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ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 04/22
Caràcter: Ordinària
Data: 26 d’abril de 2022
Horari: de 20.00 a 22.30 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí

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

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (29-03-2022)
2. Reconeixement de crèdit 04/22
3. Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1/22 i 
modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2022
4. Modificació del Pla estratègic de subvencions 2019-22 i de l’Annex de subvencions 
nominatives del Pressupost de 2022
Mocions:



5. Moció presentada pel grup polític municipal de Ciudadanos de Marratxí para “Catalogar 
como parque bio-saludable una zona verde de sa Cabana-Pont d’Inca Nou”
6. Moció presentada pel grup polític municipal de Ciudadanos de Marratxí “Para fomentar 
el hábito lector entre los jóvenes del municipio de Marratxí”
7. Moció presentada pel grup polític municipal Vox Marratxí para Rehabilitar els Sestadors 
de Son Verí 
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions
1. Dels decrets i resolucions del període entre l’11-03-2022 al 10-04-2022
2. Dació de compte al plenari de la Corporació abril 2022 (ajudes puntuals serveis socials, 
informes objecció i subvencions xips relatives al 1r trimestre 2022 i liquidació pressupost 
2021)
Precs i preguntes
- Prec presentat pel Grup Mixt relatiu a la protecció del pas a nivell de l’Avinguda Can  

Carbonell 

A continuació agafa la paraula el Batle, senyor Miquel Cabot: “Bon vespre a tots. Estic 
content avui, estaria bé estar sense mascaretes com diu en Jaume, evidentment; però 
l’informe que hem demanat al servei de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament, preveu 
que si no tenim la distancia de 1,5 metres i no la tenim; és recomenable dur la mascareta. I 
com que és recomenable encara que no obligatori crec que no està demés dur-la, si vos 
sembla. Abans de començar fer també un sentit homenatge i també desitjar els millors 
desitjos a la família del pare Josep Massot i Muntaner que com sabeu ens ha deixat aquesta 
setmana i avui dematí li han fet el funeral a l’abadia de Montserrat. Informar-vos que dilluns 
que ve li fan el funeral a les vuit del vespre a la Seu, per aquells que hi volgueu assistir. Serà 
la manera de despedir-lo aquí, a Mallorca”

Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior 

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 29-03-2022, que s’aprova i 
autoritza per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de 
MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de 
Ciudadanos, del regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb l’abstenció de la 
regidora de VOX.

2. Reconeixement de crèdit 04/22

Vist l’expedient 04/22 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 04/22 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. FACTURA DATA NOM IMPORT OBJECCIO
1 2021 2021005911 31/05/2021 DARWIN PARTNERS SL 1.815,00 € F
2 2021 2021005912 31/05/2021 DARWIN PARTNERS SL 3.615,48 € F
3 2021 2021006993 22/10/2021 ENDESA ENERGIA XXI SL 177,33 € F
4 2021 2021007218 31/10/2021 MARIA RAMIS SERRA 25,51 € F
5 2021 2021007268 09/05/2019 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 1.959,00 € F
6 2021 2021007378 16/12/2021 GRAM SOSTENIBILITAT SL 2.420,00 € F
7 2021 2021007486 21/12/2021 PLUG IN SERVEIS DIGITALS SL 9.528,75 € F
8 2021 2021007497 21/12/2021 GRAM SOSTENIBILITAT SL 500,00 € F
9 2021 2021007498 21/12/2021 GRAM SOSTENIBILITAT SL 1.500,00 € F

10 2022 2022000199 31/12/2021 UNIPREX SAU 1.125,30 € F
11 2022 2022000269 05/01/2022 ENDESA ENERGIA SA 319,17 € F
12 2022 2022000270 05/01/2022 ENDESA ENERGIA SA 18.642,98 € F
13 2022 2022000271 05/01/2022 ENDESA ENERGIA SA 154,95 € F
14 2022 2022000272 05/01/2022 ENDESA ENERGIA SA 343,99 € F
15 2022 2022000273 05/01/2022 ENDESA ENERGIA SA 371,88 € F

16 2022 2022000274 05/01/2022 ENDESA ENERGIA SA 158,75 € F

17 2022 2022000275 05/01/2022 ENDESA ENERGIA SA 1.182,21 € F

18 2022 2022000276 05/01/2022 ENDESA ENERGIA SA 6.851,46 € F

19 2022 2022000300 05/01/2022 ENDESA ENERGIA SA 7.035,60 € F

20 2022 2022000330 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 375,02 € F

21 2022 2022000331 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 609,89 € F

22 2022 2022000332 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 777,00 € F

23 2022 2022000333 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 58.671,84 € F

24 2022 2022000335 05/01/2022 ENDESA ENERGIA SA 271,73 € F

25 2022 2022000336 05/01/2022 ENDESA ENERGIA SA 283,87 € F

26 2022 2022000337 05/01/2022 ENDESA ENERGIA SA 773,13 € F

27 2022 2022000424 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 397,33 € F

28 2022 2022000586 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 465,10 € F
29 2022 2022000587 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 1.484,59 € F
30 2022 2022000588 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 169,00 € F
31 2022 2022000589 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 50,78 € F
32 2022 2022000590 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 253,40 € F
33 2022 2022000591 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 15,36 € F



34 2022 2022000592 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 164,87 € F
35 2022 2022000593 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 17,08 € F
36 2022 2022000594 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 897,27 € F
37 2022 2022000621 31/12/2021 CREU ROJA ESPANYOLA 1.468,35 € F
38 2022 2022000846 05/01/2022 ENDESA ENERGIA SA 1.324,43 € F
39 2022 2022000850 31/12/2021 ENDESA ENERGIA SA 63,56 € F
40 2022 2022000885 05/01/2022 ENDESA ENERGIA SA 682,76 € F
41 2022 2022001005 31/12/2021 TRANSPORTES BLINDADOS SA 177,82 € F
42 2022 2022001042 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 563,24 € F
43 2022 2022001044 31/12/2021 ENDESA ENERGIA XXI SL 38,39 € F
44 2022 2022001045 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 66,03 € F
45 2022 2022001046 31/12/2021 ENDESA ENERGIA XXI SL 74,56 € F

46 2022 2022001092 31/12/2021 SUSANA COMPANY MASCARO 845,56 € F

47 2022 2022001206 07/02/2022 ENDESA ENERGIA SA 219,65 € F

48 2022 2022001231 15/10/2021 DISTRIBUIDORA BALEAR DE 
UNIFORMES SL

53,20 € F

49 2022 2022001257 21/12/2021 VODAFONE ESPAÑA SAU 4.059,34 € F

50 2022 2022001258 21/12/2021 VODAFONE ESPAÑA SAU 72,60 € F

51 2022 2022001286 07/02/2022 ENDESA ENERGIA SA 174,45 € F

52 2022 2022001290 07/02/2022 ENDESA ENERGIA SA 989,56 € F

53 2022 2022001291 07/02/2022 ENDESA ENERGIA SA 1.074,43 € F

54 2022 2022001295 07/02/2022 ENDESA ENERGIA SA 741,83 € F

55 2022 2022001305 07/02/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 16,58 € F

56 2022 2022001307 07/02/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 143,94 € F

57 2022 2022001308 07/02/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 15,95 € F

58 2022 2022001310 07/02/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 56,08 € F

59 2022 2022001312 07/02/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 27,92 € F

60 2022 2022001358 05/01/2021 VODAFONE ESPAÑA SAU 320,65 € F

61 2022 2022001359 17/03/2021 VODAFONE ESPAÑA SAU 245,63 € F

62 2022 2022001360 16/06/2021 VODAFONE ESPAÑA SAU 245,63 € F

63 2022 2022001361 29/06/2021 VODAFONE ESPAÑA SAU 245,63 € F

64 2022 2022001362 19/07/2021 VODAFONE ESPAÑA SAU 982,52 € F

65 2022 2022001363 01/09/2021 VODAFONE ESPAÑA SAU 854,26 € F

66 2022 2022001364 05/10/2021 VODAFONE ESPAÑA SAU 648,56 € F

67 2022 2022001572 12/04/2021 CANON ESPAÑA SA 156,72 € F

68 2022 2022001573 12/04/2021 CANON ESPAÑA SA 254,81 € F

TOTAL 140.309,26 €

Motius de l'objecció
MC= Manca de credit 0 €
F= Fraccionament indegut (+15.000€) 140.309,26 €
CI= Competències impròpies sense informes preceptius 0 €

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 de 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 21 d’abril de 2022 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre 
regidors de MÉS i de la regidora d’IDMA-El Pi; i amb les abstencions dels quatre regidors de 
PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX, del regidor d’Unides Podem i del 
regidor del Grup Mixt; aprovar els acords esmentats. 

3. Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1/22 i 
modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2022

Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit 1/22 i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2022.

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

Aquesta Regidoria eleva, per raons d’urgència, a la comissió informativa d’Economia i 
Hisenda la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit 1/22 a les aplicacions pressupostàries i pels conceptes i imports següents:

Tipus de 
modificació

Aplicació 
pressupostària Import (€) Concepte

Suplement 
de crèdit 93300.632.00 19.121,92 Reforma i canvi d’ús de dues naus i pati central de 

Sa Garrovera
Crèdit 

extraordinari 34200.632.00 325.775,62 Renovació del paviment esportiu dels pavellons 
poliesportius Pla de na Tesa i Blanquerna

Crèdit 
extraordinari 33220.622.00 139.876,00

Redacció projecte d’execució i activitat de l’Arxiu 
Municipal de Marratxí, direcció facultativa i 

coordinació de seguretat i salut d’obres
15100.600.00 1.400.000,00Crèdit 

extraordinari 93300.621.00 2.000.000,00 Adquisició de terrenys

Suplement 
de crèdit 43300.479.00 58.723,12 Ajudes comerç local COVID-19 (directes)

Suplement 
de crèdit 43300.479.00 127.500,00 Ajudes comerç local COVID-19 (bons)

Crèdit 
extraordinari 33300.632.00 181.714,30 Consolidació estructural de forjats i coberta de 

l’olleria can Palou
Crèdit 

extraordinari 16500.619.00 254.527,53 Modificació de l’enllumenat públic d’Es Pont d’Inca 
nou (sectors c/Son Frau i c/Son Cunill

Suplement 
de crèdit 32601.622.00 3.230.393,70 Construcció centre d’educació infantil de 1r cicle 

(0-3 anys) i espai multifunció al Pla de na Tesa
Suplement 
de crèdit 32300.622.00 89.662,20 Ombres col·legis d’educació infantil i primària

Suplement 
de crèdit 33600.622.00 50.000,00 Adequació refugis guerra civil 

Pòrtol i Pla de na Tesa



Suplement 
de crèdit 93300.632.00 75.231,30 Redacció d’estudis i projectes tècnics

TOTAL 7.952.525,65

Aquestes modificacions pressupostàries es finançaran amb càrrec al romanent líquid de 
Tresoreria, excepte el suplement de crèdit a l’aplicació pressupostària 93300.632.00 per 
import de 75.231,30€, que es finançarà mitjançant baixa de crèdit de l’aplicació 
15100.619.00.

2n. Modificar l’annex d’inversions del Pressupost de 2022 en els termes següents:

Finançament
Aplicació 

pressupostària Projecte Import (€) R. ordinaris Ingressos 
afectats RLT

93300.632.00
Reforma i canvi d’ús de dues 

naus i pati central de Sa 
Garrovera

718.089,42 718.089,42

34200.632.00
Renovació del paviment 
esportiu dels pavellons 

poliesportius Pla de na Tesa i 
Blanquerna

325.775,62 325.775,62

33220.622.00

Redacció projecte d’execució i 
activitat de l’Arxiu Municipal de 
Marratxí, direcció facultativa i 

coordinació de seguretat i 
salut d’obres

139.876,00 139.876,00

15100.600.00 1.400.000,00 1.400.000
93300.621.00 Adquisició de terrenys 2.000.000,00 2.000.000

33300.632.00
Consolidació estructural de 

forjats i coberta de l’olleria can 
Palou

181.714,30 181.714,30

16500.619.00
Modificació de l’enllumenat 
públic d’Es Pont d’Inca nou 
(sectors c/Son Frau i c/Son 

Cunill

254.527,53 254.527,53

32601.622.00
Construcció centre d’educació 
infantil de 1r cicle (0-3 anys) i 
espai multifunció al Pla de na 

Tesa

3.531.893,70 301.500,00 3.230.393,70

32300.622.00 Ombres CEIP 90.662,20 1.000,00 89.662,20

33600.622.00 Adequació refugis guerra civil 
Pòrtol i Pla de na Tesa 51.000,00 1.000,00 50.000,00

93300.632.00 Redacció d’estudis i projectes 
tècnics 95.231,30 95.231,30

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

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle, senyor M. Cabot: “Per explicar, ja 
ho vaig explicar a les comissions però ho torn a fer ara, això són doblers, crèdits, que treim 
del nostre romanent de tresoreria, el darrer punt, que és un suplement de crèdit. I com ja 
teniu aquí a l’informe, aquests projectes que ara hem duit són la reforma i canvi d’ús de les 
dues naus i pati central de sa Garrovera, són 19.000 euros. D’aquests 19.000 euros, aquest 
projecte ja el vàrem dur l’any passat, duim 19.000 euros d’actualització del cost de l’obra. 



325.000 euros per a la renovació dels paviments esportius dels pavellons del Pla de na Tesa 
i Blanquerna. Duim 139.000 euros per a la redacció del projecte d’execució i activitat de 
l’Arxiu Municipal de Marratxí, que la idea és tenir un nou arxiu que unifiqui la memòria 
d’aquest municipi d’una vegada per totes. Després també 3 milions 400 per adquisició de 
terrenys, això és per poder fer front i no haver de fer les tramitacions dels crèdits per 
possibles expropiacions que haguem de cobrir, com també distintes possibilitats que puguin 
sortir d’adquisició de terrenys ho farà l’Ajuntament. 58.000 euros els hem afegit a les ajudes 
del comerç local de nou, com vaig explicar quan s’han presentat totes les ajudes, totes les 
empreses a aquestes ajudes directes, faltaven 58.000 euros per poder cobrir totes les 
peticions i tenim aquests doblers per poder fer front al 100% de les ajudes a les empreses. 
Les ajudes al comerç local, 127.000 euros, això ve degut a que vàrem fer les ajudes 
puntuals de l’any passat, de 2021, com la que hem fet enguany, tant la campanya de bons 
de Nadal, com la campanya de bons que durem pròximament, les pròximes setmanes, s’ha 
fet a través d’una subvenció que el Govern ha aportat 300.000 euros, el Consell 300.000 
euros més, i nosaltres vàrem aportar crec que eren 410.000€. Esperem que la campanya de 
bonos pugui ser igual d’exitosa que la que vàrem fer per Nadal, perquè tenim els mateixos 
doblers. Per tant, perquè tenguin els mateixos doblers, que és un pressupost de 300.000€, li 
hem afegit aquests 127.000 euros més el que sobra de la subvenció, que farien aquests 
300.000 euros, i tornam a treure la campanya de bonos d’aquí un parell de setmanes. 
Després tenim 181.000 euros per a la consolidació estructural de forjats i coberta de l’olleria 
de Can Palou; 254.000 euros per a la modificació de l’enllumenat públic del Pont d’Inca nou, 
els sectors de Son Frau i de Son Cunill; 3.200.000 per a la construcció de l’escoleta de 0 a 3 
anys del Pla de na Tesa - Pont d’Inca. Aquest, com vaig explicar, hem agafat el total de 
l’obra, però tenim sol·licitada una subvenció del Govern que és de [inintel·ligible]. I després, 
l’altre que ja no és del romanent, simplement és un canvi, una transferència de crèdit que 
feim d’una partida a l’altra, 89.000 euros, que és de la partida per Urbanisme que és per 
redacció de projectes. Tècnicament no ha d’estar en aquesta partida, sinó que ha d’estar a 
béns municipals, i la transferència [inintel·ligible] perquè sigui correcte i no haver de fer 
modificacions de crèdit més endavant. Això és l’explicació d’aquests crèdits”

Ara intervé el senyor Jaume Llompart, portaveu del Partit Popular: “Gràcies senyor Batle, 
bones tardes a tots. Els bons a les empreses seran ara? No esperarem al Nadal que ve 
supòs”

Contesta el senyor Miquel Cabot: “No, no. Començarà dia 9 de maig, començarà la nova 
campanya”

El senyor Jaume Llompart diu: “Val, gràcies”

Seguidament parla el senyor José María Amengual, portaveu del grup Ciudadanos: “Moltes 
gràcies, senyor Batle. M’agrada la idea aquesta de l’Arxiu, la cosa important també és el 
contengut, o sigui el que hi ha dedins. Podríem aprofitar també, en breu, per incloure els 
nostres catàlegs que tenim tan desfasats, del nostre municipi. Pel demés, me pareix 
correcte”

Li respon el Batle: “Això és la redacció del nou edifici, com sabeu l’edifici ara està al Pont 
d’Inca Vell i ha quedat petit, ha quedat molt petit i obsolet, per tant necessitam tenir un arxiu 
ja com déu mana a l’Ajuntament de Marratxí. Ja li dic, primer per fer tota la custòdia dels 
documents, però també per tots aquells documents històrics, unificar-los i tenir-los de la 
mateixa manera, igual que tots els catàlegs que pugui tenir el nostre Ajuntament. Per 
ampliar la informació que li he donat abans al senyor Llompart, dir que la subvenció 



d’aquests doblers amb els que hem fet els altres bonos i les ajudes directes acaba en juny, 
per tant hem de gastar aquests doblers que tenim encara al sobrant a juny, a dia 30 de juny. 
Això significa que no hi haurà cap problema, la campanya serà fins que s’acabin els doblers, 
posarem 300.000 euros i serà fins que s’acabi, perquè evidentment els doblers que tenim 
que han d’acabar a 30 de juny segur que s’acaben abans, i després sempre tendrem els 
doblers propis per destinar-los. Molt bé”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 21 d’abril de 2022 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre 
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem; i amb les 
abstencions dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de 
VOX i del regidor del Grup Mixt; aprovar els acords esmentats. 

