, afavorint l'adhesió 
ciutadana.

9. Ratificam el nostre compromís amb el Pacte d’Estat contra la violència de gènere, i 
recordam la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament. En aquest sentit, 
ens comprometem a parar especial atenció a la situació de violència que pateixen moltes 
dones grans.

10. Es promourà des de tots els grups polítics, acords amb la finalitat que existeixi una 
protecció eficaç, prevenció i lluita contra la violència masclista, amb els mitjans i mesures que 
siguin necessaris.

11. Ens comprometem en la lluita contra la violència contra les dones que s’exerceix també 
a través de l’explotació sexual que va lligada a la prostitució i que mostra xifres molt 
preocupants al nostre país”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Nchaso: “Parece 
una guerra de conceptos, que en el fondo no es tal. Nuestra violencia es mucho más amplia 
que la solo femenina. Condenamos todo ataque violento ejercido contra cualquier persona con 
independencia de su sexo, edad o ideología, y apoyar y fortalecer el marco penal y procesal 
vigente para endurecer las penas a todo tipo de asesinatos y agresiones sexuales. 
Rechazamos la colectivización y victimización de las mujeres, así como la criminalización del 
hombre por el mero hecho de serlo, y defiende a mujeres, hombre e hijos frente a todo tipo de 
violencia, tanto física como psicológica, incluida en esta última la producida por denuncias 
falsas. Reivindicamos los principios y fundamentos de la civilización occidental, basada en el 



respeto, la dignidad de las personas y la igualdad entre hombre y mujeres frente a la cultura 
que trata a la mujer como un ser inferior al hombre, por lo que no veo yo el rechazo que tienen 
a nuestra postura, gracias señor Alcalde”

El Batle continua parlant: “Jo simplement dir que és com si tampoc… És que no vull perdre 
molt de temps, però és com si no estiguessiu molt d’acord amb el, ja li vaig dir una altra 
vegada, amb el día del padre, perquè és el día de la familia i no día del padre, però el día 
del padre el celebren igual. Hi ha violència per tothom i després hi ha una violència molt 
concreta que és la violència de gènere, però vostè ho vulguin entendre o no ho vulguin 
entendre. I el bulo estaria bé de deixar de desmuntar d’una vegada per totes, i de deixar de 
crear el bulo del tema de les violències falses, de les denúncies falses. Evidentment que en 
sorgeixen, però hi ha un article que el pot vostè mirar, que parla de la memòria de l’anual de 
la fiscalia general de l’estat, que diu: “la última memoria anual de la fiscalía general del 
estado ha vuelto a confirmar que las denuncias falsas en el ámbito de la violencia machista 
son numéricamente muy escasas, en concreto las condenas por este delito se sitúan cerca 
del 0,01% del total de denuncias” O sigui, vostè està dient que el 99,99% de les dones que 
denuncien són mentideres, i això me sap greu però jo crec que bé, s’ho han de fer mirar, ja 
vostè, no sé, és que de veres que no vull, cada any el mateix i jo crec que no importa 
tampoc parlar-ne més del tema”

Torna intervenir la senyora Nchaso: “Siento mucho que todos los huevos que hay en el 
tiesto no sean del mismo color, y que todos nosotros no pensemos igual, que por esto 
estamos aquí. Siento mucho que uno que mata a una persona es un asesino, y es una sola 
persona, no hace falta que mate a mil persona para que sea asesino. Gracias”

I el Batle diu: “Miri, la historia i la cultura de la humanitat ha fet que antigament se veiés bé, 
per exemple, que hi hagués esclaus, que les persones comerciassin amb les persones, no? 
Persones podien vendre persones perquè això estava bé, també la cultura és una cultura 
evidentment que ha anat cap a, diguem, per dir-ho d’alguna manera, el sexe fort, que tota la 
vida ha estat el patriarcat, que ha estat l’home, i això duu a una actualitat que significa que 
moltes dones, pel simple fet de ser dones, reben una violència que no reben aquesta 
violència general que vostès diuen, i això és el que s’ha de defensar, així com vostès volen 
defensar la violència en general. Per defensar la violència en general, perquè el món sigui 
més just i més igualitari, s’haurien de preocupar primer de tot pels grans problemes que 
tenen la violència, si vostè mira la gran tarta de la violència veurà que tres quarts de tarta és 
violència contra les dones, i dic tres quarts per no dir més. O sigui, facin aquesta reflexió, i si 
vostès volen acabar amb la violència de veres, facin aquesta reflexió i veuran que amb el 
primer que han d’actuar és amb la violència cap a les dones pel simple fet de ser dones”

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

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 11-10-2021 i el 10-11-2021

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

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

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

· EXECUCIÓ TRIMESTRAL 3T 2021
· DADES PMP I MOROSITAT 3T 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.

En aquest moment agafa la paraula el Batle dient: “Abans de passar al punt de precs i 
preguntes, si no vos sap greu, fa un any vàrem firmar una declaració institucional de ciutats 
per la vida, que era contra la pena de mort, no sé si vos en recordau, teníem uns distints 
compromisos, com haureu vist tenim la pancarta penjada del balcó, també el dia que se 
celebra també se posarà de color la façana, també des de Joventut aquest mes de desembre 
se farà un cinefòrum sobre aquesta temàtica, i també ens han demanat que avui poguéssim 
llegir un manifest, o sigui que si no vos sap greu abans de passar al torn de precs i preguntes 
la senyora Serra passarà a llegir aquest manifest”

Seguidament la regidora Neus Serra Cañellas dona lectura del manifest transcrit a 
continuació:

“Un any més, avui ens reunim per celebrar una nova edició de "Ciutats per la Vida, Ciutats 
contra la Pena de Mort", en la qual participen prop de 2.500 municipis de tot el món, 13 d'ells 
com aquest de Marratxí a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Cada any el dia 30 de novembre, celebram aquest dia en record de la primera abolició de la 
pena capital per un estat el 1786. No hi ha justícia si no hi ha vida, i malgrat que la pena de 
mort està fermament en decadència, la realitat és que no podem abaixar la guàrdia.

Encara a 2021, diversos països desafien la tendència mundial cap a la supressió de la pena 
capital i continuen aplicant aquest càstig cruel, inhumà i degradant. Països com la Xina, 
l'Iran, l'Aràbia Saudita, l'Iraq i Egipte continuen liderant aquesta terrorífica llista. La Xina 
continua sent el major perpetrador mundial, any rere any, amb milers d'execucions.

A Egipte, on les autoritats estan immerses en un terrible frenesí d'execucions, portant a la 
mort a desenes de persones, en alguns casos després de judicis col·lectius manifestament 
injustos.



A l'Iran més de 80 persones estan actualment en el corredor de la mort per delictes que es 
van cometre quan eren menors d'edat.

Els Estats Units, a pesar que cada vegada són més els Estats que abandonen la pena de 
mort, en 2020 va reprendre les execucions federals cobrant-se altres tretze vides, en només 
sis mesos. Corea del Nord, l'Aràbia Saudita, l'Iraq, Indonèsia, Singapur, Tailàndia o Vietnam 
són només altres exemples de països que continuen aplicant la pena de mort.

Enfront dels qui la mantenen, i fins i tot enfront dels qui volen reintroduir-la, és necessari 
mantenir viu el compromís de civilització i humanitat, tant a nivell de societat, com 
d'institucions i governs, la qual cosa ha permès en els últims anys fer importants avanços en 
aquest camí cap a l'abolició de la pena capital. Avanços, per exemple, com els que han fet 
Txad o Sierra Leona que han abolit la pena de mort en 2020, any en què les execucions 
confirmades arreu del món van disminuir un 26% respecte a l'any anterior. Es tracta de la 
xifra més baixa en més de deu anys.