4. Modificació del Pla estratègic de subvencions 2019-22 i de l’Annex de subvencions 
nominatives del Pressupost de 2022

Atès que l’Àrea de Cultura, Ceràmica i Patrimoni Històric està interessada en concedir una 
subvenció directa en espècie al “Club de Motos Històriques de Mallorca” per a la realització 
de la “XIX Motor Retro de Marratxí 2022”, tot i considerant que l’esmentada fira té un marcat 
interès social i gaudint de singularitat pròpia la tasca realitzada per part del Club indicat.

Ates que segons l’article 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, les subvencions nominatives han d’estar previstes en el Pressupost de l’entitat 
local, fent-se referència almenys a la seva dotació pressupostària i beneficiari.

Atès que l’article 18 del Reglament General de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí 
regula la concessió directa de subvencions indicant que se podran donar en aquells casos 
que es trobin “previstes nominativament al Pressupost General de la Corporació Municipal, 
en els temes recollits en els convenis i a la normativa reguladora d’aquestes subvencions”

Aquesta regidoria de l’Àrea de Cultura, Ceràmica i Patrimoni Històric eleva a la Comissió 
Informativa d’Hisenda la següent

1r.- Modificar l’Annex del Pla Estratègic de Subvencions en el seu apartat d’Aplicacions de 
despesa del capítol IV del pressupost de 2022 de l’Ajuntament de Marratxí destinades a 
l’atorgament de subvencions del procediment d’adjudicació directa, per incloure-hi la 
següent:

Àmbit Aplicació pressupostària 2022 Import previst

Cultura
334.20.48100 Subvencions a famílies i institucions sense ànims de lucre

4.240,98

2n.- Modificar l’Annex de Subvencions Nominatives dels pressupostos de l’any 2022 de 
l’Ajuntament de Marratxí, per incloure-hi la següent subvenció:

Cultura



Partida Import Beneficiari

33420.481.00 4.240,98 Club Motos Històriques de Mallorca

3r.- Elevar al Plenari les modificacions objecte de la present proposta. 

4t.- Continuar amb la tramitació de l’expedient.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Això també, com vaig explicar a 
les comissions, per sort tornam a la normalitat, no només amb les nostres fires, sinó que 
també amb les fires aquelles que feien les distintes associacions del municipi, que 
evidentment donaven vida al nostre municipi, dinamitzaven Marratxí. En aquest cas és la 
denovena Motor Retro Marratxí, que com ja sabeu era una fira que agradava molt als 
marratxiners i amb molt d’èxit d’assistència, que li destinam, li feim una subvenció de 4.200€ 
perquè puguin dur endavant aquesta activitat”

Lola Nchaso, portaveu del grup VOX, és qui demana la paraula: “Quisiera hacer un cambio 
de voto, que en las comisiones voté abstención, y en esta pues voto a favor, porque he 
descubierto que Motor Retro tiene mucha relación con el municipio y que colabora mucho 
con el Ayuntamiento”

Torna parlar el Batle: “Gràcies. Com diu, és la novena Motor Retro que faran, o sigui que ja 
té una part d’història dins el nostre municipi. La denovena, perdona”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 21 d’abril de 2022 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat; aprovar els acords esmentats. 

5. Moció presentada pel grup polític municipal de Ciudadanos de Marratxí “Para 
catalogar como parque bio-saludable una zona verde de sa Cabana-Pont d’Inca Nou”

A continuació es dona compte i lectura per part del regidor de Ciudadanos, senyor Marcos 
Aníbal Pinela Sosa, de la Moció presentada per Ciudadanos de Marratxí, en data 06 d’abril 
de 2022 “Para catalogar como parque bio-saludable una zona verde de sa Cabana-Pont 
d’Inca Nou”, que diu textualment:

“Marratxí cuenta con algunos parques infantiles y de ocio/deportivo   distribuidos en los 
diferentes núcleos poblacionales.

Actualmente en la zona de ses cases noves existe un parque bio-saludable inaugurado en el 
año 2008 con aproximadamente 13.500 m2 diseñado para hacer deporte para todas las 
edades, y con una amplia gama de modalidades de máquinas para hacer ejercicios.

A unos 500 mt de distancia aproximadamente existe un área verde de gran extensión 
ubicado entre calle Pinza y calle del torrente, atravesado por el torrent coanegra que se 
utiliza como área recreativa para todo tipo de personas.

Esta zona en muchas ocasiones se puede observar que hay cierta dejadez en su 
mantenimiento, provocando un mal aspecto de zona verde.



Por la gran dimensión, esta zona se la podría potencializar como una segunda etapa del 
parque bio-saludable de ses cases noves, catalogarla y equiparla como tal.

En el pleno pasado de marzo se aprobó promocionar actuaciones más saludables para 
evitar la obesidad en el municipio, y esta alternativa de parque bio-saludable aportaría de 
manera positiva también a una vida sana.

Por los motivos expuestos, proponemos los siguientes acuerdos.

ACUERDO:
Primero.- Catalogar la zona verde de Sa cabana-pont d’ Inca Nou como un parque bio-
saludable.

Segundo.- Implementar la esta zona verde con todas las infraestructuras necesarias para 
ser utilizado como parque bio-saludable”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso: 
“Esta moción está bastante bien, solo que nosotros añadiríamos, para poder votar a favor, 
que como bien has dicho es una zona que a veces da el aspecto, la impresión, de 
abandonada por jóvenes, botellones, carreras de motos, que por cierto ya lo hemos 
denunciado otras veces aquí los de VOX, para poderla apoyar del todo y votar a favor 
tendríamos que comprometernos, sobre todo el equipo de gobierno, a incluir en esta moción 
a que se compromete a dar mayor seguridad a esta zona conflictiva, a incrementar la 
plantilla de mantenimiento, que es bastante extensa la zona, puesto que los que están ahora 
tienen mucho parque, muchas pistas deportivas biosaludables, y no pueden acarrear con el 
trabajo que les lleva. Solo hay dos operarios en la zona, o sea que si se compromete el 
equipo de gobierno a reforzar esto pues sí votaríamos a favor, si no abstención”

Contesta el senyor Miquel Cabot, Batle: “Gràcies, senyora Nchaso. Dir-li que sempre esteim 
igual en aquest sentit. Li he mostrat moltes vegades que els índex de criminalitat, que a 
vostè una vegada li va interessar treure-los i no els ha tornat a treure mai més, per trimestre, 
davallen trimestre rere trimestre, que tenim uns índexs de criminalitat molt per davall dels 
que teníem fa uns anys. I dir, com sempre, que fa falta de policia, que quan ho llegeix, per 
ventura jo m’equivoc i no vol dir això, però quan jo l’escolt pareix que no se pot passejar per 
aquell parc, i no és així. Evidentment hi ha joves que són incívics, hi ha joves que fan 
botellón, hi ha joves que fan altres coses perquè són coses també, moltes vegades, de que 
a qualque espai han d’estar els joves, i ho hem vist més que més amb la pandèmia, que els 
joves han vist molt limitada la seva activitat, els seus llocs d’oci, i per tant també han ocupat 
espais públics, com res més faltaria perquè també són seus. És vera que hi ha joves que no 
són cívics, i a aquests és vera que se’ls ha d’intentar, no dic perseguir, però sí que vigilar 
perquè canviïn aquesta conducta i no la respeteixin, però ni tots els joves són delinqüents ni 
falta vigilància policial a aquest daixò, ni és perillós anar per aquests parcs. Això el primer, 
després vostè diu que tenim dos operaris en aquest parc, no sé exactament d’on s’ho ha 
tret, perquè tenim contractes de neteja i contractes de manteniment de parcs i jardins que no 
són dues persones, són contractes sencers i van per àrees a fer feina. Una altra cosa és que 
vostè me demani que vol més, al quadrant, vol que tenguin més presència a n’aquest daixò, 
però que vostè digui que allà només hi ha dues persones de manteniment realment no sé 
d’on s’ho treu. Sé que té informació privilegiada de l’empresa pública, això queda constatat a 
cada plenari, però també, no sé, s’hauria d’informar a lo millor un poc millor. Però després li 
passaré la paraula a la senyora Cristina Alonso, que és la que defensarà aquesta moció, 



però jo volia dir-li això perquè me trob, cada plenari, ens trobam amb que vostès volen 
deixar una imatge de Marratxí insegura, una imatge de Marratxí que no se pot anar pels 
carrers, i jo crec que està fora de la realitat. Jo crec que aquí, de fet el senyor Marcos Pinela 
el que ha explicat és que és una zona que s’utilitza molt per passejar, per tant és una zona 
que és segura. És que voler fer veure que Marratxí no és segur, que Marratxí és Kingston, 
no ho sé, és que no me sembla molt correcte, i sobretot també perquè a vegades moltes 
vegades fa de menys la feina de la nostra policia local, que la policia local no basta, després 
donar-li dues palmaditas, com diu vostè, a l’esquena, i dir-los que tot ho fa bé. Vull dir, si 
després ve a cada plenari a posar en contradicció la feina que fa la policia l’està fent de 
menys, no basta després donar-li els molts d’anys el dia de la policia. Vull dir, jo crec que és 
important”

Parla el senyor Marcos Pinela: “No funciona el micròfon, no es pot transcriure”

Intervé ara el senyor Jaume Llompart, portaveu del Partit Popular: “Gràcies senyor Batle. Al 
final ens hem enredat i no hem anat a… Volíem saber la posició de l’equip de govern, 
perquè segons ens consta aquesta zona no és…”

El senyor Batle, de nou: “Si vol esperar que li doni la paraula a la senyora Alonso”

Ara qui intervé és la senyora Cristina Alonso, regidora de Manteniment de Parcs i Jardins: 
“Bon vespre a tothom. En primer lugar no podemos catalogar una zona como parque 
biosaludable, no existe, esta catalogación en sí no existe. Sí que es verdad que está 
señalizado como parque biosaludable cuando entramos tanto por la zona de Pont d’Inca 
Park como cuando salimos, o sea, cuando atravesamos el parque, que es donde están las 
máquinas biosaludables, sí que está señalizado como parque biosaludable Cas Miot, así sí. 
Lo que pasa es que como catalogar en sí no lo podemos hacer, porque es una cosa que no 
existe, esto una cosa. Luego hay una segunda cosa: en la franja que usted marca como 
susceptible de colocar otro tipo de instalaciones, estamos en la zona de servidumbre del 
torrente, que no nos permiten de ninguna manera colocar ningún elemento, nada, porque es 
la zona inundable. Entonces tenemos cinco metros de servidumbre más cien metros de 
policía, que se llama, que es la zona donde hay que pedir permiso a Recursos Hídricos para 
colocar cualquier tipo de instalación. Entonces, por este mismo motivo, es que esta parte de 
aquí se mantiene para caminar, que esto sí que se puede hacer, que no hay ningún 
inconveniente, y a lo mejor lo que podríamos mirar es de estudiar que en una zona no tan 
cercana al torrente, sino más hacia la zona del parque, se pudiera complementar con otras 
instalaciones, esto lo podríamos estudiar, lo que pasa es que justamente este tramo que 
está marcado aquí no nos permiten hacerlo, es peligroso de hecho. Entonces claro, en 
principio nuestra posición es apoyar la moción como mejora de la zona, pero no 
precisamente en esta, y otra cosa es que no podemos aprobar que diga catalogar la zona 
porque no se puede catalogar, la zona ya está catalogada como zona verde y es así, no 
existe esta otra catalogación”

Acte seguit parla el senyor José María Amengual, portaveu de Ciudadanos: “Perdoni, senyor 
Batle, és que volia fer un parell de puntualitzacions respecte al que ha dit el meu company i 
després ha contestat la regidora. Nosaltres no cercam una requalificació urbanística en cap 
moment. O sigui, el que esteim dient és que el mateix que existeix a un altre puesto al nostre 
municipi se creï en aquesta àrea. O sigui, per ventura la forma d’expressar-ho no és la 
correcta, però aquesta és la nostra proposta. Després, no esteim dient, referent al tema de 
que és una àrea de Recursos Hídrics, no esteim dient de fer un edifici, no esteim dient de fer 
un merendero, no esteim dient res, és posar una màquina que pot ser igual que posar en un 



moment donat un armari, una farola o el que sigui. En aquests moments nosaltres el que 
esteim demanant és que se faci un estudi de viabilitat d’aquesta àrea, perquè si no l’ús que 
se li dona actualment a aquest espai és el mateix, el que a la nostra moció el que volem és 
que això s’adeqüi, que tengui unes condicions. O sigui, possiblement enllumenat etcètera, 
etcètera, que se paregui al que existeix a altres puestos, no sé si queda clar la nostra 
proposta ara”

El Batle diu: “Com que esteim d’acord amb el sentit de la moció, evidentment el punt 1 si vos 
sembla el llevaria, perquè quan diu catalogar sí que se refereix a catalogar i no se pot fer, i si 
només deixam el segon punt ja seria un prec, ja no seria una moció. Si vos sembla jo faria 
una transacció amb un únic punt, que diria: millorar la senyalització, que al final és el que 
voleu, que això sembli un parc biosaludable a través de la senyalització que se fa, que ara ja 
està senyalitzat els metros, els quilòmetres i la ruta d’una lloc a l’altre, però se pot mirar de 
millorar-la, no deim que no, i podríem millorar la senyalització i la cartelleria d’aquesta zona, i 
instal·lar elements biosaludables dins les seves possibilitats. Per exemple, i anam un poc 
amb la via del que vosaltres voleu proposar, crec, si no m’equivoc”

Contesta el senyor José Mª Amengual: “La idea és que tengui la mateixa utilitat que té l’altre 
parc que tenim dintre del municipi, allà a Cas Miot. És una àrea que, si no, amb el temps pot 
tenir la possibilitat de caure en la degradació, etcètera. Per tant, si té un ús, si la gent 
s’habitua que sap que té allà una àrea d’entreteniment, o de passeig, o d’exercici inclús, 
nosaltres li hem de posar els mitjans perquè ho puguin disfrutar”

De nou té la paraula el senyor Batle: “Idò a n’això me referia, a posar aquests elements dins 
les seves possibilitats, que sempre seran els que Recursos Hídrics ens puguin permetre. El 
tema, ja vos dic, està la senyalització de la ruta feta, per tant exercici físic sí que se'n pot 
realitzar, de fet molta gent corr per allà, però entenc que vosaltres voleu també altres tipus 
d’elements, i és mirar quines… Per ventura no serà just allà mateix en aquella ruta, per 
ventura estarà un poc més apartat, però que se pugui anar durant aquesta ruta, fer aquests 
elements que permeti Recursos Hídrics. Ho entenem així, vos sembla bé? Torn a llegir la 
transacció, vos sembla? La proposta i després don paraula als altres companys, que el 
senyor Llompart volia també participar. La proposta seria “millorar la senyalització i la 
cartelleria d’aquesta zona i instal·lar elements biosaludables dins les seves possibilitats”

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

1. Millorar la senyalització i la cartelleria d’aquesta zona i instal·lar elements biosaludables 
dins les seves possibilitats.

6. Moció presentada pel grup polític municipal de Ciudadanos de Marratxí “Para 
fomentar el hábito lector entre los jóvenes del municipio de Marratxí”

A continuació agafa la paraula la regidora de Ciudadanos, senyora Lidia A. Sabater: 
“Gràcies, senyor Batle, bon vespre a tots. Des del nostre grup municipal tots sabem que les 
biblioteques han millorat moltíssim aquests darrers anys, i que s’han modernitzat, però 
l’esperit d’aquesta moció és cap a la joventut, que és aquesta edat, aquesta franja d’edat, on 



se perden lectors, que ho diuen els estudis que s’han fet, com heu vist que hem presentat a 
la moció, i si voleu vaig directament als punts d’acord”

Seguidament dona compte i lectura dels punts d’acord de la Moció presentada per 
Ciudadanos de Marratxí, en data 06 d’abril de 2022 “Para fomentar el hábito lector entre los 
jóvenes del municipio de Marratxí” que diu textualment:

“Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2021, Illes 
Balears se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a número de lectores de 
libros en tiempo libre, ocupando el puesto diez de un total de diecisiete Comunidades 
Autónomas. A pesar de ello, la evolución en nuestra región ha sido positiva, ya que se ha 
incrementado ligeramente el número de lectores. A la hora de buscar información o 
recomendaciones sobre libros, las nuevas tecnologías han irrumpido con fuerza también en 
el sector de la lectura. El 31% de los lectores busca información o recomendaciones para 
leer en páginas web especializadas y el 19% utiliza las redes sociales. Este porcentaje se 
incrementa en el caso de los adolescentes, con más de un 53%, por término medio, en webs, 
blogs, foros y redes sociales. Estos datos demuestran la importancia de estos canales de 
comunicación y socialización a la hora de fomentar la lectura entre los adolescentes, con 
edades comprendidas entre los 10 y los 18 años.

El dato, según el Barómetro de Lectura, es que la adolescencia es una franja de edad en la 
que hay un debilitamiento de la relación con la lectura. La hipótesis es que existen unos 
factores relacionados con la evolución psicológica, con los comportamientos sociales 
(abandonando la lectura en su tiempo libre y manteniendo sólo la lectura por estudios), con 
el contexto cultural y con la estructura institucional. que inciden en esta situación.

Puesto que conocemos el momento en el que se produce el “impasse” en la lectura, y 
sabemos que este grupo de población utiliza las redes sociales, webs y blogs como 
canales habituales en la búsqueda de información. La pantalla gana la batalla a los libros y, 
a su vez, el descenso del tiempo dedicado al ocio. Por ello es conveniente llevar a cabo 
iniciativas que prevengan y eviten este descenso, diseñando actuaciones que resulten 
atractivas para este segmento de población.

Hay muchas variables que influyen en el fomento de la lectura, entre otras: la familia, la 
escuela, la red de bibliotecas, lo digital o el círculo de amistades. Desde el Ayuntamiento de 
Marratxí podemos ayudar a fomentar o dar continuidad a este hábito lector en la adolescencia 
con en el diseño de estrategias de promoción de la lectura.

Así mismo, según un estudio de la Fundación GSR “Jóvenes y Lectura: Estudio cualitativo y 
propuestas” (2022), los adolescentes manifiestas una serie de obstáculos para la lectura, que 
son:
1. La lectura exige un esfuerzo mental.
2. Las pantallas compiten con los libros.
3. La comunidad digital de amistades crea una presión social contraria a la lectura.
4. Las ocupaciones académicas y otros contenidos de ocio limitan el tiempo disponible para 

la lectura.

Además, este mismo estudio constata que los jóvenes tienen una percepción limitada sobre 
la realidad de la lectura y su evidente mirada parcial sobre las posibilidades de la lectura de 
libros.



En nuestra mano está cómo hacemos llegar el mensaje a este público objetivo juvenil, al cual 
se acercan, con una gran eficacia, otras ofertas culturales o de cualquier otro tipo ocio. Por 
otro lado, ayudar a los profesionales de nuestras bibliotecas municipales a llegar a esta sección 
de la población y despertar un sentido de pertenencia entre ellos. Estos profesionales 
necesitan que las políticas públicas les ayuden a situar la lectura en el plano de prioridad 
que cualquier sociedad con ambición debería otorgar en una economía basada en la 
información y en su transformación en conocimiento.

Una de las iniciativas que está experimentando un mayor crecimiento entre los adolescentes 
es la proliferación de “canales de Booktubers”. Los “Booktubers” son jóvenes que graban 
reseñas de libros en vídeo y las suben a YouTube, para que sus seguidores puedan 
comentarlas. Utilizan un lenguaje sencillo, transparente, cercano, por lo que el mensaje llega 
con total claridad. De esta forma, se lleva a cabo una lectura colaborativa, en la que los 
lectores adoptan un papel activo, llegando a convertirse incluso en una actividad social más.

El fenómeno “Booktuber” irrumpió en nuestro país hace unos diez años, se ha extendido por 
varios países hispanoparlantes, y algunos de sus protagonistas se han convertido en 
verdaderos fenómenos de masas, con más de 220.000 seguidores en sus canales. Según 
algunos medios especializados, una crítica positiva de un booktuber puede incrementar 
hasta el 20% las ventas de un libro.

Debido a la incidencia positiva, desde numerosos Ayuntamientos y otros organismos 
públicos supramunicipales, se están llevado a cabo iniciativas que incentivan esta nueva 
modalidad de lectura colaborativa, mediante la creación de canales de Booktubers propios, 
convocatorias de concursos en el que se premian las mejores reseñas de libros realizadas 
por esta vía y la organización de charlas en las que figuras conocidas e “influencers” de este 
sector sensibilizan a los adolescentes sobre las beneficios de la lectura.

Por todo lo anterior y para celebrar el día del libro (23 de abril), el GRUPO municipal de 
Ciudadanos Marratxí presenta esta moción con los siguientes puntos de acuerdo:

1. El Ayuntamiento de Marratxí creará un perfil para las bibliotecas de Marratxí y un “Canal 
Booktuber” que incluirá recomendaciones y reseñas sobre libros. En principio, estará 
orientado al fomento de la lectura en adolescentes (aunque eso no impide, si así se 
considera, que se puedan crear más canales orientados a otros segmentos de la población). 
Este canal contará con información, tutoriales y ejemplos sobre cómo elaborar una buena 
reseña literaria. Además, podrá incorporar colaboraciones de “Booktubers” experimentados, 
escritores, editores y cualquier otra persona especialista en la materia.

2. El Ayuntamiento de Marratxí convocará un concurso para premiar la mejor reseña 
literaria, incentivando a los adolescentes a participar en dicho concurso y haciendo 
publicidad en los centros educativos del municipio y redes sociales.

3. El Ayuntamiento de Marratxí organizará talleres y charlas informativas en las que 
invitará a “Booktubers” y/o escritores de reconocido prestigio para difundir la lectura entre los 
adolescentes.

4. El Ayuntamiento de Marratxí facilitará materiales para realizar iniciativas de bookcrossing 
(consiste en dejar libros en lugares públicos para compartirlos con las personas que quieran 
recogerlos) entre los adolescentes. Por ejemplo, la “biblioparada” donde habrá una pequeña 
biblioteca en diferentes paradas de bus y tren, dichos libros deben ir con un número de 



registro (BCID) con el cual se registra por donde ha pasado y ver el camino que lleva 
recorrido.

5. El Ayuntamiento de Marratxí fomentará que las bibliotecas escolares y municipales sean 
espacios activos, de modo que puedan incluir contenidos extraescolares como clubes de 
lectura, libro-fórums o festivales de escritos (cuentos, glosas, poesías).

6. El Ayuntamiento de Marratxí pondrá en marcha el servicio “Bibliobus”, un servicio de 
biblioteca viajera donde las personas del municipio pueden acudir.

7. El Ayuntamiento de Marratxí hará de las calles de Marratxí una gran biblioteca. A través 
de pegatinas con códigos QR y tecnología NFC compartir cientos de libros electrónicos y 
música”

Sotmès l’assumpte a deliberació segueix amb la paraula la senyora Sabater: “Y esta es ya 
ya lo digo, reitero, que está específicamente presentada para una franja de edad de 
adolescentes, son iniciativas no puntuales sino que llevan una continuidad y que creemos 
que sería adecuado para captar de nuevo a los lectores adolescentes. Muchas gracias”

La portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso Sota diu: “La moción nos parece fantástica, nos 
parece bastante completa, solo que añadiríamos, los de VOX, el apoyo de la lectura de los 
jóvenes y la gente mayor, puesto que es una manera de fomentar las bibliotecas públicas 
como instrumento para la relación entre jóvenes y adultos. Fomentar el hábito de la lectura, 
que es como decís vosotros fomentar a los jóvenes a que se inmiscuyan el la lectura, pero 
siempre apoyado, que no son incompatibles con la gente mayor. O sea que esto es lo que 
queríamos añadir”

Contesta la senyora Lidia Sabater: “Gracias por su aportación, señora Nchaso. Esto de 
hecho ya se ha hecho alguna actividad puntual, por lo que hemos podido ver, las bibliotecas 
de Marratxí han tenido actividades con los mayores. Pero si ha leido la moción es en esta 
edad donde se pierden lectores, en la adolescencia, apoyado por varios estudios que les 
hemos puesto aquí, y claro, estas actividades o estas iniciativas van orientadas a este sector 
de la adolescencia, porque o bien les da vergüenza ir o bien tienen otras cargas, otro estilo 
de ocio, que les aparta de la lectura. Pero bueno, estaría bien, la verdad, el fomentar 
también, o respaldarlo con las personas mayores. Pero bueno, lo dejo a ver qué dice el 
resto”

Ara intervé el senyor Josep Ramis, regidor de Cultura: “Moltes gràcies, senyor Batle, i bon 
vespre a tothom. I també gràcies senyora Sabater pel comentari positiu que ha tengut 
respecte a la gestió de les biblioteques. De fet, aprofitant l’exposició de motius, que he pogut 
llegir, i els comentaris que ha fet, una sèrie de comentaris, abans d’entrar als punts d’acord. 
Una biblioteca pública és l’equipament cultural més democràtic, més horitzontal i no dirigit 
que existeix. Quan un entra allà, un és lliure de fer el que vulgui, i afortunadament la 
immensa majoria de gent surt d’allà amb un llibre sota el braç. Molts d’ells són joves, joves 
adults i adolescents. Les biblioteques de Marratxí tenen una sèrie d’especificitats que les fa 
especials sobretot en el tema dels joves. Per què ho dic això? Som una de les poques 
biblioteques que tenim una persona del personal bibliotecari especialitzat en fons infantil i 
juvenil, que això en realitat és un luxe i un privilegi que no té pràcticament ningú. Després 
també se fa molta feina a nivell comunitari, ja sigui en centres educatius i població juvenil. 
Estic parlant, centres educatius, mitjançant l’equip d’educadors socials, l’equip d’intervenció 
comunitària, el tema dels dinamitzadors juvenils, han entrat a les biblioteques i s’han fet seu 



com a espai de treball i d’informació juvenil també, que en aquest sentit s’està fent una feina 
molt positiva. I en relació al que deia la senyora Nchaso, respecte a gent gran, també hi ha 
un programa dirigit a la interrelació entre gent jove i gent gran, que és Biblioteca Humana, 
que cada divendres horabaixa se reuneixen i hi ha una interrelació entre gent de l’espai jove 
i gent de gent gran venguda a través de l’equip d’intervenció comunitària. Per tant, aquesta 
feina se fa. Des del meu punt de vista no entra dins l’esperit o el tema de la moció aquesta 
que esteim tractant ara igualment. Després també comentar, el 2021 hi va haver 16.500 
usuaris a les biblioteques de Marratxí, dels quals 1.600 varen ser d’una franja entre 14 i 18 
anys, això és un 10% que, així mateix, és una xifra bastant alta, concretament del públic 
adolescent. En realitat Marratxí seríem un poc una excepció en aquesta vall, que això és 
una realitat el que ha dit vostè i el que diuen els informes, que hi ha una vall de lectura en 
aquestes edats, si bé és vera que Marratxí manté una mitja d’usuaris bastant important en 
aquesta franja. I ja com a darrera dada, ja que esteim parlant de biblioteques, les 
biblioteques de Marratxí varen ser les biblioteques que varen fer més préstecs de Mallorca 
aquest mes de març passat. Esteim parlant del 5’7% de la xarxa, seguit de Manacor amb un 
3’7, Binissalem amb un 3’2 i la Misericòrdia amb un 2’9. Per tant Marratxí té un servei de 
biblioteques molt utilitzat. Això com a reflexions. Després, anant directament als punts 
d’acord, vostè als tres primers punts proposa tres programes a realizar; canal de booktubers, 
concurs de ressenya literària i tallers i xarles vinculades també a les ressenyes literàries. Jo 
el que li proposaria és fusionar aquests tres punts en un de sol, però no concretant, no me 
puc comprometre a fer un canal de booktubers. És a dir, existeix un perfil de Biblioteques de 
Marratxí, té 1.300 seguidors a Instagram, al que sí que me puc comprometre és que 
aquestes eines que tenim a l’abast serveixin per fer foment de la lectura entre el públic 
adolescent. Per això el que sí que li volia proposar una transacció que unifiqués els tres 
primers punts, que seria, és una proposta: [passa al castellà] el Ayuntamiento de Marratxí 
seguirá fomentando la lectura entre adolescentes utilizando el perfil de las bibliotecas 
municipales en redes sociales, y ampliando en la medida de lo posible las herramientas 
como pudiera ser la vídeo reseña, [passa al català] me sap greu, duc molt malament el tema 
dels anglicismes, [passa al castellà de nou] u otras formas de documentación literaria, como 
talleres, charlas y concursos. [Passa al català de nou] Això seria un poc unificar i posar com 
un denominador comú a aquests tres punts. Després el punt quart, per part meva, pot 
quedar íntegre. El punt cinc també, però si me permet fer l’afegitó d’on diu fomentará dir 
seguirá fomentando, ja que no podria permetre, com ho diria, no podria permetre que la gent 
pensés que les biblioteques ara mateix no són espacios activos, sinó que seguirá 
fomentando. Sí que el punt set, també, deixar-lo íntegrament, però sí que li demanaria que 
retirés el punt número 6, perquè els bibliobusos estan pensats, és un servei que està pensat 
per zones rurals, per zones de difícil accés, per exemple una de les majors xarxes de 
bibliobusos és a Castella i Lleó, on són les diputacions provincials, no els ajuntaments, les 
diputacions provincials, que paguen aquest servei i serveix per arribar a zones on no hi ha 
una biblioteca estable i on l’accés a la informació i a la cultura no és un fet habitual. I clar, 
això no és la realitat de Marratxí, a Marratxí esteim parlant d’una àrea metropolitana, amb 
bus, amb tren, amb dues biblioteques estables, no és la realitat on se necessita un bibliobús, 
per tant sí que li demanaria que aquest punt se retirés. Això és un poc els comentaris que 
volia fer”

La senyora Sabater torna intervenir: “Gràcies, senyor Ramis. Ens pareix bé unificar els tres 
primers punts, la veritat que mentre sigui l’esperit de fomentar entre els adolescents que 
malgrat aquesta xifra estigui dintre del 10% aquest, trobam que és baixa i se podria fer més, 
perquè se perden moltíssims de lectors en aquesta edat. Després, el tema del punt 6 que 
dèiem del bibliobús, era més bé per apropar als instituts o zones on estiguin els adolescents 
els llibres. O sigui, tenir allà a l’abast, bibliobús o un carretó com se fa amb la recollida 



selectiva, que envien el carretó, idò el mateix amb els llibres, era un poc l’esperit aquest. I 
pel demés ens pareix bé els canvis que se proposen”

Ara demana la paraula la senyora Maria Magdalena García, regidora del Partit Popular: 
“Moltes gràcies senyor Batle. Totes les iniciatives que fomentin la lectura entre els joves i els 
adolescents, totes aquelles iniciatives que vagin encaminades a pujar aquestes dades de les 
que parlam, que són desgraciadament les que tenim, tota aquella feina que facem des de 
l’Ajuntament de Marratxí en aquest sentit, sempre rebrà el suport del grup municipal del 
Partit Popular, això per descomptat. Ara a afegir dues puntualitzacions. Una és que totes les 
iniciatives, tots els punts de la moció, ens semblen fantàstics, ara bé, trobam que és molta 
feina pel poc personal amb el que compta les biblioteques actualment i la poca 
infraestructura que tenim, perquè aquí s’ha parlat molt i s’ha alabat molt, i no seré jo que ho 
negui perquè és vera que s’està fent una gran feina, però no hem avançat més allà del que 
teníem. Vull dir, fa anys que tenim la biblioteca del Pont d’Inca i de Pòrtol, i per ventura 
aquesta pot ser una gran excusa, entre cometes, per anar ampliant un poc les fronteres i els 
camins en quant a tot el tema de biblioteques de Marratxí. Això per un costat, i després per 
l’altre la retirada del punt número 6, el del bibliobús, no ho veim en absolut bé, és més 
necessari que mai aquest punt. De fet és que és un dels que més ens ha agradat, perquè 
vostè diu que aquesta no és la realitat del municipi, senyor Ramis, però jo no sé si era la 
idea quan la senyora Sabater ha presentat aquesta moció, però precisament la realitat del 
municipi de Marratxí és que tenim més de 20 nuclis de població, que tenim dues biblioteques 
només, una pràcticament residual a Pòrtol i una molt potent al nucli del Pont d’Inca, però 
tenim un munt de nuclis sense atendre en aquest sentit. M’ha agradat molt el team de la 
recollida selectiva i és lo primer que ens ha vengut a nosaltres al cap quan hem llegit 
aquesta proposta, és una magnífica proposta i una magnífica oportunitat perquè 
l’Ajuntament i tot el departament de biblioteques faci un esforç per apropar la feina que 
s’està fent des de l’equip de bibliotecaris, a tot el municipi, no només aquí on tenim 
biblioteca. Creim que aquest punt no només no s’hauria de retirar sinó que inclús per 
ventura s’hauria de potenciar més, i ens podria donar per fer una altra moció sencera, 
aquesta és la nostra postura i per suposar que comptarà amb el suport del grup municipal 
Popular. Gràcies”

Contesta ara el senyor Josep Ramis de nou: “Jo el que volia dir, el que diu la senyora García 
és una realitat, les biblioteques si tenen alguna mancança aquest és a nivell de personal, és 
obvi. No estic d’acord en què estiguin exactament igual que fa 11 anys, hi ha hagut al menys 
una millora a nivell d’espai i a nivell d’accessibilitat, i això s’ha notat a nivell d’usuaris. 
Indistintament d’això, si deim que no hi ha personal, com hem de crear un nou servei que és 
realment costós i que no s’adequa a la realitat del municipi? Perquè les biblioteques 
funcionen com a pols d’atracció, ho estan sent pols d’atracció, sobretot la biblioteca del Pont 
d’Inca. Per tant, no hi ha cap ajuntament de Mallorca que tengui el servei de bibliobús, hi ha 
ajuntaments semblants a la nostra realitat que no tenen bibliobús, el Consell de Mallorca mai 
ha plantejat que hi hagi un bibliobús, com sí que han plantejat diputacions provincials on hi 
ha zones rurals perifèriques, per tant per què hauríem d’assumir un cost quan tenim una 
cosa a fomentar, que és la biblioteca com a espai comunitari? Que això és el que realment 
hem de fomentar. Un poc això, moltes gràcies”