Decididament, el món avança en contra la pena de mort: milers de persones es mobilitzen, a 
Europa i a tot el món, en defensa d'alguns condemnats i manifestant públicament el seu 
rebuig a la pena capital.

Ens oposam a la pena de mort en tots els casos sense excepció, amb independència de la 
naturalesa i de les circumstàncies del delicte, de la culpabilitat, innocència o altres 
característiques de la persona o del mètode emprat per l'Estat per a dur a terme l'execució.

La pena de mort viola el dret a la vida, proclamat en la Declaració Universal de Drets 
Humans, i és el càstig cruel, inhumà i degradant per excel·lència.

Per tot això, exigim als governs de tot el món que facin els passos necessaris per a la 
suspensió total de les execucions i l'abolició universal de la pena de mort.

Per això estem avui aquí per a dir una vegada més: No a la pena de mort! No hi ha justícia si 
no hi ha vida!”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor 
Jaume Llompart Caldés: “Ha tengut sort senyor Estarás, ara veurem si arreglam tota la 
resta. Gràcies, senyor Batle, bon vespre a tots i a totes, tenia un parell de precs i preguntes. 
Hem sabut que aquest passat cap de setmana hi va haver un susto al camp de futbol de 
Son Caulelles, sabem que el desfibril·lador i el personal que hi havia allà esteien a punt, 
cosa que ens n’alegra i d’aquí volem enviar un reconeixement a tots i una aferrada forta a la 
família i a l’infant que va patir aquest susto, però crec que és un bon moment també per 
pensar-hi, a veure si…el nostre prec és si tenen previst o hi ha una empresa que faci la 
revisió d’aquests desfibril·ladors. I llavors que com que molts d’ells se varen instal·lar fa un 
grapat d’anys i se va fer una formació en aquell moment de les persones que hi havia en 
aquell moment, el senyor Ramis diu que sí, i a més en vàrem posar a diferents legislatures, 
per ventura seria un bon moment perquè fessin un estudi, per ventura, poder fer un curs a 
les noves persones que hi ha a les instal·lacions, ja siguin clubs, usuaris o… no me sortirà el 
nom, empreses que duen les… [Neus Serra parla fora de micròfon] concessionàries, gràcies 
senyora Serra, concessionaris que hi ha nous. Per ventura és un bon moment per pensar-hi, 



tot i que sabem que va estar bé. Llavors arrel de la instal·lació de l’enllumenat de Nadal, 
hem tengut vàries queixes de zones que han quedat fora llum, sabem que també hi ha hagut 
pluges, però per ventura podrien dedicar, no sé ara, tampoc no vull organitzar la feina, però 
per ventura un horabaixa que ja estiguin totes obertes fer una volta pel municipi i veure el 
que no funciona. Hem sabut de dues zones com les dues zones, senyor Batle, del Pla de na 
Tesa, tant de Weyler cap a la dreta com de Weyler cap a l’esquerra la setmana passada, i 
aquesta setmana també Ses Cases Noves, a la zona de la rodona de l’escola voltant cap a 
la dreta. A veure si ho podien anar a mirar. Abans, senyor Canyelles, parlva de la plaça del 
Pla de na Tesa, del projecte nou que han fet, però també podrien, els hi faig un prec, si 
poden revisar totes les tronetes que han de recollir les aigües que estan enmig de la 
carretera, que estan totes sense el ciment o les rajoles que toquen tenir, que fan que sigui 
perillós pels cotxes, sobretot per les motos o bicicletes, i també que sigui un renou que no és 
gens agradable, però el més important és que és bastant perillós. Llavors una pregunta: hi 
ha hagut un veïnat que ens ha fet saber que hi havia un cartell al pàrquing dissuassori de la 
carretera vella d’Inca, aferrat a la benzinera, devora l’abaixador del tren, que ja no hi ha el 
cartell, hem vist que venint cap aquí que no hi era el cartell, és per veure si ja no és un 
pàrquing dissuassori, o si és que el cartell ha fuit o ha partit o en posam un de nou, voldríem 
saber quin és l’estat d’aquest solar, que crec que ens consta que és un solar municipal. 
Llavors els hi volia fer una pregunta de que duim, de que quants de diumenges més haurem 
de passar a tenir mercat els diumenges, ara mateix falta diumenge d’aquest diumenge, per 
tant són 89, diré que són 90 diumenges sense mercat, hem d’aprendre a conviure amb la 
pandèmia, i a més si encara a damunt, com ja hem dit tant en reiterades ocasions, és un 
mercat que per sort o per desgràcia dona de menjar a moltes famílies del nostre municipi. I 
ja per acabar, una darrera pregunta al regidor de Cultura i al senyor Batle: la setmana 
passada ens vàrem assustar i preocupar que hi va haver una notícia, desagradable notícia, 
d’un cas d’abusos, en parlàvem ara a la declaració institucional, allà on una membre de la 
banda de música va rebre una sèrie d’abusos, assetjament, per part d’un company seu a la 
banda. Ens sorprèn perquè hem pogut veure als mitjans de comunicació que des del 2017 
aquest Ajuntament en tenia constància, els hi vull demanar què han fet i quines mesures han 
pres des d’aquest any 2017, perquè a damunt, més preocupant encara, és que l’endemà de 
veure el titular allà on hi havia que un membre de la banda de música havia assetjat, havia 
abusat d’una companya seva, resulta que aquesta mateixa persona també ho havia fet a la 
universitat, per tant ens preocupa molt que, segons diu la premsa des del 2017 ho 
sapiguessin, i voldríem saber quines mesures han fetes. Ara li pas el torn al meu company. 
Gràcies”

Sebastià Frau, també pal Partit Popular, té el torn de paraula: “Gràcies. Al darrer ple vàrem 
parlar de l’expropiació del solar del Liceu, i vàrem demanar una còpia de l’informe tècnic que 
havia fet en Carlos Arbós, i no ens ha arribat aquest informe tècnic, si és possible, supòs 
que deu haver estat un olvido, i si és possible que ens facin arribar aquest informe tècnic. 
Llavors, a la carretera de Pòrtol - Santa Maria, desprès de Son Collet, a l’esquerra, hi ha 
unes naus blaves, tipo invernadero, record que quan nosaltres governàvem era una infracció 
urbanística, és dir, tenien infracció, eren il·legals, i a més crec que il·legalitzables, i ens 
agradaria saber la situació actual d’aquestes naus, a veure quina és. Moltes gràcies”

El Batle dona la paraula al senyor Joan Francesc Canyelles, regidor d’Urbanisme: “En 
referència a la darrera pregunta que feia, sobre la infracció urbanística, està passada a 
l’agència de disciplina urbanística, i ells duen tot el procés, absolutament tot, venc a dir, 
nosaltres només al final sabem el resultat final, o que ens demanen alguna documentació 
concreta, però en aquest cas està cedida a la disciplina urbanística perquè és sòl rústic i 
està a alçada, sabem que té expedient obert, i s’està duent a terme l’evolució de l’expedient”



El Batle té la paraula: “Gràcies. Els llums de Nadal que no funcionen farem la revisió. Vull 
recordar però a la gent, i surt a la revista normalment i tal, perquè hi ha el teléfono 
d’urgència dels electricistes, els dic aquí per qui ens pugui escoltar, que és el 600 212 121, 
que poden cridar i tot d’una van i actuen. Tronetes de carrer Weyler, té raó que el ciment 
que enrevolta les tronetes n’hi ha qualcun que se n’ha anat, haurem d’anar a arreglar-ho. El 
cartell del pàrquing era un cartell que va posar el Consell, crec, si no vaig… [parlen fora de 
micròfon] no, perdona, és nostro, però no el va posar l’empresa? Desconeixíem que no hi 
fos, ho mirarem, qualque vegada ens ha desaparegut qualque cartell que han robat, no sé 
per què els volen, però… El tema del mercat és la contesta de cada vegada, no ho repetiré, i 
li pas el tema de la banda de música al senyor Ramis, perquè contesti”

Seguidament parla el senyor Josep Ramis, regidor de Cultura: “Moltes gràcies, senyor Batle, 
i senyor Llompart també, pel seu comentari. Sense cap dubte és una situació desagradable 
la que hem viscut aquests anys, des del 2017, i com se pot suposar és una tema que hem 
duit amb la màxima discreció. Sí que s’han fet actuacions, la banda municipal, de fet, ja una 
vegada estava acusat aquesta persona, aquesta persona actuava com un ajudant de la 
banda juvenil i la banda el va decidir apartar d’aquestes funcions, però ha decidit després, 
una vegada s’ha publicat i hi ha hagut una sentència, sí que hem apartat aquesta persona 
de la banda municipal. També he de dir que hi ha el compromís per part de l’Ajuntament, ja 
que parlàvem abans de la moció del 25N, aquest Ajuntament, a través de l’àrea d’Igualtat, 
vol desenvolupar uns plans d’igualtat on se contemplen plans específics de prevenció i de 
protocol per aquestes situacions. El nostro compromís és, una vegada aprovat el pla 
general, el primer pla específic que contempla ja siguin àrees o serveis, serà el de la banda 
municipal, ja que ha passat aquest cas trobam que era el més adient. Moltes gràcies”

A continuació parla la senyora Mª Magdalena García, regidora del Partit Popular: “Moltes 
gràcies. Una sèrie de preguntes i després uns precs. Voldríem saber si ens poden informar 
quines obres estan fent a la plaça de Sant Marçal, que hem vist que està tot aixecat i 
suposar que és algo d’accessibilitat però no ho sabem i ens agradaria que ens informassin. 
Després, fa molts de mesos, crec que era el mes de maig, li vaig demanar a un plenari si 
sabien algo d’uns assajos de certs grups de música i batucades al cementeri, al Bon Sosec, 
vostè va quedar sorprès, ben igual que jo quan ho vaig saber, i va dir que farien unes 
averiguacions, i era per saber si del maig aquí hem aclarit algo del que està passant al 
cementeri amb això. Després demanar-los què ha passat amb la Fira de Tardor, què passa? 
Que ens ha sorprès moltíssim. Ja sabíem que la Fira del Fang l’havien posposada del març 
al maig, que per cert en aquells moments el Partit Popular va fer una proposta d’ajuntar la 
Fira del Fang i la Fira de Tardor, érem al mes de maig, estàvem enmig, vàrem pensar que 
era una bona proposta, són dues fires sense cap dubte artesanes, que a més se realitzen a 
un mateix espai físic, a la zona de Sant Marçal, trobàvem que ajuntar-ho al mes de 
novembre hagués estat bé, sempre i quan les condicions sanitàries ho permetessin, que ha 
estat el cas. I no només me va sorprendre que vostès me varen contestar que aquesta 
proposta casualment vostès ja l’havien pensada i feien comptes fer-ho, va dir senyora 
García, molt bé, però nosaltres ja ho hem pensat i sí, segurament serà així, però és que no 
només l’han feta conjunta però tampoc l’han feta en solitari. Què ha passat amb la Fira del 
Fang? El senyor Llompart deia abans que hem d’aprendre a conviure amb les condicions de 
la pandèmia i jo crec que en aquest cas més que més, no només al mercat, al gran mercat 
dels diumenges, a les grans fires artesanes del nostre municipi, vostès ahir presentaven una 
campanya, que els hi vull donar l’enhorabona perquè me pareix d’una sensibilitat i d’un 
màrqueting exquisit, de ceràmica Marratxí, tot el que se faci, li he dit, tota la legislatura, i li 
continuu dient, tot el que se faci en pro de l’artesania del fang a aquest municipi comptarà 



amb el suport del Partit Popular, i els hi vull donar l’enhorabona, però de la mateixa manera 
deixam de fer altres coses com és una Fira de Fang, com és una Fira de Tardor i no 
entenem a què se deu. Probablement me diran algo de les condicions sanitàries, però la fira 
de les fires de Mallorca, el Dijous Bo, se va celebrar fa una sèrie de setmanes. No només el 
Dijous Bo, el Dimecres Bo, el Divendres Bo, perquè allà han fet de tot, un Ajuntament que a 
més no governa el Partit Popular, vull dir que vostès poden parlar què és el que tenen ells 
que no tenguem nosaltres per no poder fer absolutament res en pro de l’artesania del nostre 
municipi. Després una altra pregunta: el tema de la plusvàlua, senyor Batle. Com queda 
aquest assumpte? Què ha de fer un ciutadà que li toca pagar la plusvàlua i té aquesta dubte 
de que hi ha hagut un impàs aquí, que això ha quedat pendent? Sabem que l’Ajuntament té 
6 mesos per adaptar-se al decret llei, però com està aquest tema? Si ens poden informar de 
com ho tenen. També fa molts de mesos, crec que era a l’abril, vaig fer un prec, una 
proposta de la possibilitat de poder instal·lar una màquina de recàrrega de l’EMT, de targeta 
ciutadana, inclús li vaig donar la idea de la zona de Son Bonet, aquí on hi ha l’edifici Erica, 
amb C, per favor, avui encara he tornat veure actes d’aquest Ajuntament on s’anomena 
l’edifici Erica, tan tradicional i tan arrelat al nostre municipi amb la lletra K. Per favor, preguin 
nota que és que me fa mal als ulls. L’edifici Erica, no sé si ho saben però fa referència a una 
empresa que hi va estar instal·lada moltíssims d’anys que és empresa Riera Casasnovas, 
ERICA, amb CA de tota la vida, no amb modernitats d’okupacions, ni okupas ni res. Per 
favor, facin el favor, és una propietat municipal, ja els ho vaig comentar en certa ocasió, però 
és que inclús avui dematí ho he tornat veure quan repassava l’acta d’aquest dia que li vaig 
proposar que aquestes instal·lacions municipals de l’edifici Erica, amb c, eren unes bones 
instal·lacions per posar una màquina de recàrrega. Vostè ho va veure amb molt bons ulls, i 
així ens ho va traslladar, no sé si han fet cap gestió, si s’ha pogut aconseguir, feim la 
proposta de que sigui a l’edifici municipal perquè per ventura després el vespre pot estar 
resguardada, no ho sé, però aquestes màquines poden estar al carrer sense cap problema. 
No sé si han fet qualque passa, qualque averiguació d’aquest tema. I després demanar-li per 
l’skatepark de Son Ramonell, que hi va haver, en vàrem parlar molt al seu moment, desprès 
crec que totes les al·legacions ja se varen contestar, però no sabem molt bé com ha quedat 
el tema. Això eren preguntes, i després tenim dos precs, concretament de la urbanització de 
Ses Cases Noves, a la zona comercial de l’avinguda Gabriel Maura, pareix ser que no hi ha 
cap estacionament, cap pàrquing de minusvàlids, ni a una acera ni a l’altra, sí n’hi ha un o 
dos a la part del pàrquing de l’escola, però no a la part del que diríem el centre comercial de 
Gabriel Maura, i per ventura, és un prec, per ventura se podria mirar i se podria fer un estudi 
de si és viable posar-ne al manco un o un a cada costat, no ho sé, perquè allà és un puesto 
de molta afluència de gent i per allò del tema de la inclusió i el tema de les discapacitats que 
avui n’hem parlat. I després també a la mateixa zona, demanar-los, és una qüestió històrica 
de medi ambient, complir un poc allò de que cada veïnat de cada propietat tengui una mica 
adesat el tema dels arbres i vegetació de ca seva, perquè caminant per damunt les voravies 
pegam amb les branques de… és una qüestió de propietaris particulars, ja ho sé, però si se 
pot fer per ventura una cridada d’atenció de que cumpleixin amb aquesta normativa. 
Moltíssimes gràcies”