El Batle diu: “A jo m’agradaria afegir una cosa, Josep. Tampoc estic d’acord en que no 
s’hagi fet res a les biblioteques, trob que se n’han fet moltes i trob que també el camí que 
duim, cap a una gran biblioteca, també a sa Refinadora, és també anar més enllà amb el 
tema de biblioteques, i jo entenc el concepte del bibliobús, però és vera que hem estat fent 
feina per arribar a totes bandes amb un altre concepte que no és un microbús, que és espais 



joves, dinamitzadors joves, biblioteques a les escoles, les biblioteques que existeixen als 
instituts. Per tant, hi ha moltes biblioteques desconegudes, com a les mateixes escoles, 
vostè ho sap bé també, que també s’intenta fer feina amb aquestes biblioteques, per tant el 
bibliobús està molt bé per arribar a molts de puestos, però és que tenim moltes biblioteques 
a molts de puestos que no són municipals, que són públiques perquè són escoles, amb les 
que s’intenta també fer feina. Els dinamitzadors juvenils fan tallers també i van a fer feina als 
instituts, també pel tema de lectures, durant tota la pandèmia també des dels espais joves 
se va fomentar molt també el tema de la lectura, per tant és vera que la xarxa de 
biblioteques sí que se pot estendre no només amb les biblioteques municipals sinó també 
amb les biblioteques públiques que hi ha a les escoles, que jo crec que també han de ser 
espais dinamitzadors i espais dinamitzats i espais oberts també a tota la joventut, que al final 
és a les escoles on tenim a tots els joves, nins de l’escola. Per tant jo entenc, compartesc la 
contradicció que ha dit el senyor Ramis de falta de personal però voler crear aquest servei, 
perquè a nosaltres ens seria molt fàcil dir-vos avui que sí, però no volem dir que sí a una 
cosa que sabem que no la podrem complir, per tant intentam ser realistes per després no 
endur-nos sorpreses desagradables. Per tant jo crec més en aquest sistema que és 
fomentar totes les biblioteques públiques que existeixen al municipi, no només les 
municipals, que no un sistema de bus que tampoc no sabem que pugui funcionar al nostre 
municipi, està en dubte”

Torna a parlar la senyora García: “Volia esperar per saber el grup que duia la iniciativa de la 
moció què faria exactament amb punt 6, però independentment de si el retiren o no el 
retiren, aquesta moció tendrà suport del Partit Popular, com he dit. Però la veritat és que ho 
veurem amb molta tristesa, perquè vostè diu que estan fent feina en altres sentits, sense cap 
dubte, nosaltres no hem negat la feina que s’estigui fent, però pensam que és un camí per 
fer-n’hi més. Que no existeix cap iniciativa a Mallorca en aquest sentit? No és problema, 
seria una iniciativa pionera, Marratxí podria ser pioner en aquest tipo d’iniciativa. Que el 
Consell de Mallorca, que és el que gestiona la xarxa de biblioteques, no té tampoc al seu 
camí aquesta idea? És igual, no tenim per què seguir el camí del Consell de Mallorca, 
podem ser autònoms, independents, en aquest sentit, i fer una passa i ser valents i posar en 
marxa aquesta iniciativa que nosaltres pensam que arribaria. Com s’arriba a través de les 
biblioteques escolars? Sí, però seria una cosa més, seria un afegit, seria una manera més 
d’arribar, un temps teníem biblioteca al Pla de na Tesa, ara no en tenim, podria ser una 
manera d’arribar a altres nuclis que no tenen biblioteca. Per molts de préstecs que vostè ha 
dit que se fan i tants per cents que molt bé, fantàstic, tot això ideal, no parlam d’aturar-ho, 
sinó que seria un afegit i la veritat és que nosaltres ho veuríem amb molt bons ulls. Però 
sigui com sigui, la decisió que prengui el grup de Ciutadans, nosaltres votarem a favor de la 
moció, gràcies”

Ara té el torn de resposta la senyora Lidia Sabater: “Gràcies, senyor Batle. El punt 6 la 
veritat que és una pena llevar-ho, però sí que aquest esperit, com vull tornar a dir, és això, 
un carretó, o donau-li una altra paraula, bibliocarretó, no ho sé, però el tema és apropar els 
llibres als joves, i crec que també és vera que amb el punt 7, si se posen códigos QR i coses 
d’aquestes també s’amplifica aquesta cosa, o sigui que sí que és vera que entre els joves 
els llibres físics estan desaparesquent. Però ens agradaria, la veritat, que féssiu un 
pensament del tema del punt 6, però si no queda més remei se lleva, perquè volem que se 
fomenti la lectura. Però seria tipo bibliocarretó, no fa falta que sigui a motor ni que 
conduesquin, i fins i tot se podria entre els joves fomentar el voluntariat i que ho duguin els 
joves, vull dir que no sé. Gràcies”

Ara intervé el senyor Batle, Miquel Cabot: “Nosaltres en cap cas hem dit que no sigui una 



bona idea, el que pensam que aquí no és la idea adequada. Però és un tema de realisme, 
és un tema de realisme que sabem que no podrem fer, per tant per això demanam que ho 
llevem perquè no ens volem comprometre a una cosa que sabem que no podem fer. Això és 
com al plenari passat, quan vàrem parlar també de fer el congrés, és un poc el mateix, no 
vos volem dir que sí a una cosa que sabem que no podrem fer. Simplement aquest és el 
plantejament que vos feim. Així, idò, el podem llevar aquest punt? Perfecte”

Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per unanimitat aprovar la 
moció en la forma següent:

1. El Ayuntamiento de Marratxí seguirá fomentando la lectura entre adolescentes utilizando 
el perfil de las bibliotecas municipales en redes sociales, y ampliando en la medida de lo 
posible las herramientas como pudiera ser la vídeo reseña, u otras formas de 
documentación literaria, como talleres, charlas y concursos.

2. El Ayuntamiento de Marratxí facilitará materiales para realizar iniciativas de bookcrossing 
(consiste en dejar libros en lugares públicos para compartirlos con las personas que quieran 
recogerlos) entre los adolescentes. Por ejemplo, la “biblioparada” donde habrá una pequeña 
biblioteca en diferentes paradas de bus y tren, dichos libros deben ir con un número de 
registro (BCID) con el cual se registra por donde ha pasado y ver el camino que lleva 
recorrido.

3. El Ayuntamiento de Marratxí seguriá fomentando que las bibliotecas escolares y 
municipales sean espacios activos, de modo que puedan incluir contenidos extraescolares 
como clubes de lectura, libro-fórums o festivales de escritos (cuentos, glosas, poesías).

4. El Ayuntamiento de Marratxí hará de las calles de Marratxí una gran biblioteca. A través 
de pegatinas con códigos QR y tecnología NFC compartir cientos de libros electrónicos y 
música”

7. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí “Para rehabilitar els Sestadors 
de Son Verí”

A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso 
Sota, de la Moció presentada per Vox Marratxí, en data 19 d’abril de 2022 “Para rehabilitar 
els Sestadors de Son Verí”que diu textualment:

“Els Sestadors de Son Verí se encuentran actualmente en un lamentable estado de ruina y 
precario abandono. Ha desaparecido su singular cubierta de cuatro aguas, las piedras de 
sus muros y columnas se desploman constantemente, la maleza y la suciedad devoran su 
espacio interior entre unas oxidadas y decadentes vallas de este Ayuntamiento que en lugar 
de proteger se utilizan como arma arrojadiza contra el inmueble.

Atrás quedaron los tiempos en los que la hegemonía de la majestuosa Posesión de Son Verí 
ejercía una actividad agraria en la confluencia de los núcleos hoy conocidos como Sant 
Marçal, Son Verí, Sa Vinya de Son Verí y parte de Es Figueral y Sa Cabaneta.

Els Sestadors eran una parte fundamental de esa posesión y por ende del sector ramadero 
local, lugar de recogida de principalmente ovejas y otros “bestiars”, com es diu en bon 



mallorquí, que incluso se utilizaron durante un tiempo de recogimiento de cerdos, de ahí que 
muchos lugareños también los denominen “Ses porqueres”.

El afán de la construcción y la fiebre urbanizadora en nuestro municipio fueron destruyendo 
y en este caso arrinconando estas construcciones de nuestro patrimonio histórico, antaño 
populares y cotidianas, ahora desconocidas e inadvertidas para la gran mayoría de los 
marratxiners.

En las últimas cuatro legislaturas ha habido varios intentos de rehabilitar dicho patrimonio 
mediante partidas presupuestarias que no llegaron a utilizarse por distintas razones y que 
resultaron ser amagos de un deseo caído en el olvido por partidos de muy diferentes color 
político como PP, MES y PSOE.

Por todo lo expuesto, el Grupo VOX propone al Pleno del Ayuntamiento de Marratxí el 
siguiente

ACUERDO

El Pleno del Ayuntamiento de Marratxí insta al equipo de gobierno junto y en coordinación 
con el Consell de Mallorca a llevar a cabo aquellas actuaciones que reviertan la ostensible y 
continuada degradación arquitectónica de Sestadors de Son Verí”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor 
Amengual: “Moltes gràcies senyor Batle. Com sempre, l’esperit de qualcunes mocions són 
fàcils d’entendre, però quan llegeixes per ventura l’exposició de motius no estàs molt 
conforme, no estàs molt a gust, però la idea sí que l’entenem, o nosaltres l’interpretam d’una 
forma molt concreta, i és que el nostre patrimoni l’hem de cuidar, i hem de fer de qualcuna 
forma un esforç perquè això no es vagi degradant. Nosaltres recolzarem aquesta moció 
perquè consideram que sí que s’ha de fer ja una intervenció en aquest puesto en concret, no 
ficarem res que no sigui aliè a aquest espíritu de la moció, la recolzarem, i res més a dir, 
simplement que esper que tots pensem igual. Gràcies”

Demana la paraula a continuació el portaveu del Partit Popular, senyor Jaume Llompart: 
“Gràcies senyor Batle. [Passa al castellà] Vamos a apoyar lo que es el acuerdo de la 
moción, porque lo que es la exposición de motivos deja mucho que desear, porque 
mezclamos cerdos con ovejas cuando en ningún caso conviven en ningún lado o se pasean 
juntos, y además también hace referencia a nuestro grupo, por lo tanto ya le digo, 
mantendremos el voto, o sea votaremos a favor, porque el acuerdo de la moción nos parece 
bien y además también [passa al català] és un lloc, aquests sestadors estan just aferrat, 
inclús dedins, integrats, d’una zona infantil, un parc, que ho fa una miqueta perillós i no és 
del tot, visualment correcte. Per tant ens pareix bé i votarem a favor, gràcies”

El Batle dona la paraula al senyor Josep Ramis, regidor de Patrimoni Històric: “Moltes 
gràcies, senyor Batle. Respecte al que diu l’exposició de motius hem de dir que la passada 
legislatura vàrem presentar el projecte de rehabilitació d’aquests sestadors a diverses 
convocatòries de subvencions de l’impost de turisme sostenible, i és vera que no va anar 
endavant. Però ara, el passat mes d’octubre, vàrem adjudicar un contracte menor a un 
arquitecte pel servei de redacció de projecte bàsic, l’avantprojecte de rehabilitació dels 
sestadors de Son Verí i el seu entorn, per tant sí que hi feim feina. Per tant aquest seria el 
motiu de votar en contra d’aquesta moció, perquè hi esteim fent feina amb un contracte 
menor adjudicat, per tant, i a l’espera de rebre els resultats i el projecte bàsic a la casa, a 
l’Ajuntament. Moltes gràcies”



Ara torna a parlar la senyora Lola Nchaso: “Señor Ramis, me parece muy bien que se están 
haciendo trabajos. Desde 2021 ya hubo partidas de 1.000 euros, en el 2009 también había 
partidas de 258.167, otra en el 2014 de 286.000, el mismo señor Canyelles, cuando estaba 
en la oposición, ya presentó una moción, nada más y nada menos que en el 2000, estamos 
hablando del 2000, para la rehabilitación de este monumento. Esa partida que tenemos aquí 
ahora no significa que se vaya a hacer, nosotros estamos solicitando que se pongan las 
manos en la masa, de los primeros monumentos que visité cuando me nombraron regidora 
uno de ellos fue este, en aquel entonces había todavía las piedras, que creo que las puso el 
Partido Popular, es que ahora ni las piedras, todo son maleza, allí no se puede adivinar ni lo 
que hay. O sea que me parece muy bien que estén trabajando, pero hay que 
comprometerse a trabajar, no a empezar y quedarse en el camino. Gracias”

Torna a intervenir el senyor Jaume Llompart: “El espíritu de la moción es uno y, señora Lola, 
usted va a otros lados. 2009 a 2014 había unas partidas presupuestarias en las que el 
Ayuntamiento aportaba parte y el Consell de Mallorca tenía que aportar otras. 
Independientemente del color político pues no llegó ese dinero y no se pudo hacer. Y luego 
esto de que el Partido Popular puso piedras, debía ser votante quizás el que construyó en el 
1000 y pocos [passa al català] la possessió de Son Verí, els sestadors, perquè [passa al 
castellà de nou] el Partido Popular, vamos, hasta dónde a mí me da para mirar hacia atrás 
no creo que ningún concejal o alcalde construyera eso o pusiera piedras. Entonces, ya le 
digo, creo que el espíritu de la moción es uno, creo que deberíamos contestar a lo que está 
diciendo el equipo de gobierno, que me parece lamentable que porque lo estén haciendo 
vayan a votar en contra, que no centrarse en el 2009 o 2014 [passa al català de nou] si hi va 
haver doblers o no. Per tant nosaltres mantenim el vot a favor perquè el que és l’acord de la 
moció ens pareix més que correcte i necessari, a més”

Ara parla el Batle: “Nosaltres evidentment que ho trobam necessari, i no hi votam en contra 
perquè no ho trobem necessari, votam en contra perquè trobam una ocasió, i no és la 
primera de part de VOX, d’oportunisme polític quan ja sap que s’està fent feina en aquest 
tema. Vull dir, ja ens heu fet distintes preguntes sobre els sestadors, de fet n’heu fet moltes, 
que per cert no és un monument, és una altra cosa però no és un monument, ja n’heu fet 
moltes i ja vos hem explicat que això ja esteia en redacció de projecte. Quan el 2015, quan 
aquest equip de govern entra, se troba un projecte que ja ve fet del Partit Popular, aquest 
projecte se duu dues vegades a subvenció, no surt aquesta subvenció igual que vos va 
passar a vostès, per això no se fa. Per això hi havia partides de 1.000 euros, eren només 
1.000 euros perquè se presentaven a subvencions, si no la partida, evidentment, amb 1.000 
euros no arregles els sestadors, i al final amb el pas del temps aquests preus d’aquest 
projecte han quedat desfasats, per això hem hagut de donar una altra vegada la redacció del 
projecte a un tècnic extern perquè ens faci aquest projecte per després poder-lo rehabilitar. 
Vull dir, crec que més intenció de rehabilitar aquests sestadors no pot existir, i així ho diré 
també, ni per part nostra ni per part de l’equip de govern anterior. Que hagi estat una 
prioritat alta, baixa, mitjana, depèn de l’any, no li vull dir que evidentment segons l’economia 
del municipi hi ha hagut anys aquí complicats, s’haurà dedicat a una altra cosa i no a 
arreglar els sestadors, això és així de clar, vull dir les coses com són. Però que vostè que 
ens demana a quasi cada plenari pels sestadors, que nosaltres cada plenari vos informam a 
través de les preguntes que ens feis per escrit i li contestam per escrit que esteim aquest 
projecte, que els sestadors estan així, que tenim la idea de fer-ho, i ara que vostè sap que 
tenim un projecte en marxa que està en redacció, que quan ens arribi ho durem per 
romanent per poder-ho fer, vostè presenta una moció perquè després paregui que hem fet 
els sestadors gràcies a la vostra moció i gràcies a que vosaltres ho heu demanat, ens 



sembla que no és correcte. Me sap greu, perquè aquí hi ha grups que han fet molta feina 
perquè s’arreglin els sestadors, perquè vostè surti vostè al darrer minut: que s’arreglin els 
sestadors! Quan fa anys infinits que se fa feina, i paresqui que els hem arreglat perquè 
vostès ho han volgut. Me sap greu però això no és així, per nosaltres és un cas 
d’oportunisme polític 100%, i nosaltres votam en contra per això, no perquè no trobem que 
no sigui necessari arreglar els sestadors, que ho demostram com vostè diu amb la feina. 
Vostè diu manos en la masa, fa molt de temps, el mes d’octubre-novembre ja vàrem 
demanar el projecte, mirau si fa mesos que ens esteim posant per poder arreglar i que sigui 
una realitat arreglar els sestadors, per tant és per simplement per aquesta raó, i també els hi 
vull explicar als altres grups de l’oposició que no és que votem en contra perquè no ho creim 
adient, ho votam en contra perquè creim que és oportunisme polític, exactament el que és, 
el que s’està fent amb aquesta moció quan ja hi ha preguntes sobre els sestadors i hi ha 
preguntes que se contesten sobre els sestadors. Per tant, aquesta és l’opció que ha triat de 
vot aquest equip de govern”

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; i amb el 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, rebutjar la moció abans 
transcrita.