El Batle té la paraula: “Gràcies. Sobre les obres de Sant Marçal són sobre il·luminat, i el que 
vèieu és la carrera que s’està fent per instal·lació del cable. El grup que sonava al Bon 
Sosec, vàrem demanar i era una batucada, no la nostra, una altra, que anava allà sense 
permís i actuava allà sense permís. Ja no actua, crec que ho han arreglat. La plusvàlua, des 
de que va sortir la sentència ens hem adaptat i les començam a calcular així com ha sortit la 
darrera sentència, se veu que tenen dues maneres de poder calcular, hem fet a la pàgina 
web, si no m’equivoc, ara hem penjat també una informació, i res, qualsevol veïnat que 



vengui vendrà a Tributs i li explicarem exactament com se fa que és així com diu la nova 
sentència, mentre adequam l’ordenança fiscal”

La senyora García torna intervenir: "Però li demanava, perdoni que li faci l’incís, perquè hi ha 
uns trams aquí on l’Ajuntament se pot…hi ha un tram, fiscal, diguéssim, no sé si ho dic bé”

El Batle li diu: “Per adaptar-nos”

I respon la senyora García: “Exacte. I era per saber concretament l’Ajuntament quin tram 
triarà i com…”

El Batle comenta: “Encara no li puc contestar això”

Maria Magdalena García diu: “Quan ho tengui ja ho tornaré a demanar, gràcies”

El Batle de nou: “La màquina de recàrrega de l’EMT sí que ho hem demanat a l’EMT, encara 
esperam resposta, i l’skatepark de Son Ramonell, quan vàrem tenir les al·legacions dels 
veïnats ens demanaven que poguéssim canviar la ubicació, és vera que ho vàrem estudiar, 
vàrem voler ser receptius amb aquests canvis que ens demanaven i vàrem trobar un solar 
devora, a la part de Son Ramonell però a la part d’Alcampo, que pareixia que sí, que hi 
havia més distància amb els veïnats i vàrem acceptar aquest canvi. Quin era el problema? 
Que amb el canvi hem tengut que refer el projecte i ara me diuen que pràcticament està 
acabat. Però això serà una inversió que ja se n’anirà a 2022. I pas la paraula al senyor Mas 
que li volia contestar el tema dels desfibril·ladors al senyor Llompart i després al senyor 
Ramis”

Daniel Mas, regidor d’Esports, té la paraula: “Gràcies, senyor Batle. Bon vespre a totes i a 
tots. Senyor Llompart, gràcies per les dues puntualitzacions, comentar-li que els 
desfibril·ladors sí que tenen una empresa que en fa el manteniment periòdic, i que me pareix 
molt adient el suggeriment de fer un curs de formació de reciclatge. Ho tendrem en compte, 
parlarem amb l’empresa, perquè crec que és la millor manera de tenir-ho actualitzat”

Josep Ramis té la paraula: “Moltes gràcies, senyor Batle. En resposta al que ha demanat la 
senyora Garcia, record el ple de maig per Zoom, que va sortir el tema de la Fira del Fang i 
Fira de Tardor, i efectivament, si no record malament, vaig dir que era una possibilitat que 
estava a damunt la taula. Finalment no ha estat possible, primer de tot perquè vàrem 
considerar que ajuntar Fira del Fang i Fira de Tardor al final era inviable, perquè esteim 
parlant d’una fira de 10 dies amb una fira d’un dematí, i després, a part també, al final crec i 
puc dir que jo com a regidor mai he tengut cap tipo de por a organitzar esdeveniments en 
moments de pandèmia, vostè ho sap que les festes de Sant Marçal de 2020 varen ser les 
primeres a tot Mallorca després del confinament pràcticament, i sempre que hem pogut 
esteim devora el sector cultural, devora el sector artesanal, i el compromís hi és tant amb el 
sector com amb la ciutadania. I la demostració és que hem anat realitzant esdeveniments, 
una prova és el Rata Market, que se va celebrar el setembre, i després recolzant o donant 
suport a altres esdeveniments relativament massius que ha organitzat l’Ajuntament, una 
mostra també és el Crear’t, que se va celebrar al parc de la Mediterrània al mes d’octubre. Si 
no hem celebrat la Fira de Tardor ha estat per una impossibilitat, una impossibilitat per mor 
d’una sèrie de vicissituds de caire humà que han afectat a l’àrea de Cultura durant aquest 
2021, que no ha estat un any precisament fàcil per la nostra àrea. Aquest és el motiu, és així 
de cru i és així de dur també, però no és altre que aquest. No me vull excusar amb la 
pandèmia i posar-la com a excusa perquè no ho és. Si no hagués passat tot això l’àrea de 



Cultura hagués organitzat la Fira de Tardor com cada any, però no ha estat així perquè no 
ha estat possible. Ja està, moltes gràcies”

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. Començaré dient que ens trobam quan 
començam el pleno una còpia del dossier i tal, jo puc prescindir perfectament d’aquesta 
còpia perquè ja la duc preparada de ca nostra, si qualcú se vol sumar no faria falta fer tantes 
còpies”

El Batle comenta: “Sí, a vegades hi ha el tema de les urgències, però se li pot posar només 
les urgències”