A continuació parla el Batle: “Sé que per xarxes socials ara explicareu que el batle social-
comunista perillós, separatista, ha decidit que no li interessa arreglar els sestadors, i li dic 
ara aquí públicament perquè tothom m’escolta, que m’agradaria que si ho escriu per xarxes 
que aquest Batle no vol arreglar els sestadors digui la veritat i expliqui també per què li hem 
votat en contra. [La senyora Nchaso, fora de micròfon, demana la paraula] En teoria no, però 
jo li deix dir, no hi ha cap problema”

Té la paraula la senyora Lola Nchaso: “Veo que nos sigue mucho en las xarxes, y me alegra 
ello, me alegra mucho, es la única manera…”

Contesta el senyor Miquel Cabot: “Yo le diré la verdad, [passa al català] m’agrada seguir 
l’actualitat política del municipi, i vostès una cosa fan bé, que és infectar totes les xarxes i 
tots els grups de Facebook. És impossible estar a grups de Facebook, que moltes vegades 
no hi ha política, sense veure moltes vegades publicacions vostres, això és vera, teniu 
aquest mèrit, sabeu infectar les xarxes dels vostres missatges, i així de clar. Missatges que 
no sempre, quasi mai, o sempre, falten a la veritat, però bé” 

8. Declaració d’urgència de diferents mocions

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 manera conjunta de la inclusió dins 
l’ordre del dia dels següents assumptes: Moció presentada pel grup polític municipal del 
Partit Popular per a millorar la seguretat ciutadana a les Illes Balears, i Moció presentada per 
l’equip de govern per mantenir íntegres les funcions dels jutjtas de pau.

9. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular per a millorar la 
seguretat ciutadana a les Illes Balears



A continuació parla el portaveu del PP, senyor Jaume Llompart: “Gràcies senyor Batle. Ja 
que això va de puntualitzacions avui, en cap cas aqueixa moció, en cap cas aqueixa moció 
va para poner en tela de juicio la feina que fa la nostra policia local, en cap cas, ni jutjar o no 
jutjar l’increment, que ja en podem parlar en una altra cosa, sinó que va pels moments que 
venen ara, o per l’època de l’any que ve ara, en la que la població de les nostres illes 
augmenta”

Seguidament dona compte i lectura de la Moció presentada pel grup municipal del Partit 
Popular, en data 26 d’abril de 2022 “Per a millorar la seguretat ciutadana a les Illes Balears”, 
que diu textualment:

“Segons el darrer balanç de criminalitat facilitat pel Ministeri de l’Interior corresponent a l’any 
2021, les Illes Balears es van consolidar com la comunitat amb major incidència proporcional 
en taxa de criminalitat en relació amb el nombre d’habitants, tot això sense tenir en compte 
la incidència derivada de la població flotant.

Per illes, la taxa de criminalitat se situa aproximadament en 53 delictes o faltes por cada 
1.000 habitants a Mallorca; 58, a Eivissa; 36, a Menorca, i 44, a Formentera, en els darrers 
12 mesos.

Per tipologia, dins l’any 2021 s’ha observat una major incidència dels delictes contra la 
llibertat sexual, que van créixer gairebé un 50%.

Totes aquestes dades són altament preocupants, però a més, resulta que en aquest balanç 
de dades de criminalitat no s’ha tingut en compte la incidència de la població ocasional 
derivada de la temporada turística.

A totes aquestes circumstàncies s’ha d’afegir la necessitat d’atendre l’arribada –en creixent 
augment- d’embarcacions amb immigració irregular, la qual cosa obliga en molts casos a 
redoblar esforços per part dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

Dit això, resulta necessari incrementar i reforçar les plantilles dels Cossos i Forces de 
Seguretat a les Illes balears, així com d’arbitrar mesures per a aconseguir la fidelització dels 
seus membres, circumstància que passa inevitablement pel reconeixement a una 
compensació per raó de la insularitat que permeti als funcionaris afrontar el cost de la vida.

Segons informació facilitada pel govern d’Espanya, l’any 2021 l’illa d’Eivissa i de Formentera 
no van registrar cap increment de reforços respecte de l’any immediatament anterior.

Recentment, Tomás Quesada, secretari general de JUCIL a les Illes Balears, va manifestar 
que “la presència de la Guàrdia Civil a Balears evoluciona de manera negativa i en sentit 
contrari als altres indicadors que avalen la seva necessària presència a les nostres illes”.

Ens trobem davant l’inici d’una nova temporada turística en la qual es prevé el retorn del 
turisme amb registres similars als anys previs a la pandèmia, tal com es desprèn de les 
previsions que recentment s’han donat a conèixer pels diferents operadors turístics. Aquest 
fet suposa que les Illes Balears tornaran a tenir oberta, per complet, tota la seva activitat 
diürna i nocturna en les mateixes condicions i en les mateixes circumstàncies habituals, atès 



que les restriccions motivades per la COVID-19 ja no són un impediment per a viatjar en 
òptimes condicions.

Amb aquestes dades negatives, s’ha de posar en relleu que la seguretat és un dels 
principals incentius a l’hora de triar destí i sobretot un element determinant per a la reputació 
i imatge de les illes.

Per tot el que s’ha exposat, constitueix una exigència irrenunciable que el Ministeri de 
l’Interior reforci la presidència de membres dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat en 
temporada turística i atorgui estabilitat de les plantilles de manera que la seguretat dels 
residents també es trobi garantida al llarg de tot l’any.

Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta a l’aprovació del ple els següents,

ACORDS

1.- L’Ajuntament de Marratxí insta el Ministeri de l’Interior a incrementar urgentment les 
plantilles de Cos Nacional de Policia, i de Guàrdia Civil en tots i cadascun dels municipis 
de les Illes Balears a fi de garantir prou la seguretat de residents i visitants.

2.- L’Ajuntament de Marratxí insta el Govern del Regne d’Espanya a revisar l’any 2022 les 
indemnitzacions per residència del personal en actiu del sector públic estatal destinat en 
la comunitat autònoma de les Illes Balears, procedint a la modificació de les quanties a fi 
d’adaptar-les a la realitat actual mitjançant la dotació pressupostària corresponent”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Nchaso: 
“Estamos otra vez ante una moción de competencia superior a Marratxí, por lo que 
tendríamos, mi grupo se abstendrá. Porque nos estamos refiriendo al Ministerio de Interior, 
al Gobierno del Estado, creo que ya están los diputados para encargarse de estos temas. 
Gracias”

Ara intervé el senyor José María Amengual, portaveu de Ciudadanos: “Moltes gràcies 
senyor Batle. Nosaltres la moció la consideram molt correcta, o sigui, venc a dir, tot el que 
sigui seguretat s’ha d’invertir i a la nostres illes, a més, tenim l’afegit que tenim aquest 
turisme que desequilibra aquesta relació forces de seguretat - població, i se mira així 
realment, però vull treure una altra cosa referent a les mocions de darrera hora. Jo no sé 
què ha passat les darreres hores perquè arribi aquesta moció, perquè això, o jo m’he perdut 
qualcuna notícia, o ha passat algo i no ho sé, però a nosaltres no ens dona temps a valorar, 
a avaluar, a aportar, i a fer un discurs seriós per, de qualcuna forma, justificar el nostre vot. 
En aquest cas, evidentment, ho hem comentat, consideram que és una moció que s’ha de 
votar afirmativament, positivament, però reclamam aquest acord no escrit que vàrem tenir fa 
molt de temps, al principi d’aquesta legislatura, de mantenir una consideració els uns amb 
els altres, perquè no tots tenim els mateixos recursos per poder, de qualcuna forma, fer la 
nostra feina d’una forma correcta. Avui venen dues mocions amb aquest nivell, nosaltres se 
pot imaginar, senyor Batle, que n’hi ha, no vivim d’això, nosaltres vivim d’altres coses, i 
cercar temps per fer el que he dit abans, una valoració seriosa d’aquestes mocions, de 
poder aportar, que és el que feim sempre, aquesta decisió, aquesta falta de consideració, i 
ho dic demanant disculpes si qualcú s’ofèn, però aquesta actitud l’únic que fa és que 
nosaltres no puguem aportar el que tenim per aportar. Simplement és això, votarem a favor 
d’aquesta moció, gràcies”



Contesta el senyor Miquel Cabot, Batle de l’Ajuntament: “Gràcies, senyor Amengual, supòs 
que el senyor Llompart li podrà explicar el per què l’han presentada avui, jo li parlo de la que 
hem presentat nosaltres. Li deman disculpes perquè ho sabem i també sap de bona tinta 
que nosaltres intentam no presentar mocions amb aquest tempus, de fet vàrem ser nosaltres 
que vàrem demanar que per favor també això se tengués en compte, com vostè diu. Però és 
vera que l’hem presentada perquè coincidia amb el canvi de jutjats de pau d’aquí de 
Marratxí, i ho dic així també de clar, ha estat una errada que era una moció que teníem fa un 
parell de dies, i ha estat una errada de coordinació nostra, entre Batlia, no haver presentat 
amb temps aquesta moció. Per tant té tota la raó del món amb la nostra, jo li deman 
disculpes, com vos dic hem trobat que era una moció que creiem que no creés molta 
discussió i l’hem volguda presentar pel tema del canvi de jutge de pau aquí al municipi. Això 
és l’excusa que li aport per haver presentat amb tant poc temps la nostra moció, i li reconec 
que ha estat una errada de coordinació nostra a l’hora de presentar-la”

Torna a intervenir el senyor José María Amengual: “Si me permet, senyor Batle. No tenim 
cap dubte que aquesta moció té la seva importància. Ojalá haguéssim tengut aquest temps 
que he reclamat anteriorment, però el poc que hem pogut valorar hem llegit que s’està 
parlant de lleis, i per ventura vaig equivocat, que se varen aprovar l’any passat, i aquesta 
facció ho sabem des de l’any passat. Per tant això se podria haver presentat setembre, 
octubre, novembre, desembre, tal, sé que de vegades no ens passa per les mans, però 
només reclam que siguem previsors i que per ventura de qualcuna forma ja entenguem que 
els darrers dies, per molta importància que tenguin, per ventura una cridada, una conversa 
prèvia, ens donarà un poquet més de seguretat i facilitat a l’hora de participar i d’aprovar 
això. Gràcies”

Seguidament parla el senyor Humberto López, portaveu d’Unides Podem: “Gràcies, senyor 
Batle. El grup municipal Unides Podem apostam per un model de promoció i garantia de la 
seguretat ciutadana autonòmic, i per això votarem en contra d’aquesta moció. Pensam que 
sobretot hi ha unes relacions entre diferents conceptes que són arbitràries, que corresponen 
a un esquema mental concret, i amb els que no esteim d’acord. Aquestes relacions són, per 
exemple, relacionar la immigració i la feina que se fa a les fronteres amb l’increment de la 
delinqüència, creim que no hi ha aquesta relació realment, sinó que l’increment de 
delinqüència moltes vegades ve de gent que ve amb avió, no que ve amb patera, això és 
una manera simplista d’explicar-ho. Després també el fet que se relacioni que l’augment de 
la delinqüència, per exemple, dels delictes d’agressions sexuals, té a veure amb una 
necessitat d’incrementar els cossos i forces de seguretat, quan no d’incrementar mesures 
psicosocials o educacionals, que són les que creim que podrien incidir més en aquests tipus 
de delictes per canviar una mentalitat que és la que està darrere d’aquests delictes. I per 
això pensam que corresponen a aquest esquema mental amb el que no esteim d’acord i per 
això votarem en contra. Gràcies”

Intervé ara la senyora Lola Nchaso, portaveu de VOX: “En la moción esta, la última, la dels 
jutjats de pau, estoy hablando de las urgencias que hemos votado y quería reseñar esta dels 
jutjats de pau, ¿puedo?”

Contesta el senyor Miquel Cabot: “Ara ja esteim al debat de l’altra, però bé, faci ús d’aquest 
temps si vostè vol. O jo crec que quasi millor que quan parlem d’aquesta moció ho digui, i 
així no mesclam”

La senyora Nchaso parla de nou: “Vale, vale. Como estábamos hablando de las urgencias, 
vale, vale”



Torna a parler el Batle: “Nosaltres dir que encara que entenem també part del que ha dit el 
senyor López, evidentment contra la violència de gènere o abusos sexuals també fa falta 
altres tipos de polítiques, que no només augmentar els cossos de policia i de seguretat, però 
també és vera que ens trobam també amb pocs policies per cobrir els serveis bàsics, també, 
d’aquesta comunitat. Nosaltres ho veim a aquest Ajuntament quan la nostra policia local és 
la primera que ha de cobrir serveis que són competència de la Guàrdia Civil perquè la 
Guàrdia Civil no té suficients membres per poder cobrir també totes les zones que li 
pertoquen. He de reconèixer que quan hem llegit, m’he hagut de llegir un parell de vegades 
també l’argumentari, perquè de primeres, llegit així una passada ràpida, m’ha xirriat, 
semblava que també se li donava la culpa segons quines coses, que quan l’he llegida per 
segona vegada he vist que no, llavors ho estic reconeguent. També és vera que segons 
quines dates, estaria bé afegir qualcunes, més que res perquè quedi també clar i jo crec que 
és important dir-ho, que per exemple aquí a Balears la taxa de criminalitat segueix en 
descens, ara són 49’5 delictes per cada 1000 habitants a Balears. Vostès diuen que és una 
de les comunitats més altes, per tant una cosa no va amb l’altra, però sí que vull fer 
referència a això, i també vull fer referència que la taxa de criminalitat de Marratxí és de les 
més baixes de Balears, també vull fer esment perquè trob que és una cosa important. I 
també, evidentment, el tema de les dietes per residència a aquest tipo de personal, això és 
una realitat que per exemple esteim molt enfora del que cobren aquests mateixos agents, 
per exemple, a Canàries, per tant trobam que sí que és una comparació que no sortim ben 
parats i que s’hauria de rectificar, i evidentment no només amb aquest personal de 
seguretat, sinó que també esteim parlant en tots els funcionaris dels cossos nacionals. Ho 
veim amb Justícia, ho veim amb moltes altres coses, per tant nosaltres sí que votarem a 
favor. Volem fer, també, a veure si vos va bé, afegir una frase que crec que també és 
important, que és al punt 1, simplement quan acaba el punt, afegir, deis: l’Ajuntament de 
Marratxí insta el Ministeri d’Interior a incrementar urgentment les plantilles del cos nacional 
de policia i la Guàrdia Civil en tots i cadascuns dels municipis de les Illes Balears, a fi de 
garantir prou la seguretat de residents i visitants. Com també que es permeti ampliar les 
plantilles de la policia local, simplement és afegir això, perquè crec que també és important i 
crec que també ens trobam limitats per altres lleis, però ens trobam limitats també, és així, 
ens trobam limitats amb les plantilles de policia local. No he fet esment a aquesta llei, només 
he dit… I dir-li que, així com estic d’acord a vegades que se presenten mocions de caràcter 
nacional que poc ens afecten als marratxiners, li he de dir senyora Nchaso que crec que 
aquesta no és una d’elles, perquè crec que aquesta, evidentment, els qui patim que aquí 
tenguem pocs agents de seguretat som els marratxiners, com per exemple he explicat 
abans que la poca presència que pot haver de la Guàrdia Civil a molts de municipis de 
Mallorca és perquè falten agents, no per exemple perquè no hi hagi el quarter, com moltes 
vegades deis, que també ens donau la culpa a nosaltres de que no hi hagi el quarter de la 
Guàrdia Civil. Vull aprofitar per tornar a dir que no és culpa d’aquest Ajuntament que no hi 
hagi quarter de la Guàrdia Civil, que nosaltres li vàrem oferir un solar, que li vàrem oferir 
unes oficines, ho torn a repetir perquè també és una de les coses que deis molt d’aquest 
equip de govern, i que no hi hagi avui en dia la Guàrdia Civil a Marratxí és perquè a ells no 
els interessa per un tema organitzatiu. Hem parlat moltes vegades amb ells i no els interessa 
organitzativament, no els interessa tenir un quarter perquè Marratxí està molt a prop de 
Palma i tenir un quarter significa tenir distintes persones de la Guàrdia Civil, distints agents, 
fixes al quarter, i a ells els interessa més tenir-los tots a Palma i tenir-los tots en marxa i 
poder-los treure tots a patrullar. Per tant el nostre vot també serà a favor”