Segueix parlant el senyor Amengual: “Tenim vies electròniques per rebre correus o el que 
sigui per tenir clar, de fet la moció que han presentat per via d’urgència no esteia 
confirmada, venc a dir, tenim el que vàrem rebre dia 14 o dia 15, no me’n record quin dia 
exactament, però no sabíem exactament si entrava o no dintre del pleno. Respecte a les 
coses que tenim aquí apuntades, parlant de… també teníem previst parlant del gran mercat, 
del nostro mercat, difunt mercat, esper que no quedi això per un futur, aquesta paraula 
fixada al nostro mercat. Senyor Llompart ha dit diferents puestos que s’han celebrat, 
Llucmajor ha fet una fira molt important fa un mes i sempre han estat, o sigui, uns puestos 
que han donat resposta a les necessitats dels usuaris d’aquests mercats. En aquests 
moments nosaltres no fa falta que tornem a repetir que aquest mercat té un caire molt 
particular, per tant hauríem de fer l’esforç, i ja sé que vivim a la situació que vivim, però hem 
vist que és viable, per tant posar-lo ja en marxa. Volíem saber quin és l’estat de l’elaboració 
dels pressuposts de l’any que ve, no tenim cap notícia, ja a altres puestos ja s’està fent 
feina, a Ajuntaments i organismes com el Consell o la comunitat autònoma s’està treballant. 
Hem tengut també, això ja és una altra qüestió, un temps molt estrany, feia molts d’anys que 
jo no recordava tantes de pluges, i això fa mal a les nostres carreteres, tenim molts més 
clots dels habituals i estaria bé que per ventura reforçàssim per reparar qualcuns que cada 
dia se fan més grans. Avui mateix, pujant ara cap aquí, cap a l’Ajuntament, just passat 
l’església de Sant Marçal, he agafat un que he dit, igual passaré factura a l’Ajuntament. A sa 
Vinya tenim un puesto just devora la rotonda que aquest ja és reincident, cada vegada que 
plou torna a sortir aquest clot, no sé si hauríem de plantejar qualcuna altra solució. 
Reclamam això, un reforç del pla de reparació de les carreteres nostres degut a la situació 
particular de les pluges. Volíem fer una proposta també referent a la revista Terra de Fang: 
vàrem, ja la tornam a rebre a ca nostra, i amb una il·lusió de que posava que també la 
podíem trobar en castellà, en castellà està a la web en PDF, i volíem fer una proposta de per 
què no alternam les edicions, una en castellà i una altra en català, o sigui, l’edició en paper 
vull dir, la que repartim per les bústies, arribaria, segur que arribaria a més gent. Després, 
vàrem rebre ahir o abans d’ahir una convidada per la presentació d’aquest vídeo d’aquesta 
campanya, la vàrem rebre amb quatre hores d’antelació, la veritat és que nosaltres, des de 
l’oposició, no vivim d’això, no tenim dedicació exclusiva, i en quatre hores… Primer, agrair la 
convidada, evidentment, perquè sempre ho reclamam, però amb quatres hores un no pot 
organitzar-se i la veritat és que segur que hi havia temps per organitzar-ho pensant en tot el 
consistori. Per tant, demanam que a la pròxima vegada tenguem un poquet de marge de 
maniobra per assistir a aquests eventos. Ja no li parlaré de quan venen del Consell o quan 
venen del Govern perquè la resposta ja ens l’ha donat repetides vegades, que és qüestió de 



protocol, i que no compten amb nosaltres des d’aquestes institucions per aquests eventos, 
esdeveniments, com la inauguració que hem tengut ara de la residència, etcètera. Nosaltres 
també representam als ciutadans de Marratxí, estaria bé que poguéssim estar. Com que des 
d’aquí, del consistori, la resposta sé quina serà, no fa falta, no esper una altra, nosaltres 
reclamarem a les institucions Govern i Consell que se’ns tengui en compte a les oposicions, 
sigui la que sigui de qualsevol ajuntament, quan venguin i inaugurin, presentin, facin la feina 
que hagin de fer, perquè comptin amb nosaltres perquè com he dit anteriorment també 
representam els ciutadans. Després, hem tengut les pluges, a Son Caulelles continuen les 
goteres, només volia saber si ja s’ha tractat el tema, si hi ha un pla per aprofitar qualsevol 
moment per fer aquesta reparació, perquè la veritat, vaig estar a un partit fa quinze dies i de 
veritat que era perillós, inclús jo mateix vaig recollir aigua de la pista perquè una caiguda pot 
ser bastant seriosa per un jove. Volia demanar que a la pàgina de Transparència se faci una 
correcció que indueix, i ja he insistit altres vegades, però indueix a un error, els salaris 
nostres se’ns posen com si fossin netos, no són netos, són bruts, i és el màxim que pot 
arribar a cobrar un regidor a l’oposició. Per tant, m’agradaria que això quedàs reparat perquè 
vas pel carrer i no tens per què donar explicacions de coses que no són certes, no? I si no 
fos perquè no l’hem reclamat anteriorment, no ho diria aquí, però com que ho hem reclamat 
anteriorment pensam que ja és hora de dir-ho aquí al pleno. I la cosa darrera ja seria, fa 
devers tres setmanes hi va haver un accident al Pont d’Inca, el primer que vaig fer va ser, 
me varen contactar, me varen informar del que havia passat, me vaig posar en contacte amb 
el regidor de Seguretat, ell me va donar l’explicació que va considerar oportuna i nosaltres 
vàrem seguir parlant amb els veïnats i tal, i clar, pareix ser que allà hi ha una situació de 
demanda d’un semáforo de fa molts d’anys, 19 anys concretament me varen dir, per tant 
nosaltres no sabem si fa falta un semáforo o si fa falta badens o què fa falta, no som tècnics, 
però sí reclamam seguretat pels nostros ciutadans. Per tant, podria ser possible fer un estudi 
ja no només del punt aquest conflictiu, crec que tots sabem quin punt estic diguent, sinó de 
tot aquest carrer? Perquè sí que és un carrer que a més està en evolució, perquè amb la 
nostra contribució que farem ara amb la Refinadora també comportarem allà una situació 
novedosa, i suposam que farà més complicat possiblement creuar d’un costat a l’altre, o no, 
però reclamam un pla de seguretat i una solució a aquests punts que pugui haver en aquest 
carrer, sobretot aquest que reclamam davant l’escola, per la seguretat dels nostros 
ciutadans. No cercam més que això, o sigui, ni rèdit de cap tipo. I crec que això és tot per 
part meva, els meus companys tenen alguna pregunta”

Lidia Sabater, regidora de Ciudadanos: “Gràcies, senyor Batle, bon vespre a tots. Jo tenc 
dues qüestions ràpides: una referent a la carrera del Siurell, que per què se va cancel·lar 
directament i no se va aplaçar, i una altra és que ens han arribat queixes de cuques molles 
que surten del clavegueram per la zona de sa Cabaneta, i a veure si s’ha fet qualque cosa al 
respecte o està en procés. Moltes gràcies”

Marcos Pinela, també pel grup Ciudadanos, té el torn de precs i preguntes: “Buenas noches, 
señor Alcalde, gracias, buenas noches a todos. Creo que lo que voy a solicitar ya lo hemos 
hecho anteriormente en plenos anteriores. Es con relación a las señalizaciones nuevas de la 
circulación. Bueno, las he visto por allí pero no sé si es que estoy equivocado o despéjeme 
la ignorancia, es que he visto que las señales antiguas siguen manteniéndose en el mismo 
lugar, a pesar de que las señales nuevas ya están puestas, entonces no sé si me gustaría 
que me aclarara esto o es que yo he visto mal, o es que no entiendo algo, si por favor me lo 
diría”

El Batle, Miquel Cabot, té el torn de resposta: “El tema del mercat el don per contestat. 
Tema de pressupostos, ja hem començat a fer feina, evidentment el Consell i el Govern són 



els primers que els fan, i Palma també, és la capital, nosaltres ja hem començat a mirar-los, 
però evidentment estan en un procés encara embrionari, per dir-ho de qualque manera. 
Carreteres: és vera que quan hi ha les pluges és quan més pateixen, tenim el pla d’asfalt 
que fa 4 mesos que el volem treure i està pendent de tenir el permís d’AESA, que el 
necessitam per poder-ho treure endavant, i també esteim esperant que no plogui per fer les 
distintes reparacions així urgents que haguem de fer, perquè mentre plogui no se pot posar 
en calent l’asfalt. Les goteres de Son Caulelles li pas la paraula al senyor Mas, que si vol 
també ja pot contestar sobre la cursa”