Torna a intervenir ara el senyor Jaume Llompart: “Gràcies. Començaré pel final, gràcies 
senyor Batle i a l’equip de govern per recolzar aquesta moció. És vera que al final els 



marratxiners som els que patim, ja sigui per quan passejam pel nostre municipi, zones 
comercials, o inclús viatjam a altres zones de la nostra comunitat autònoma, o a dins 
Mallorca, necessitam que també sigui un destí segur per nosaltres, per tots els que vivim a 
Marratxí, i llavors és important que aqueixes plantilles estiguin més i millor dotades. Al 
company de Podem, també hagués pogut llegir una altra vegada la moció, com ha fet l’equip 
de govern, i veure que en realitat l’esperit és el que és i no entrar en discussions de frases o 
comentaris, allà on queden més que clares. Avui no sé si les mocions tots les agafam per 
allà on volem i no ens centram amb lo que toca, amb el bessó, o sigui si vostès volen 
entendre que és vera que hi ha gent bona i dolenta que entra amb barco, que entra amb 
avió, de forma legal o de forma il·legal, és això l’esperit, no esteim posant en judici cap. De 
fet jo moltes imatges que he vist quan arriba una patera de forma il·legal, que 
desgraciadament és gent que se cerca la vida, crec que el primer que hi ha és una patrulla 
de la Guàrdia Civil i de la Creu Roja que els estan ajudant a sortir i a donar-los tot el suport 
que necessiten. Després, òbviament, la llei ha d’actuar, però com a mínim és el que fan 
aquests cossos, i abans ho podíem veure d’una forma un poc més enfora, però avui en dia, 
des de fa ja un grapat d’anys desgraciadament, les nostres costes, no el nostre municipi 
perquè no en tenim, però les nostres costes de Mallorca sí que sofreixen l’arribada 
d’aquestes. Per tant ho hagués pogut llegir una altra vegada i hagués vist que l’esperit era 
bastant bo. Disculpes totes al grup de Ciutadans per haver presentat aquesta moció per via 
d’urgència, la vàrem estar plantejant, la vàrem debatre, i és un problema personal que tenc a 
l’hora de fer el registre, que no podia, i fins ahir no vàrem poder-ho fer d’una altra forma. Li 
deman disculpes, al final el temps que tenim tots és el nostre i el decidim dedicar d’una 
manera o d’una altra al que podem o al que volem, però li agraesc el suport. [Passa al 
castellà] Y después a la señora Nchaso de VOX, lamentablemente se lo he dicho ahora 
mientras explicaba, ahora hay diputados, sí, hay senadores, también, y a veces discutimos 
de cosas que no son competencia nuestra, como la gran mayoría de cosas que pasan en 
este Ayuntamiento, pero sí nos afectan. Nos afectan en el sentido de que nosotros en el 
municipio, es un municipio en el que pasan una gran cantidad de coches y vehículos y 
autocares por una carretera que nos separa, y me dirán: ¡es que una tontería! Bueno, pues 
es importante que, si desgraciadamente hay un accidente o pasa cualquier cosa, haya el 
máximo número de policías posibles para que estas carreteras no se colapsen, uno. O si 
decidimos ir y visitar cualquier centro comercial, es súper importante que nosotros, cuando 
vamos a pasear, a comprar o a hacer lo que queramos, haya seguridad máxima, para todos 
los que estamos y para todos lo que vienen de fuera. Per tant és una moció que és que 
hasta el equipo de gobierno está a favor. Nos afecta a todos y es súper importante que 
demostremos de que tenemos que unir todos los esfuerzos posibles para que quien está en 
Madrid y a quien le compete, tome cartas en el asunto y valore que realmente aquí hay una 
necesidad imperiosa, por la disminución de efectivos que viene marcada, como comentaba 
el señor Alcalde, por quizás una falta de remuneración equiparada al resto de comunidades 
autónomas, que es una cosa a parte, y también viene marcada por, obviamente, por un 
periodo del año en el que nuestra población se multiplica de una forma exponencial, y es 
súper necesario. Per tant, lamentamos que no vayan a votarla a favor. [Passa al català] 
Moltes gràcies. [El senyor Sebastià Frau li parla fora de micròfon] Ah, perdó, sí, gràcies 
Sebastià. Ens pareix correcte que, a més de demanar això, demanem la llei Montoro, avui li 
dic jo, que ens permeti ampliar els cossos i forces de seguretat del nostre municipi”

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



1.- L’Ajuntament de Marratxí insta el Ministeri de l’Interior a incrementar urgentment les 
plantilles de Cos Nacional de Policia, i de Guàrdia Civil en tots i cadascun dels municipis 
de les Illes Balears a fi de garantir prou la seguretat de residents i visitants. Com també 
que es permeti ampliar les plantilles de la policia local.

2.- L’Ajuntament de Marratxí insta el Govern del Regne d’Espanya a revisar l’any 2022 les 
indemnitzacions per residència del personal en actiu del sector públic estatal destinat en 
la comunitat autònoma de les Illes Balears, procedint a la modificació de les quanties a fi 
d’adaptar-les a la realitat actual mitjançant la dotació pressupostària corresponent”

10. Moció presentada per l’equip de govern per mantenir íntegres les funcions dels 
jutjats de pau

A continuació el senyor Batle dona la paraula a la senyora Lola Nchaso: “Es casi 
anecdótico, pero tenía que decirlo. Las urgencias estas, como ha dicho el compañero 
Llompart, la suya llevaba fecha del día 21, si no me equivoco, y la del juzgado de paz, lo 
digo porque a lo mejor luego lo publicamos en las xarxes, señor Alcalde, el del juzgado lleva 
el día 27 de abril. Lo digo para que se pueda corregir”

Ara té la paraula el senyor Batle, Miquel Cabot: “[Parlen fora de micròfon] Vaja, vaja, vaja, 
no, no se preocupi per jo que jo no les trec molt de xarxes, la veritat”

Té la paraula el senyor Joan Francesc Canyelles: “Bon vespre a totes i a tots. Primer de tot 
dir que aquesta moció, com bé ha dit el Batle, l’hem presentada, bé, la data és perquè 
sempre ens intentam avançar al futur, als esdeveniments que venen, a vegades ho logram i 
a vegades no, però aquesta moció, la idea d’aquesta moció, és precisament aquesta, 
mantenir íntegres les funcions dels jutges dels jutjats de pau, que estan en qüestió per 
diferentes qüestions, una d’elles són les diferentes lleis que s’han aprovat al Govern 
espanyol”

A continuació dona compte i lectura de la Moció presentada per l’equip de govern, per 
mantenir íntegres les funcions dels jutjats de pau, que diu textualment:

“Fets

1. La Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, preveia la pèrdua de les funcions del 
registre civil dels jutjats de pau quan entràs en vigor, el 30 de juny de 2018, si bé encara no 
s’ha acabat d’aplicar.

2. La Llei 6/2021, de 28 d’abril, per la qual es modifica la llei esmentada, elimina la figura 
dels jutjats de pau i els transforma en oficines municipals.

3. D'acord amb l'Associació de Jutges de Pau de les Illes Balears i amb molts d'altres 
sectors del món jurídic i polític, és un fet que aquesta mesura suposaria allunyar, una 
vegada més, la justícia dels ciutadans, menystenint la tasca de conciliació que duen a terme 
els jutjats de pau, i la descongestió de les instàncies judicials superiors.

4. La pèrdua de les funcions dels jutjats de pau no respon a cap necessitat ciutadana, ni a 



cap intent de millorar els serveis que ara ofereixen, especialment els dels jutges de pau, que 
actuen de manera altruista. Les funcions que exerceixen són, entre d'altres: intermediació 
amb les instàncies judicials d'àmbit superior i actuacions per delegació, resolució de 
conflictes de partions, recepció de denúncies, i molt especialment funcions de Registre Civil 
(naixements, filiació, nacionalitat, anotacions sobre capacitat legal, matrimonis, defuncions, 
etc.).

5. Malgrat les funcions de Registre Civil seguirien dins aquestes noves oficines judicials 
municipals, la intermediació amb les instàncies judicials superiors i la resolució de 
determinats tipus de conflictes, desapareixerien amb l’eliminació de la figura del jutjat de 
pau.

Per tot això, proposam al Ple municipal que prengui els acords següents:

Primer. El ple de l’Ajuntament de Marratxí insta el Govern de l'Estat espanyol a mantenir 
l’estructura actual i les funcions dels jutjats de pau, sens prejudici que es reestructuri el 
sistema judicial i que n’augmenti la modernització i la digitalització.

Segon. L’Ajuntament de Marratxí manifesta el rebuig a qualsevol modificació que impliqui la 
supressió dels jutjats de pau dels municipis de de les Illes Balears.

Tercer. L’Ajuntament de Marratxí insta el Govern de l'Estat espanyol a preservar la 
naturalesa del Registre Civil com a servei públic essencial, gratuït i proper a la ciutadania, 
en el procés d’implantació de la nova legislació.

Quart. L’Ajuntament de Marratxí vol reconèixer la tasca realitzada pel jutge de pau D. Joan 
Bestard i Parets durant el seu mandat, tot posant en valor la funció essencial d’aquesta 
figura i la rellevància que ha tingut i té per al municipi de Marratxí”

Sotmès l’assumpte a deliberació segueix parlant el senyor Joan F. Canyelles Garau: “Dir 
que precisament la duim a aquest plenari, que és cert que hi ha hagut una manca de 
coordinació, i que per això no l’hem duita fins al darrer minut, que ja la teníem redactada i 
plantejada, precisament per aquest canvi de jutge de pau, que d. Joan Bestard ha deixat de 
ser el jutge de pau per decisió pròpia i s’ha incorporat un nou jutge de pau, el senyor Miquel 
Vidal. I en aquest sentit també aprofitàvem aquest canvi de jutge de pau per, una, donar la 
benvinguda al nou jutge de pau, don Miquel Vidal, i desitjar-li que tengui un bon mandat, i 
l’altra és reconèixer la tasca que ha duit a terme en aquest municipi d. Joan Bestard i Parets 
durant més de vint i pico d’anys que ha estat jutge de pau i ha estat un jutge de pau 
inqüestionable dins el nostre municipi, a la qual l’Ajuntament, i ho hem viscut en pròpia pell, 
el moment quan han governat els governs anteriors com els que governam ara, que solventa 
quantitat de dificultats i determinades controvèrsies que hi ha entre veïnats, i dona una via 
de solució d’una manera, o ha donat una via de solució, d’una manera molt eficient, amb 
molta paciència, perquè s’ha de tenir molta paciència en aquest sentit i molta mà esquerra, 
la qual, evidentment, el municipi de Marratxí n’ha sortit beneficiat. I precisament hem 
presentat aquesta moció, majoritàriament, perquè el jutjat de pau trobam que és un error el 
fer-los desaparèixer i als municipis la veritat és que donen molta, ajuden molt a la conciliació 
entre veïnats, i després una tasca imprescindible que és tot el tema de, diguéssim, del jutjat 
de registre civil, al qual donen un bon servei. Per això duim aquesta moció, i disculpau si 
l’hem duita al darrer minut, però no era la intenció en cap moment”

Ara qui té la paraula és el senyor Sebastià Frau, regidor del Partit Popular: “Gràcies, senyor 



Batle, bon vespre a tots i a totes. D’aquest tema jo crec que aquí n’hem parlat ja dues o tres 
vegades, a n’aquest salón de plens. Si no s’ha fet una altra moció probablement vàrem fer 
una declaració institucional, fa anys crec, perquè quan va sortir la llei… [Li parlen fora de 
micròfon] Una moció que ja se va fer. I és vera que tots estam d’acord en què això, el jutjat 
de pau, dona un servici extraordinari al ciutadà de Marratxí i, a més, molt sensible entre 
veïnats. És a dir, que no haver d’arribar a un jutjat de Palma, que se faci un judici i poder-ho 
arreglar aquí és importantíssim, igual que el registre civil o un certificat de defunció, 
moltíssimes coses en les quals el jutjat de pau d’aquí és imprescindible, per tant hi votarem 
a favor. I també dir que el quart punt estam totalment d’acord amb el que ha dit el senyor 
Canyelles, que aquesta persona ha estat essencial a dins aquesta tasca, per tant el nostre 
agraïment, també, a Joan Bestard, i hi votarem a favor”

Ara demana la paraula el portaveu del grup Ciudadanos, el senyor José María Amengual: 
“Moltes gràcies senyor Batle. Nosaltres ens sumam a aquest agraïment, encara que no el 
coneixem personalment, al senyor Bestard, però consideram que tot aquell que faci bé pel 
municipi és d’agrair per part nostra, al menos principalment. Evidentment recolzarem 
aquesta moció, a part del tema que hem parlat anteriorment, perquè consideram que és 
important, i no sé si realment el futur està fosc o no respecte a aquesta figura, però sí que 
per ventura per la nostra part igual falta un poc d’informació a la ciutadania i fer-la més 
visible com el recurs, com ha comentat el senyor Canyelles, per resolució de conflictes 
propers, etcétera. Per tant pot ser que la nostra tasca pugui ser, a més, donar-li més 
visibilitat, a part de reclamar recursos que segur que s’han de menester. Moltes gràcies”

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

B) PART DE CONTROL

1. Donar compte dels decrets i resolucions del període entre l’11-03-2022 
al 10-04-2022

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia del període comprès l’11-03-
2022 al 10-04-2022.

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

2. Dació de compte al plenari de la Corporació abril 2022 

Atès que, al llarg del 1er trimestre de 2022 s’han tramitat entre d’altres els següents:

· AJUDES PUNTUALS SERVEIS SOCIALS 1 TRIMESTRE 2022
· INFORMES OBJECCIÓ 1 TRIMESTRE 2022
· SUBVENCIÓ XIPS 1 TRIMESTRE 2022
· LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 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

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Grup Mixt, senyor Miguel 
Ángel Estarás que dona compte i lectura del prec presentat pel Grup Mixt relatiu a la 
protecció del pas a nivell de l’Avinguda Can   Carbonell, que diu textualment: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde este grupo en el pleno del día 29 de marzo 2022 se alertó del deterioro de la 
barandilla del paso a nivel de la Avda Can Carbonell, a la fecha de esta moción no solo se 
ha empeorado sino que ya ha habido un accidente según las fotos adjuntas, a la fecha hay 
escombros en la calzada.

PROPUESTA DE ACUERDO
Desde este grupo instamos al Ayuntamiento de Marratxí, a dotar de señalización luminosa 
las dos Cabezas o inicio de la barandilla así como a la reparación en la mayor urgencia de la 
misma”

Té la paraula el senyor Miguel Ángel Estarás, regidor del Grup Mixt: ”Bon vespre a tots. 
Simplement, ja que això ha passat a un prec, és que el mes passat, com sabeu, ja vaig 
manifestar que se queia la barandilla i al final hi ha hagut un accident, no sé si el regidor de 
Seguretat sap que hi ha hagut un accident perquè les fotos [passa al castellà] demuestran 
que la barandilla ha habido un buen tortazo, y luego la fiola ya estaba en el suelo y ha 
tardado casi 15 días, el servicio, en recogerla. [Torna a canviar al català] I era, simplement, 
si la passau a prec, que al menys és molt perillós l’entrada i sortida d’aquest pont, com s’ha 
demostrat amb l’accident, si se pot dotar d’una lluminària, encara que sigui reflectant el 
vespre pels focos, perquè les fotos demostren que hi ha hagut un accident, i la barandilla és 
d’acer marino, o sigui, la bufetada ha estat grossa. Gràcies”

Li respon el senyor Miquel Cabot, Batle de l’Ajuntament: “Agafam el prec i mirarem quin tipo 
de solució se li pot posar”

Seguidament parla el Batle, senyor Miquel Cabot Rodríguez: “Volia fer un esment abans de 
començar el torn de precs i preguntes. Com bé sabeu, tenim ara dues coses damunt la taula 
que jo crec que són importants: una, evidentment com he començant el plenari, que és la 
mort d’un personatge important pel nostre municipi, com és el pare Josep Massot i 
Muntaner, i després també fa un poc més d’un mes vàrem tenir la mort del senyor Miquel 
Bestard. Hem rebut de veïnats, de fet hem rebut distintes firmes, bastantes, nosaltres també 
ho dúiem dins el cap, de poder, bé, aquestes famílies ens demanen poder dedicar un carrer 
o una plaça al senyor Bestard, i crec que és una cosa interessant que crec que nosaltres no 
ens oposam, ni molt manco, però crec que és una cosa que necessita de consens entre 
nosaltres i estaria bé que ho poguéssim consensuar. Per això també volia anunciar que el 



dia de les properes comissions del mes que ve vos convocaré, vos convocarem, a una junta 
de portaveus, per poder tractar si podem fer qualque tipo de reglament, que altres 
ajuntaments ho tenen, per tractar aquest tema de posar noms als carrers o a les places, i 
també pel tema d’aquestes figures que existeixen, que poden ser idònies, per exemple la del 
pare Josep Massot, com sigui la de figures de fills il·lustres, fills adoptius, distintes figures 
que existeixen. Crec que seria interessant que entre tots facem un reglament perquè hi hagi 
consens amb aquestes figures, perquè es trist a vegades intentar fer homenatge a aquestes 
figures del municipi i que no hi hagi un consens entre nosaltres. Per tant crec que el correcte 
és fer un reglament, que cada vegada que se pensi en una cosa d’aquestes al menys estigui 
estipulat i que no aniguem cadascú pel seu costat a fer coses d’aquestes. Per tant ja vos 
anuncio avui que la idea és aquesta, la idea és plantejar com podem retre homenatge a 
aquestes persones, i que vos convocaré, vos convocarem, perdonau, a aquesta junta de 
portaveus per començar a tractar de redactar un reglament que parli de com actuar en 
aquests temes”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor 
Sebastià Frau Serra: “Gràcies, senyor Batle. Una pregunta respecte a si s’ha fet qualque 
gestió amb el TIB, respecte als aparcaments del carrer Albert Castell. Això és una pregunta. 
Desprès fa mesos vàrem parlar del recinte firal, que ja s’havia entregat el projecte al Govern, 
i que estava pendent de licitació per part del Govern, a veure si ja l’han licitat, a veure com 
està aquest projecte. El recinte firal. I per la meva part res més”