Daniel Mas de nou: “Hola, bon vespre de nou. Respecte a les goteres del Costa i Llobera, ja 
vos vaig dir que és una actuació que té garantia i que se pot exigir, llavors nosaltres ja hem 
contactat amb l’empresa perquè ho vagi a veure i, diguéssim, vagi a reparar per allà on hi 
pugui haver hagut una filtració. També és vera que fa 20 dies que plou, o ha plogut durant 
20 dies, i l’empresa no pot fer l’actuació fins que allò està eixut, però també pel que 
nosaltres vàrem parlar amb l’equip de bàsquet, hi havia aigua, és vera, hi havia aigua, no 
direm que no, el que tampoc no té res a veure amb el que hi havia abans. Repetesc, 
aquesta actuació té una garantia i se pot reclamar en qualsevol moment, o sigui, això se farà 
per arreglar, teniu-ho pendent. Present, perdona. Respecte a la cursa del Siurell, com bé 
sabràs Lidia, perquè estaves inscrita si no vaig malament, se va enviar un missatge el 
divendres a darrera hora, jo no la volia suspendre, la volia posposar sempre que se pogués 
fer, però tant Protecció Civil com Direcció General d’Emergències ens varen desaconsellar 
fer-la. No, no, no, ara t’explic un poquet. El tema, no tant per la pluja perquè al final el dia de 
la carrera, les hores de la carrera, no va ploure, sinó pel vent i perquè transitam per una 
zona boscosa, amb les pluges que ja hi havia hagut hi havia moltes possibilitats que pogués 
caure qualque arbre damunt els participants. Com podràs entendre, jo com a director de la 
cursa no me vaig voler arriscar, vaig fer cas als tècnics i als experts i la vàrem decidir 
suspendre. El tema que se suspengués i no s’ajornàs és perquè ajornar-la significa 
pràcticament tornar-la a parir de zero, amb l’inconvenient que tenim que tallam un tros de 
carretera i la Direcció General de Carreteres ens demana amb un any d’antelació el fer la 
comunicació de quan farem la cursa del Siurell. De fet, la de l’any que ve és dia 5 de 
novembre, ja l’hem haguda de sol·licitar, i és per això. Vull dir, si haguéssim vist que hi 
hagués hagut una possibilitat de millora del temps no l’haguéssim suspesa, l’haguéssim 
ajornada un parell d’hores. També dir-vos que jo vaig ser allà des de les 10 fins les 13:30 
amb el retent de Protecció Civil, i varen venir tres persones que no s’havien assabentat, les 
tres ens varen dir que no havien revisat els mails i varen entendre perfectament que se 
suspengués, i al final l’objectiu solidari si que s’ha complit, perquè és una llàstima però era la 
carrera que més inscrits hi havia, devers 465, i només 74 han demanat la devolució de les 
quotes, amb el qual al manco la part solidària sí que s’ha pogut complir perquè les 
inscripcions com sabeu anaven íntegrament destinades a l’associació Aspanob. Això és 
l’explicació que te puc donar”

El Batle passa la paraula al senyor Pedro López, regidor de Seguretat Ciutadana: “Con su 
permiso, señor Alcalde, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches ya. 
Bueno, señor José María, comentarle que la información que le di en el momento que usted 
me la pidió fue la que tenía, fue escueta pero he recopilado algunos datos que si quiere se 
los puedo facilitar. En el tramo que estamos comentando, en los dos últimos años, el único 
atropello que ha habido ha sido el último. Bueno, perdón, hubo dos, el otro ha sido en el 
cruce de Maura con Cabana, que curiosamente tiene semáforo. El tema del semáforo, 
desde Policía lo vemos inviable, creemos que producirá más atascos que beneficios. 
¿Mejoras en la zona? Sí se pueden hacer. Tenemos carteles de paso de peatones, ya con 
Brigada ya hemos coordinado para la compra de dos carteles luminosos que pueden indicar 



el paso. También hemos sacado la estadística y si me permites seré muy rápido, la 
estadística de la zona, desde el 29 de septiembre hasta el 22 de noviembre pasaron 55.000 
vehículos con una velocidad media de 31 km por hora. Es verdad que hemos detectado el 
paso de un vehículo a 110, pero ya le digo, la media es 30 km por hora, lo que significa en lo 
de exceso de velocidad significa el 0,81%. Creemos que esta zona, especialmente, que hay 
cerca de 20 señales, está debidamente señalizada, se aporta policía, es un punto de 
especial interés por el paso de los colegios y creemos que, ya le digo, con el tema del 
semáforo lo vemos que no sería ventajoso si hacemos la mejora que he indicado 
anteriormente referente a estos carteles luminosos. Y con referencia a los carteles de 
velocidades, que hay algunos antiguos y demás, bueno, normalmente a la entrada y salida 
del municipio se han colocado unos carteles en color gris que ponen un máximo de 30, y a 
veces puede confundir porque después a lo mejor te encuentras el de 40 o el de 50, pero 
bueno, es en gris. Cuando obliga a la velocidad es en rojo, como sabemos todos, la 
normativa dice que tiene que ser a 30 km en general y específicamente pues algunos 
tramos pueden ir a 40 o a 50, que sí que se mantienen los letreros antiguos. Espero haber 
dado respuesta. De todas maneras comprobaremos vial por vial que no tengamos algún 
descuido y haya quedado alguno, evidentemente”

Marcos Pinela de nou: “Si muy bien es cierto, comenta el letrero a la entrada en color gris, 
es cierto, que indica nada más lo que va pasar, pero debería haber letreros donde se ponga 
en rojo que diga: a partir de aquí en adelante es zona urbana, porque estamos hablando de 
la calle Cabana y la calle Cabana es zona urbana, y tenemos a 40 km por hora por ejemplo. 
Entonces, puede ser que se les haya escapado algún letrero, pero tendrían que estar bien 
ubicados, porque por ejemplo he venido para acá y te indica perfectamente que empezamos 
la zona urbana prácticamente hace unos 300 metros, ¿pero más atrás? Lo decía por esto, 
por la duda”

Li respon el senyor Pedro López: “Haremos una revisión completa en todo el municipio”

José María Amengual torna parlar: “Moltes gràcies senyor Batle. Només volia fer, solo 
quería hacerle un par de puntualizaciones. O sea, el semáforo que están pidiendo los 
vecinos es uno con botón, o sea que sería a demanda el semáforo realmente. O sea, si uno 
pitja, pues funciona, y si no pitja no passa res. O sea que, le iba a decir, yo lo veo bastante 
viable y no soy técnico, ya se lo digo. También en su momento se propuso cuestiones de 
badenes para reducir velocidad y esto, tampoco voy a entrar yo en esta cuestión. O sea, lo 
que le propongo, y ya otras veces usted me ha respondido de manera afirmativa, por lo 
tanto le tengo en gran aprecio, ¿qué tal si nos encontramos con los vecinos y les explicamos 
a ellos por qué no? Porque realmente no van a venir aquí, la situación tampoco lo permite, 
pero sí que podríamos a lo mejor invitarlos y decirles el por qué de las cosas, y 
posiblemente incluso hasta nosotros seamos capaces de dar un paso atrás. Desde luego, ya 
le digo que para mí, y no soy técnico, el semáforo con botón no me parece mala solución, no 
sé qué atascos podría generar. De todas formas, he pedido que se estudie toda la avenida, 
no sé cuántos accidentes hay, pero los vecinos me dicen que no en todos interviene la 
policía, o sea, vengo a decir, serán de mayor o menor entidad. Todo lo que pueda salvar la 
vida de una persona o evitar el peligro de una persona tiene que ser algo que a nosotros nos 
haga trabajar para ello, entonces le hago esta propuesta sencillamente”

Pedro López de nou: “Bueno, y yo le hago otra a usted. Este tipo de gobierno, si de algo se 
caracteriza, es porque estamos abiertos a la ciudadanía, en ningún caso ponemos 
problemas para reunirnos, comentar, hablar y mejorar, evidentemente para eso estamos, 
esta es nuestra función. En cuanto a accidentes en la zona, si quiere se los enumero uno a 



uno, he traído un resumen de ello. Es decir, solamente para poner un ejemplo, el 23 del 1 de 
2020 choque con vehículo estacionado, o le pongo el 21 del 1, alcance de vehículos, en la 
relación en total 21 accidentes en 2 años en la zona, 21 accidentes.

El senyor Amengual demana: “¿Le parecen muchos o pocos?”

El senyor López li respon: “No, no, me parecen muchísimos, me parecen muchísimos, y un 
accidente en un paso de peatones ya me parece exagerado, no vayamos a equivocarnos. 
Lo que sí es verdad que estos son choques pero son leves, es decir, es de circulación, por 
alcance, es un semáforo que uno arranca y pega en la defensa delantera. En ningún caso 
ha intervenido la grúa, por poner un ejemplo. Y ya le he dicho que accidente con peatones 1, 
en el paso de peatones del número 69 y un segundo que fue, si no me equivoco, si no lo 
tengo apuntado por aquí, un segundito por favor, sí, el 26 del 6 y fue leve también con 
peatón. Fue en el semáforo. No sé, ya le digo, total disponibilidad por parte de Policía para 
reunirnos con los vecinos cuando quieran, como quieran, y esta regiduría y creo que el resto 
de equipo de gobierno estarán de acuerdo, si algo tiene es transparencia y ya le digo, al 
igual que a usted, a cualquiera, cuando quieran venir a Policía no tienen más que llamar”

El Batle comenta a continuació: “Molt bé, gràcies. De totes maneres afegiré que a vegades 
és pitjor un semàfor amb botó pels embussaments que un fora botó, perquè si passen molts 
de peatons això està tot el temps en vermell, en canvi l’altre… Entens?”

Torna parlar la senyora Maria Magdalena García : “N’han posat un un parell de metros més 
amunt a davant el Liceu, al carrer Cabana. No llega ni a un kilómetro, y allí también provoca 
retenciones, pero hay que priorizar la seguridad”

El Batle continua parlant: “No volia entrar en debat, senyora García. Jo només deia… Jo no 
dic de posar un semàfor o no, dic que a vegades és pitjor un semàfor amb botó que no 
sense, només volia fer aquesta apreciació, no estic diguent res més”

A continuació el Batle dona la paraula a la senyora Cristina Alonso, regidora de Neteja 
Viària: “Bon vespre. Molt ràpidament. Se fan repassos o tractaments periòdics al 
clavegueram públic, tant de paneroles o cuques molles com de rates, el que passa és que a 
jo m’agradaria saber on de sa Cabaneta, perquè clar, hi ha molts de carrers i en cas de que 
tenguem una incidència fora del període de tractament se pot avisar a Facsa directament, o 
si no ens avisau a Medi Ambient, acotant una mica més el lloc, el carrer Martí Rubí, 32, per 
exemple, i així se fan les revisions i els tractaments puntuals. [Lidia Sabater parla fora de 
micròfon] Val, ho passarà a Facsa idò, cap problema”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Mª Dolores 
Nchaso Sota: “Les presentamos una vez más un dossier de fotos que se han hecho para 
realizar políticas positivas y que favorezcan al conjunto de la ciudadanía, pediríamos por 
favor que cuando se subsanen las deficiencias se nos comunicara, uno para felicitarlos, y 
dos para llevar nosotros un control. Creo que los habrá visto, se los he mandado, se lo he 
hecho llegar, ¿no? Ok. Unos ruegos: hace referencia a la necesidad que hay en la pista de 
skate de sa Cabana. Bueno, perdona, que en estas fotos la zona era Cas Capità. Hace 
referencia a la necesidad que en la pista de skate de sa Cabana nada más entrar por la 
puerta, y también en su separación con la pista deportiva, hay unas zanjas peligrosas donde 



los usuarios ya han tenido más de una caída. Imagino que la intención que era, que servía, 
que se han dejado estos agujeros, estas zanjas, era para colocar unas jardineras, pero lo 
cierto es que no tienen jardineras y, sugerencia, es que se pavimentase y la pista se 
agrandaría. No sabemos si piensa hacerlo o cuándo lo piensan hacer. En el núcleo de sa 
Cabana, nos preocupa el mal estado en que se encuentra el adoquinado en calle Cabana, 
especialmente el tramo entre la piscina municipal y la salida de la calle Balanguera, donde 
además se agrava aún más por las tapas y arquetas que también están allí. Supongo que 
necesitarán cambiarse, ¿pero cuándo? Volviendo a las cercanías del skate de sa Cabana, la 
unión entre la calle Canari y Oronella se encuentra roto el vallado que limita la zona 
ajardinada con la autopista, lleva más de un año, sería conveniente retirar estos restos para 
que así no se hicieran daño los posibles viandantes. En la calle… Son preguntas cortas 
estas, hay un badén o banda sonora colocada al revés en la calle Pere Alcàntara Penya con 
Miguel Forteza i Pinya, de ses Cases Noves, porque el badén, el que va primero, y luego el 
paso de cebra. El pavimento de cemento roto en la calle avenida de Cas Miot, los restos, 
auténticos pedruscos, están en la calzada. Lo curioso es que fueron a tapar el gran bache 
pero no quitaron los pedruscos. Preguntas recordatorio: acera levantada y rota que ha 
ocasionado tropezones y caídas en la plaza de la Iglesia del Pont d’Inca. Otra: los árboles y 
arbustos muertos y en mal estado en general de la jardinería de la carretera vieja de 
Bunyola con Nova Cabana-Son Macià. Una acera que está rota y a vista de todos en el 
semáforo de camí de sa Cabana con Acàcia. Supongo que necesitará arreglar, rogamos una 
vez más nos puedan contestar a las preguntas nuestras. Gracias”

El Batle, Miquel Cabot contesta: “Molt bé, contestarem per escrit” 

Precs i preguntes

En relació a la pregunta presentada pel Grup Mixt relativa al deteriorament de l’arqueta del 
carrer Gladiol, 25-27 que diu textualment: 

“Habiendo observado el deterioro de la arqueta ubicada en al Calle Gladiol, a la altura 
aproximada del número 25-27, habiendo posibilidad seria que en cualquier momento algún 
viandante pueda tener un accidente grave rogamos de manera inmediata se tomen medidas 
para su subsanación.
Aportamos foto de la incidencia”

El Batle comenta: “Hi ha aquesta pregunta al dossier, però ja vaig parlar amb n’Estarás que 
ja s’havia reparat”

Continua amb la paraula el senyor Miguel Ángel Estarás, pel Grup Mixt: “Bon vespre a tots. 
Li volia demanar al senyor Batle, o a l’equipo de Govern, he llegit que l’Ajuntament de 
Marratxí a través del área de Promoción Económica ha iniciado una campaña de bonos. 
Volia demanar-li perquè aquest regidor fa un any i mig va sol·licitar que féssim uns bonos, 
no sé si vos n’enrecordau, quan ja estàvem passats 3 o 4 mesos de la pandèmia. Per què 
ara sí? Volia demanar quin és el canvi de criteri, i el pressupost que se li ha dotat a això”