Continua amb la paraula el senyor Jaume Llompart, portaveu del Partit Popular: “Gràcies 
Sebastià. Qualsevol cosa que facem per retre homenatge al senyor Bestard serà curta, però 
ens hi trobarà, senyor Batle. Ja li he comentat abans a la senyora Alonso, hi ha qualque 
zona dins les urbanitzacions que els torrents estan bruts, ja m’ha fet saber que ja s’havien 
fet nets, per tant aprofit per dir-li que estan bruts i que són perillosos si hi ha qualque 
ploguda grossa, i si ja me dirà que estan nets, li deman un informe tècnic que ho avali. 
Llavors volíem saber, ja ho vàrem fer, no record si va ser a aqueixa legislatura o a l’anterior, 
que vàrem cedir un solar als Bombers de Mallorca perquè hi fessin instal·lacions, aquesta 
legislatura, a veure si ens poden donar qualcuna informació de com està. Llavors, els hi 
volíem informar que, ja ho hem parlat altres vegades a plenaris, hi ha de cada vegada més 
llocs a zones del municipi a on hi ha una proliferació d’abandonament de cotxos. Al Pla de 
na Tesa, al pàrquing devora el carrer de Can Frontera, n’hi ha un; al Figueral, a devora 
l’entrada de Jasa, perquè m’entenguin Palo Túnel, n’hi ha, i a la Cabana, tant al carrer 
Cabana com al de darrere, allà on hi ha el PAC Martí Serra, també n’hi ha, a veure si ho 
podien fer perquè són zones especialment sensibles a l’hora de falta d’aparcament. Llavors 
també li volia demanar per, més que un prec és una pregunta, si podien fer qualque actuació 
amb uns escombros que han aparescut abocats a la carretera vella d’Inca, al vial que hi ha 
just davall el pont, a la dreta, abans del cementeri Bon Sossec, just allà en aquell vial que va 
cap allà darrere, hi ha no una saca, n’hi deu haver una cinquantena de saques, de qualque, 
ara anava a dir una cosa fea, però els ha tirat. A més és perillós perquè a més allà hi 
circulen cotxes. Llavors, el clot de la rotonda de carrer Cabana segueix sense estar arreglat, 
i al carrer Albert Castell, quan arriba a Marqués de la Sènia, varen arreglar l’endemà del 
plenari el clot… [li parla algú fora de micròfon] Perdó, Martí Rubí, varen arreglar l’endemà 
del plenari, gracias a la Brigada, el clot, però n’hi ha un altre, a veure si ho podem arreglar. 
Llavors també volíem saber com està la situació del gran mercat, que és allà on vàrem 
arribar al compromís de fer-ho. I llavors desprès un prec més i acab: la zona comercial del 



Pont d’Inca Nou, a devora l’escola Blanquerna, d’ençà que se va fer aquest vial, no està 
senyalitzada com a tal, ni per una banda ni per l’altra, del que hi ha. Sé que varen fer una 
tasca de senyalitzar les zones escolars, però per exemple del carrer Cabana, carrer Tord, no 
hi ha cap senyalització de que allà hi ha una zona escolar ni una zona comercial, a veure si 
ho poden fer. I llavors hem tengut també una queixa de les distintes activitats que hi ha allà: 
que abans hi havia uns contenidors, just aferrat, a l’alçada, més o manco enmig del que és 
aquesta zona, allà on hi ha el carrer bastant ample i a darrere inclús hi ha un aparcament 
que està separat amb una zona verda, i aquests contenidors no saben ben bé per què, han 
aparescut 60 metros més a baix. És a dir, no és una zona ni de gir, ni de ruta, perquè han de 
passar per davant allà on esteien, a veure si poden tornar al lloc que esteien abans. Moltes 
gràcies”

Seguidament parla la regidora del PP, senyora Maria Magdalena García: “Moltes gràcies. Al 
fil dels contenedors de reciclatge, que deia el meu company el senyor Llompart, ja sabem, al 
Pont d’Inca, que, en dues ocasions crec que n’he parlat amb la senyora Alonso de la situació 
d’aquells contenedors que estaven al carrer Farinera, que definitivament s’han ubicat a 
Antoni Maura, perfecte, però amb aquesta nova modalitat de contenedors, que són molt més 
petits, tenim problemes a pràcticament tots els punts on n’hi ha. És cert que se n’han afegit 
de nous, concretament al nucli del Pont d’Inca hi ha un lloc que sé que se n’han afegit de 
nous, però, també és on hi ha unes noves viviendes on vendran a viure una tracalada de 
gent i tampoc ens bastarà absolutament per res. Aquests nous contenedors, a part de ser 
més petits els blaus, això no sé si és una pregunta, un prec o un comentari, però tenen un 
inconvenient que no sé si vostès s’hi han trobat però molts de veïnats m’ho han comentat i jo 
també ho he patit: els blaus no s’alça la tapa, per tant només tenen una finestreta de quatre 
dits d’entrada. Clar, un quan va a reciclar paper, de vegades o capses o… i no passa i has 
d’anar d’un en un, és complicat, i a més estan desbordadíssims en tot moment, i el de plàstic 
passa absolutament el mateix, perquè també són bastant més petits, no sé si la meitat o un 
terç o… Però bé se nota molt. I la petició és: o tornam posar grossos o en posam d’aquests i 
en posam més, i a més afegim més punts, però és que a més molts de llocs on n’hi ha és 
que és un complet bordell, perdonin l’expressió però és que sí, li puc mostrar fotografies que 
tenc, sobretot al nucli del Pont d’Inca estan sempre plens. Això per un costat, tema 
contenedors. Després, al plenari passat els hi vaig fer un prec, si podien arreglar al camí de 
Son Llatzet, concretament a l’alçada de Construccions Sastre, que l’asfalt està en molt mal 
estat, ara aquests dies que ha plogut se veu molt perquè estan plens els bassiots i hi ha un 
mal estat de l’asfalt considerable, si és possible fer un parcheo, un bacheo, no sé 
exactament el què, però solucionar-ho de qualque manera ràpida, perquè és complicat, 
bicicletes, motos i demés. I també parlant de temes d’asfalt i desperfectes, en podria dir 
moltíssims, però n’hi ha uns que ens han cridat més l’atenció: al carrer Santedat, 
precisament a devora uns contenedors que estan sempre desbordats, l’acera està totalment 
desfeta, i els trossos d’acera ja peguen damunt, els cotxes se’ls enduen quan aparquen, i és 
un tros bastant llarg, que per ventura se podria mirar de fer també un arreglo ràpid. Això són 
precs, i després tenc dues preguntes. Una és relativa a un badén al Pla de na Tesa, senyor 
López, [passa al castellà] a lo mejor se acuerda, hemos comentado en alguna ocasión el 
año pasado de que había unos vecinos que habían solicitado poner un badén en Weyler, sí, 
al final de todo, a la altura de Can Gaspar, no sé exactamente por qué al final no se ha 
puesto, usted me mandó en una ocasión un informe de la policía que decía que realmente 
habían puesto un radar y que no había coches a mucha velocidad, aunque los vecinos 
insisten en que sí y incluso me consta que han hecho alguna petición al área de Policía y no 
han recibido contestación. Hace escasas semanas hubo un accidente allí bastante 
importante, precisamente por circular a velocidad imprudencial total, un coche que además 
se dio a la fuga, bueno, usted debe estar al corriente y debe haber un parte de la policía que 



así lo indique. Entonces es saber si definitivamente se ha dicho que no se va a poner ese 
badén, si se va estudiar, si ahora con lo que ha pasado pues a lo mejor se puede acelerar 
un poco, y esta era la pregunta. [Passa de nou al català] I després la darrera és demanar, 
tenim constància de que la banda municipal de música no està assajant al seu lloc habitual 
des de fa uns mesos ja, estan ubicats a l’Espai Jove del Pla de na Tesa, per cert restant lloc 
i espai als joves del Pla. Volíem saber per quin motiu han abandonat el seu lloc habitual 
d’assaig, de l’edifici Erica, i quins plaços manegen, o fins quan estaran allà. Moltes gràcies”

El Senyor Batle respon: “La banda de música quan va tenir el concert, bé, per mor del Covid 
no podien assajar tots a la vegada a Erica, tenien el concert amb el director que venia de la 
península, i ens varen demanar un espai per poder assajar tots junts, perquè si no els hi era 
impossible plantejar-se aquest concert. Vàrem trobar que era per un parell de setmanes, fins 
que acabava l’obra de la Pepsi per assajar, i l’únic espai que teníem era l’Espai Jove, que 
han estat un mes, un mes i pico. Avui han fet el traspàs a la Pepsi, per tant… El problema, 
senyor Llompart, és que encara la Pepsi no esteia acabada. Ara, una vegada acabat el 
concert, han hagut d’esperar, però avui han fet el traspàs, sí, avui està fet el traspàs. 
Començ pel principi. El TIB, els aparcaments, sí, tenim una reunió la setmana que ve ja amb 
ells. En principi ens han dit que sí, que ho revisaran i que si és possible arreglaran aquest 
problema. El recinte firal és la història de nunca acabar, la veritat. Ens varen demanar que 
féssim l’estudi dels nous preus i això, el vàrem fer, i ara ens han demanat, que ja està en 
redacció, un nou projecte pel tema d’estructura, que no s’hagués fet malbé, i ara esteim 
redactant aquest projecte per enviar-lis aquest projecte, pareix que és el nunca acabar. Els 
torrents li deix a na Cris. El solar dels Bombers, estan redactant el projecte, ho fan amb 
TRACSA, de fet aquesta setmana, crec que és aquesta setmana”

Té la paraula el senyor Joan Francesc Canyelles, regidor d’Urbanisme: “Precisament aquest 
divendres, en relació a això, hi ha una reunió tècnica dels Bombers de Mallorca amb l’equip 
tècnic d’Urbanisme i d’activitat, amb els enginyers i arquitectes municipals per anar perfilant 
les necessitats que tenen els Bombers, adequar-ho al solar que hem cedit”

Segueix el senyor Miquel Cabot: “La proliferació d’abandonament de cotxes ho mirarem, ho 
tendrem en compte. El tema dels escombros, ho puc contestar jo si vols, Cristina, ho vàrem 
passar al Consell de Mallorca perquè ho llevés perquè està dins una carretera del Consell, 
no els ha llevat i nosaltres els llevarem ja, si el Consell no respon hi anirem nosaltres i els 
llevarem. També agafam el prec del clot de la rotonda de la Cabana, el clot de Martí Rubí, 
sobre el gran mercat el que esteim mirant ara és la forma jurídica per desconnectar-nos de 
l’empresa que també ho duia, aquest gran mercat. Senyalització de la Cabana, també 
agafam el prec. El tema del badén no sé com ho té Policia, el que passa que a jo 
l’experiència el que me diu és que a carrer Weyler, un lloc on viu moltíssima gent, posar un 
badén serà un problema de renous després, com passa per tot on posam un badén. Veïnats 
que ens demanen badens i després ens escriuen que volen que el llevem. Ho dic perquè sol 
passar, no sé la Policia com ho duu, ara li don la paraula a en Pedro si voleu però per 
ventura hauríem d’estudiar un altre tipo de solució”

Contesta el senyor Pedro López, regidor de Seguretat Ciutadana: “Sí, señor Alcalde, con su 
permiso. Buenas noches. Bueno, en respuesta a la señora García, es verdad, nosotros les 
mandamos el informe y bueno, el policía del barrio realizó el informe, después los técnicos 
de tráfico, hicimos controles en diferentes días, en diferentes horarios, para controlar el flujo 
de tráfico y demás, y no era una zona de especial velocidades altas. La colocación del 
badén no va a impedir que alguien vaya a una velocidad excesiva, e incluso puede provocar 
un accidente el badén. No obstante, volveremos a hacer una revisión, ningún problema, 



pero como ha dicho el señor Alcalde, a veces lo que se pide, o lo que se desea, se cumple, 
y si colocamos el badén puede que en poco más de un mes nos pidan que lo retiremos”

Cristina Alonso, regidora de Neteja Viària, té la paraula ara: “Seguint l’ordre més o manco. 
Senyor Llompart, el tema dels torrents, com ja li he comentat, se va fer una actuació bastant 
gran a final de l’any passat, va haver plogudes posteriors i no vàrem tenir cap problema en 
absolut. De totes maneres, jo li pregaria que si vostè sap concretament un lloc on hi hagi 
aquest problema que m’ho acoti, perquè amb 14 quilòmetres de torrent que tenim me seria 
molt més fàcil poder-li contestar si me diu exactament quin tramo se considera que està brut. 
Jo entenc que a vegades les herbes o les plantes pareixen brutor i no ho són, és a dir, 
moltes vegades, de fet ho vaig explicar a un plenari anterior, se deixen zones amb vegetació 
i zones netes perquè facin de freno d’aigua, o sigui que per ventura esteim parlant d’un 
tramo que té vegetació però que no és que tengui brutor concretament, per això és que 
m’agradaria saber més exacte a què ens referim. Igualment, puc demanar un informe tècnic 
si així quedam tots més tranquils. En quant als escombros del vial, simplement per ampliar 
la informació, varen ser dos abocaments, un un dilluns i un l’endemà, dimarts, i he de dir que 
s’ha obert un expedient, és a dir, hem pogut constatar que hi havia un culpable. I també el 
que passa és que a vegades se demana, quan se tenen proves, que ho llevin els que ho han 
tirat, per això a vegades se demora una mica més. Igualment, està en mans del Consell, si 
nosaltres veim, ara igual demà parlam amb ells, i si han de tardar més ho llevarem 
subsidiàriament i ja està. Després, els contenedors que ha dit que s’han desplaçat 60 
metres, jo no en tenia constància. Quin carrer és?”

Contesta el senyor Jaume Llompart: “Just darrere la zona comercial, devora el local del Pont 
d’Inca Nou, Blanquerna”

La senyora Cristina Alonso segueix parlant: “Val, ja està. Ho miraré demà, perquè… Prenc 
nota perquè no en tenc constància. I després, al Pont d’Inca, tota la moguda que hi ha hagut 
de contenedors de reciclatge. A les comissions vaig explicar que a petició de l’empresa que 
ens recull la selectiva, se’ns va fer una proposta de canvi de contenerització a Pont d’Inca i 
Pla de na Tesa, perquè són zones amb carrers més estrets que la resta i era una manera de 
poder emplear un camión més petit i poder tenir una freqüència més alta de recollida. 
Nosaltres, amb aquest plantejament, vàrem pensar que era molt bona idea perquè, a més a 
més, així podíem posar més punts de reciclatge, cosa que faltava sobretot a la part del Pont 
d’Inca, també al Pla de na Tesa però no tant. Clar, és vera que són més petits els 
contenidors, perquè el camión és més petit, tot és més petit, els carrers també. Aquests són 
de 1.100 i els iglús són de 3.000, o sigui que és quasi una tercera part, però el que s’ha fet 
és posar, per cada un, dos, normalment. Què passa? Que el que hem fet també és aprofitar 
que són més petits per posar-ne a altres punts que no n’hi havia, per tant el que hem fet és 
distribuir la contenerització en base a la població, més o manco. En podríem posar molts 
més, lògicament, però si repartim els contenedors se suposa que la població té més facilitat, 
els que anaven tots al mateix puesto ara ho tenen més repartit i no se toquen omplir tant. 
Però sí que és vera que hem tengut una persona de baixa del servei de selectiva i hi ha 
hagut 10 dies de desborde, sobretot en aquestes zones, o sigui, deman disculpes per això 
però tenia un motiu, no era perquè els contenedors siguin més petits en realitat. Al Pont 
d’Inca crec que hem reforçat amb 4 punts, ara ho digo de memòria, però li he passat al 
senyor Llompart avui migdia, i igualment seguim estudiant perquè clar, com que el canvi va 
ser un poc repentí, és a dir, vas canviant i no saps com reaccionarà la gent, a vegades hi ha 
queixes perquè no agraden els contenedors a devora un portal o qualsevol cosa. Nosaltres 
no hem tengut queixes de moment, dels ciutadans. Vull dir, al contrari, han agraït que hi hagi 
més punts, tant al Pla de na Tesa com al Pont d’Inca, són conscients de que els 



contenedors són més petits, però és que l’ordenança diu que s’han de ficar les coses 
plegades. Jo entenc que si un se compra una tele de 50 pulgades ha de fer molts de trossos 
per ficar-ho a dedins, però també que no s’obriguen té una motivació, i és per evitar que se 
fiquin impropis, i evitar que vengui qualsevol, tiri una capsa sencera sense plegar i ja no hi 
càpiga res més. Per ventura és un poc més incòmode però en realitat per recollida 
domèstica toca bastar. És vera que a la zona comercial d’Antoni Maura vàrem rebre queixes 
dels comerços, i allà vàrem col·locar un iglú dels antics que estaria destinat a l’ús comercial, 
que són els que empleen capses més grosses. I crec que era tot, 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. Només un parell de coses. Ja hem reclamat a 
diferents plenos referent al tancament que hi ha del solar que està just devora del que són 
les Tres Germanes, el que dona a la urbanització de la Vinya, hi ha tot aquest carrer, Antoni 
Fuster, tot aquest tancament té una àrea que és perillosa perquè la caiguda ja no és de 20 
centímetres, sinó que caus dintre del solar un metre i pico. [Parla el senyor Batle fora de 
micròfon] Perdoni? Sí, sí, sí, a més aquest solar en concret pareix un abocador, venc a dir, 
des de fora se veu clarament que hi ha saques, que hi ha de tot, si un ciutadà té un poc brut 
el seu solar, o si el té mal tancant, fàcilment li pot caure una denúncia o una multa, per tant jo 
consider que deu ser aquest la tercera vegada que ho reclam, aquest concret, s’hauria 
d’actuar, no reclam més, i cercar una solució, evidentment. Després, quan fem les nostres 
fires, Pla de na Tesa, o aquí a la Verònica, la senyalització viària, sobretot per la gent que ve 
de fora, no és tan fàcil com ens pensam nosaltres. O sigui, no sé si qualcú de nosaltres s’hi 
ha trobat, gent fent voltes per anar a Pòrtol venint de Palma, gent que no coneix per ventura 
així com està senyalitzat no queda correcte. Jo ho he observat, sempre se fa la mateixa 
senyalització, i crec que per ventura se podria plantejar fer-ho més clar, perquè de fet ve 
qualcú, mou les valles i ja l’hem feta pitjor encara, per tant… També a la fira de la Llet 
d’Ametla, no sé si va ser enguany o l’any passat, que se va tancar més espai del necessari i 
després faltaven places d’aparcament, no sé, són coses que haurien d’afinar un poc en 
aquest aspecte. I res més, pas la paraula a la meva companya”