Miquel Cabot té el torn de resposta: “No és un canvi de criteri, és simplement que el Govern 
i el Consell ens varen donar 600.000 euros, més de 600.000 euros a destinar a això, i com 
que teníem els doblers per destinar-ho i havíem de fer distintes campanyes vàrem fer les 
ajudes al comerç per dues vegades i ara també vàrem decidir fer els bons perquè teníem 
aquests doblers que fa un any i mig no els teníem”



El senyor Estarás comenta: “Moltes gràcies”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu d’Unides Podem, senyor 
Humberto López Rodríguez: “És sobre, ja ho vaig demanar una vegada però és per veure 
com està actualment l’estat de les expropiacions dels terrenys lindants de la carretera del 
camí de Muntanya, que és de tota la gent que va caminant per accedir a Son Daviu, les 
Llegitimes, els Garrovers, etcètera. I després, també, altre punt important que té a veure 
amb aquesta zona és la gent que va caminant cap a Palma en aquesta ocasió, per la 
carretera vella de Bunyola, que hi ha bastanta gent, sobretot major, que inclús a les 7 del 
matí ja comencen a caminar per tota aquesta zona, i hi ha un tràfic bastant ràpid per aquí. I 
després saber si hi ha qualque pla o qualque concordança en col·laboració amb Palma o 
amb el Consell Insular, etcètera, si hi ha qualque pla per millorar, per fer alguna acera que 
se pugui transitar per aquesta zona. Després, la zona de Son Daviu, clar, com que hi ha 
bastant, des de que hi va haver aquesta remodelació del transport públic, que ha deixat 
aquesta necessitat de que la gent vagi caminant fins al centre de salut o fins a, en aquest 
cas, fins a Palma, o fins a l’estació del polígon industrial, etcètera, llavors com que hi ha 
aquest augment de gent caminant per aquí, també hi ha un augment de ciclistes que 
transiten per aquesta carretera i gent que va en patinet, etcètera, llavors també hi ha un 
augment segurament que estarà assumint Medi Ambient, de brutor, de gent que tira objectes 
o llaunes, etcètera, no? Llavors m’he fixat que no hi ha cap paperera en tota aquesta zona, 
tampoc n’hi ha a Son Daviu ni a totes les urbanitzacions aquestes no hi ha cap paperera, i 
per ventura sí que se podria fer com un recorregut on la gent, no fa falta que siguin totes les 
urbanitzacions plenes de papereres com sí hi ha a altres urbanitzacions com per exemple 
des de sa Cabana fins al centre de salut tot hi ha papereres, però no és que sigui necessari 
omplir tot de papereres, però sí per ventura fer un recorregut, que és on la gent transita més 
caminant. Un poc per compensar aquesta necessitat d’anar a peu. I després també el punt 
de reciclatge, n’hi ha un a Son Daviu i un altre als Garrovers, també demanen això, que 
acostuma a estar bastant ple i si se podria fer un altre, posar un altre per ventura al principi 
de ses Trempes, per exemple, crec que també és on totes aquestes persones transiten i hi 
ha uns contenidors i hi ha un espai que se podria posar, augmentar, i així fomentar que 
puguin reciclar més. Després, respecte a la policia i a la guàrdia civil, sí que consideren els 
veïnats que sí que transiten bastant la policia i la guàrdia civil per aquestes zones, i el que sí 
que de totes maneres hi ha a vegades bastanta velocitat dels cotxes, llavors que si se podria 
posar un control de velocitat o un indicador de velocitat com aquests que estan funcionant 
tan bé a altres zones, perquè al cap i a la fi, per exemple a la sortida dels Garrovers cap a la 
carretera vella de Bunyola, és una sortida del municipi i és bastant transitada i a bastant 
velocitat, llavors podria ser adient posar un indicador o algo així. Després, durant l’estiu hi va 
haver també en aquesta zona molta incidència de moscards, possiblement sigui algo que 
tengui a veure per les dificultats de fer les campanyes pertinents, o no, o si s’han fet o no… 
També a ses Trempes, també, no hi ha llum, li comunicaré perquè facin l’avís per telèfon, i 
això és un poc tot, sí que saber com està l’estat d’aquestes gestions actuals”

Joan Francesc Canyelles té la paraula: “Respecte, senyor López, respecte al que ens 
demana, que ho hem esmentat, que feim el projecte del vial sostenible i evidentment 
aquelles dues curves molt perilloses les suavitzam, esteim en contacte amb la propietat 
perquè faci cessió dels terrenys, tenim una part que ja la tenim aparaulada, una que ja s’ha 
fet la cessió per escrit, i l’altra que hi esteim treballant per aconseguir la cessió i poder dur el 



carril aquest sostenible, de mobilitat sostenible fins els Garrovers. Això és una. Dues, quan 
parlava de la carretera vella de Bunyola, evidentment aquesta necessitat és una 
reivindicació històrica, el mes passat vàrem tenir una reunió amb el Consell de Mallorca, 
amb el departament de Carreteres per ser exacte, i el Consell de Mallorca, el departament 
de Carreteres no ho té contemplat, i no és permeable a fer el vial que nosaltres li reclamam i 
que reclama la ciutadania de Marratxí, i per això és que vull fer un envit, que ja que al 
Consell de Mallorca i en aquest departament governa el mateix partit al qual vostè pertany, 
si ens pogués donar una mà pues li agrairíem, sincerament, perquè hem tengut diferentes 
reunions i el Consell considera que ha invertit molts de doblers a Marratxí i que hi ha altres 
pobles a dins Mallorca que tenen altres necessitats i que també les vol contemplar. I no és 
que ho rebutgi, sinó que senzillament no ho posa com un tema prioritari, per tant queda 
relegat més enrere, i evidentment el vial no el podem fer fora l’ajuda del Consell de Mallorca. 
I nosaltres li vàrem proposar fer un conveni i l’Ajuntament de Marratxí aportar un capital a 
aquesta obra, venc a dir, no és que ens volguéssim penjar tots del Consell, del departament 
de Carreteres, sinó que necessitam les infraestructures de Carreteres i necessitam el tema 
de l’expropiació de Carreteres, que ho fa d’una manera molt més ràpida de la que ho podem 
fer nosaltres, perquè senzillament té una llei que li ajuda a fer les expropiacions molt més 
ràpidament que les que puguem fer nosaltres. Per tant aquí va l’envit, li agraesc que hagi 
tret aquest tema, i que si ens pot ajudar estarem contents i agraïts, perquè és un benefici per 
la ciutadania en general. Esperam a veure la seva contesta, gràcies”

Té la paraula Pedro López: “Sí, señor López. Gracias por las felicitaciones a la Guardia Civil 
y Policía, creo que están haciendo, bueno, siempre la hacen, pero especialmente en los 
últiens tiempos, y comentarle que en la actualidad disponemos de 6 radares pedagógicos, 
estos los hacemos rotar por todo Marratxí, y por supuesto también la zona que usted me ha 
comentado de Garrovers, también lo ubicaremos, y como ha podido comprobar 
anteriormente, pues no solamente es pedagógico y te pone la carita, sinó que a su vez nos 
reporta una serie de información muy importante para poder subsanar algunos problemas 
que podamos tener o mejorar la circulación de las mismas. Muchas gracias”

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

Gabriel E. Llorens González

El Secretari Acctal,
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