La senyora Lidia Sabater, regidora de Ciudadanos, té la paraula: “Gràcies. La meva  
intervenció són tres preguntes, una és referent a una queixa que ha sortit en premsa de 
mala connexió entre el bus i el tren. Venc a què hi ha de cert en això, i si és una cosa 
puntual o que duu temps així. Després una altra sobre la nova residència de gent gran de 
Pòrtol, que clar, ara al mes d’aquest any abril-maig s’havia de tenir ja habilitat per acollir 
residents, a veure quant de temps estarem a l’espera per això. I d’altra banda, per últim la 
recollida porta a porta, quan està previst i també si s’ha començat amb algun tipo d’educació 
cap a la població, perquè sabem que els municipis que depenen de la Mancomunitat del 
Raiguer ja han començat amb aquesta tasca, a veure aquí com està l’assunto. Gràcies”

Respon el Batle: “Per ordre. Agafam el prec de les Tres Germanes, un altre plenari més. 
També de la senyalització dels vials de fires i festes. Sobre la mala connexió del bus i el 
tren, sí, hi ha hagut un problema, jo crec que d’estudi del temps amb el canvi del bus petit al 
bus gran, el bus gran tarda més del que tardava el petit en arribar, és vera que no passa en 
tots els viatges, però hi ha viatges que si hi ha un cotxe mal aparcat el bus ja arriba tard i el 
tren, evidentment, ja ha passat i s’ha d’esperar al pròxim tren. Ja li hem fet arribar al TIB, 
perquè el TIB ens ha dit que parlarà amb la concessionària per veure com ho pot arreglar, 
però de totes maneres també, a partir de dia 29, si no m’equivoc, s’augmenten els trens 



d’aquí, de l’estació de Marratxí, i passaran cada 10 minuts. Per tant no serà tan 
problemàtica, tampoc, aquesta connexió, perquè sempre hi haurà una connexió pendent. I la 
recollida porta a porta, crec que ho vàrem comentar al plenari de febrer, si no m’equivoc, o 
de març, que estèiem pendents del nou conveni. Se va firmar el conveni i esteim redactant, 
Marratxí XXI està redactant, les noves condicions dels plecs, perquè evidentment totes les 
condicions salarials han canviat i tots els costos han canviat i s’ha de tornar a fer l’estudi i 
s’ha de tornar a redactar aquesta part econòmica dels plecs, i esperam els pròxims mesos, 
abans de l’estiu, esperam poder-ho licitar. Si ho licitam abans de l’estiu, això és un contracte 
de molts de milions, se’n va a publicació europea, són contractes que solen tenir, després, 
al·legacions, etcètera, etcètera, per tant se fan llargs, jo vos ho dic. La cosa important és 
treure-lo, publicitar-ho, però després ens podem posar amb un any, tranquil·lament, a que se 
pugui posar en marxa el servei. Això funciona així. Després els plecs ja duen el tema de la 
informació. Clar, al Raiguer, vostè ha dit el Raiguer, però al Raiguer ja el tenen implantat, el 
porta a porta, des de fa molts d’anys. Nosaltres, evidentment, quan s’implanti el servei, 
durant la licitació del contracte tendrem temps de sobra, també, per començar a 
conscienciar. I com que després, una vegada se posi en marxa, també va per zones, 
evidentment la informació la durem per zones que serà més fàcil. Primer informarem a 
aquelles zones, educarem a aquelles zones que primer s’implanti i anirem després, cada sis 
mesos, implantant a més bandes, per tant tendrem temps també de saber les pròpies 
experiències que hem tengut a les primeres zones d’implantació, també per poder corregir el 
que haguem de corregir a les noves zones d’aportació, i també per anar explicant a la gent 
com funcionarà el servei. O sigui que anam amb temps”

Seguidament el Batle dona la paraula al senyor Joan Francesc Canyelles: “Del tema de la 
residència, el que ha fet l’IMAS és aprovar la relació de llocs de feina i en aquests moments 
està fent les bosses dels treballadors i treballadores que necessita, que són 100 i pico, que 
necessita per poder obrir la residència. I està en aqueixa fase, vol dir que està a punt, a 
punt, no fa molt vaig anar a la residència per veure si a dedins si faltava alguna cosa, i a 
dedins no falta pràcticament res, és a dir està a punt d’obrir i esperam que els propers 
mesos obri les seves portes i comenci a donar servei als usuaris, que molta falta fa”

La senyora Lidia Sabater contesta: “Gràcies, i el tema de l’equipament ja està resolt?”

El senyor Canyelles respon: “Sí, sí, sí, sí, sí. És que durant aquest temps hi han anat fent 
feina els diferents professionals, diferents qüestions que mancaven, que no era essencial 
però sí que era important tenir-ho acabat, i en aquests moments han acabat amb totes les 
fases que tenien, que hi havia diferentes qüestions, sobretot a la cuina hi havia diferentes 
qüestions que no estaven acabades, i les han acabades i està a punt, com deia, a punt 
d’obrir. Aprofit pel tema que deien del TIB, on té més problemes el TIB són determinats 
punts molt concrets, un d’ells és a Jaume I, a dins sa Cabaneta, que si hi ha una furgoneta 
un poc grossa a Jaume I ja no passa, i clar, això és molt mal d’impedir, perquè realment 
hauries d’impedir a tot el carrer que aparcassin vehicles que fossin grossos, si hi ha un tot 
terreny que és gros ja li molesta, perquè ho veim cada dia perquè és una cosa que va 
succeir des del primer moment i, sincerament, personalment, pens que si no se canvia de 
bus i se posa un bus més petit no podrà ser àgil, jo ho entenc així. És vera que si 
s’augmenta la freqüència del tren hi haurà menos disfunció de l’enllaç d’una banda a l’altra, 
però crec que sí que passa per aquests punts. I després també dir que hi ha algunes zones 
que, degut al bus gros, s’ha fet una intervenció un poc, diguéssim, com a massa extensa 
respecte a les zones que no s’ha deixat aparcar, com a Albert Castell, per exemple, i que és 
un dels punts que esteim intentant, amb el TIB, solucionar per no donar perjudici als veïnats”
La senyora Aina Amengual, regidora de Formació i Treball, demana la paraula: “Simplement 



volia aprofitar la pregunta que has fet en referència a la residència, que jo aquesta setmana 
he parlat amb l’IMAS per saber aquests llocs de feina com se cobririen, i en principi no tenen 
pensat obrir borsins, en referència als treballadors, perquè en tenen ja de creats i no s’han 
exhaurit encara. Per tant molta de gent telefona a l’Ajuntament demanant sobre aquesta 
informació, hem de dir que des de l’IMAS ens han dit que en principi haurien d'exhaurir els 
borsins existents per després crear-ne. En principi no tenen previst, en cap moment, crear-
ne de nous, sinó exhaurir els antics. Més que res també per donar la informació a la 
ciutadania, que ens telefona bastant a les OACS i als Serveis Socials, que estiguin 
assabentats que primer s’haurà d’exhaurir el borsí existent de cada una de les modalitats de 
treballadors que hem de tenir a la residència”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu d’Unides Podem, senyor 
Humberto López Rodríguez: “Gràcies, senyor Batle. Jo anava a demanar també sobre el 
tema aquest del tren, concretament l’aparcament dissuasori que hi ha a l’estació del Polígon 
de Marratxí, que crec que és interessant, el que passa que veig que no s’utilitza, no el veig 
que hi hagi cotxes allà aparcats, i per això vaig pensar que segurament seria perquè per 
ventura té menys freqüència que el que és la pròpia estació de Marratxí. Però ara hi ha un 
increment i això també millora l’estació pròpiament del Polígon de Marratxí, se podria fer una 
publicació per animar la gent a utilitzar, aprofitant que hi ha aquest increment. Que hi ha 
d’haver un increment de la freqüència. I després, sobre el tema que vàrem aprovar fa uns 
quants plens una moció sobre un espai al cementeri municipal dedicat als fills nonats, que 
se posava una estrella i tal, i era per saber un poc sobre aquest tema, perquè ho he 
comentat a persones interessades i m’han dit que els hi pareixia molt bona idea i molt 
interessant, també, terapèuticament, gent que està relacionada amb el món de les teràpies 
familiars i aquests temes, estan interessats en el tema. I saber si es concretarà o quan se 
farà això ”

El Batle diu: “Gràcies. El tema de l’estació del Polígon que has dit, també afegir que el TIB té 
pensat fer allà una aturada també del bus, per tant la connexió d’aquella aturada també 
millorarà amb el bus”

A continuació parla la senyora Aina Amengual: “En referència a l’espai que vàrem aprovar fa 
un parell de plenaris enrere, dir que tenim previst començar un projecte mixt d’ocupació, en 
referència a la ceràmica, que ja vos vàrem informar plenaris també enrere, i en principi tenim 
previst que sigui des d’aquest projecte mixt que se realitzin diferentes figures per poder 
col·locar en aquest espai en commemoració de les persones, o dels infantons en aquest 
cas, que les famílies considerin que hagin de tenir un símbol per recordar-los. Després 
també, evidentment, des de Brigada s’haurà de fer l’acondicionament de l’espai 
corresponent”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola 
Nchaso: “Una vez más denunciamos la oleada de robos de coches que literalmente sufren 
en Marratxí, concretamente en ses Cases Noves y en sa Nova Cabana, así como varios 
robos en el interior de vehículos en es Pont d’Inca. Parece ser, por el modus operandis y la 
rapidez con la que llevan a cabo los robos, parece que indica que estos delincuentes pues 



están afincados en el lugar, en el municipio. Solicitamos ser informados de qué se está 
llevando a cabo para subsanar esta lacra de inseguridad día a día. Otro punto, parece ser 
que son continuas las peleas entre jóvenes de la zona del parking y pista deportiva, por 
cierto y eliminada, junto al colegio ses Cases Noves, y que tienen pelea a los vecinos de la 
zona, además de las carreras de motos, coches y consumo de marihuana. Exigimos pues 
que actúen con la máxima contundencia y, además, deseamos conocer si la eliminación de 
dicha pista deportiva se ha debido a estos energúmenos. En relación al proyecto de 
itinerarios escolares y movilidad sostenible que presentaron a los vecinos des Pont d’Inca 
Nou, estuvimos pendientes en la reunión y aún no alcanzamos a comprender cómo este 
Ayuntamiento, a estas alturas, no consensua ni escucha a los vecinos antes de realizar un 
proyecto de tanta importancia y envergadura. ¿Resultado de esto? Rechazo total de los 
vecinos y un enfado monumental al ver que ustedes les quieren instalar carriles bici 
innecesarios, algunos incluso en ambos lados de las calles, carriles bicis compartidos con 
peatones, algo inverosímil. También estrechan algunas calles y otras las hacen con un único 
sentido. O sea, restringen la circulación en otras, no permiten aparcar a los vecinos delante 
de sus casas un tramo de calle por el colegio Blanquerna, se hace peatonal además de eso. 
En fin, un auténtico caos, un verdadero despropósito, y encima van e intentan convencer a 
los vecinos que es para mejorar su calidad de vida. Lo que hacen ustedes es complicar, 
degradar la vida y así esas modificaciones no surtirán efecto. Prosigo: se necesita reparar 
una vez por todas el muro de piedra del Parc Mediterrani, porque el estado es tan 
lamentable y la conservación tan precaria que se desploman las piedras de cada vez más. 
El mes pasado ya insistimos en el concesionario del polideportivo del Figueral, no cumplía 
con lo acordado en el contrato, o sea, siguen dejando las luces encendidas casi toda la 
noche, a veces hasta el día siguiente, hay manifestaciones extradeportivas. Pues bien, los 
vecinos nos comentan que no ha mejorado nada desde el mes pasado. Continuando con el 
Figueral, también trasladamos la queja vecinal de la nueva parada del bus del TIB de la calle 
Can Cabrera con Príncipe de Asturias, la calle es demasiado estrecha y la nueva parada 
obstaculiza el tráfico fluido de vehículos. También en la calle Príncipe de Asturias, junto a la 
entrada del polideportivo, se ha colocado otra parada y los vecinos nos han manifestado que 
una vez acabada la obra no se ha limpiado debidamente el área que ocupaban el acopio de 
material y la maquinaria. Eso es algo muy usual en Marratxí, debido a que los contratos, una 
vez ejecutada la obra, la empresa adjudicataria no limpia la suciedad, originando que 
nosotros, los empleados del Ayuntamiento tengan que hacerlo a posteriori. Otro ruego: el 
malestar vecinal, en esta ocasión es Pont d’Inca Park, se debe a que han colocado una 
señal de pitido obligatorio para los trenes que pasan poco antes de Cas Coronell, 
supuestamente por el paso a nivel, lo que origina un difícil descanso, convivencia y 
tranquilidad entre los vecinos de la zona residencial. Sabemos que no les compete, pero 
intercedan para que los ruidos sean un poquito más leves, livianos o espaciados. Por otra 
parte, vecinos de Las Acacias, des Pont d’Inca, nos han manifestado su preocupación por el 
peligro de derrumbe de una de las paredes del puente del Torrent Gros, en la parte que 
linda con Palma, pero pertenece a Marratxí. Al parecer se debe a que las máquinas que 
limpiaron el torrente golpearon dichas paredes y quitaron parte de la protección natural que 
las sostenía, desplomándose en un tramo inmediatamente. Convendría, pues, que se realice 
una inspección exhaustiva y determine la peligrosidad que conlleva eso, teniendo en cuenta 
la fuerza del agua en caso de posible riada o torrentada. El mes pasado solicitamos suprimir 
en parte la zona azul de la calle Cabana, porque perjudicaba a los residentes de la zona, 
dada la escasez del aparcamiento en esa zona central de sa Cabana nos hemos dado 
cuenta que el callejón Toribio Cádiz hay nada más y nada menos que cuatro pasos de 
peatones en apenas veinte metros, por lo que solicitamos que sean eliminados dos de estos 
pasos de peatones para que se utilice como aparcamiento. Y por último, arreglar un bache 
en la calle Moragues, 7. Gracias.”



Contesta el senyor Miquel Cabot, Batle: “Gràcies. Com ja sap sempre li contestam les 
preguntes per escrit, perquè ha estat l’única manera de que no tergiversi després les 
paraules que jo li faig per aquí a través de xarxes, per tant li contestarem per escrit. Menys 
un punt, que per deferència a que han vengut també veïnats d’aquesta zona, li contestaré. 
És el tema del projecte dels itineraris escolars segurs, que vàrem fer la reunió amb aquests 
veïnats, és vera que amb molta afluència, és vera que amb veïnats molestos, és vera que 
nosaltres va fallar la comunicació per part d’aquest Ajuntament i així ho vàrem reconèixer 
allà, i també és vera que des d’aquella reunió ens hem posat a fer feina en la modificació 
d’aquest projecte per trobar un equilibri entre les necessitats que tenen els veïnats i les 
seves reivindicacions, amb la idea primerenca que era el projecte i que era, no era una altra, 
que millorar els carrers d’aquesta zona. Evidentment, la idea és millorar els carrers 
d’aquesta zona sense molestar, o sense… intentant també cobrir les necessitats dels 
veïnats, per tant esteim fent aquesta modificació. Dir-li que avui mateix ens hem reunit amb 
varis d’aquests veïnats, i quan tenguem aquestes modificacions fetes tornarem a fer la 
reunió amb tots els veïnats perquè coneguin les modificacions i esperem que els agradin 
aquestes modificacions a la gran majoria dels veïnats. No sé si arribarem a tenir-los tots 
contents, això és difícil, però sí trobar aquest equilibri entre necessitats, reivindicacions i 
també el que crec que també són necessàries per aquests carrers. Per tant, li contest això. I 
després jo li faig un prec, i ja li he fet al principi, però de veres, que crec que no li fa cap 
favor al nostre municipi que li doni una imatge cada vegada que vostè parla de que això és 
el Bronx. És que no ho és el Bronx, aquí hi vivim molts, ve molta gent a viure a Marratxí, 
Marratxí cada vegada creix més en població i és perquè a la gent li agrada viure a Marratxí. 
Vull dir, donar aquesta imatge del nostre municipi, de la nostra policia, quan no és certa… 
Evidentment que qualque vegada hi ha qualque robatori a un cotxo, que hi ha que han obert 
un cotxo, això passa, sol passar aquí i a tots els municipis, però li torn a dir: tots els 
indicadors de seguretat, de criminalitat, han davallat a Marratxí. Marratxí és un municipi 
segur, pot haver, evidentment, qualque robatori, com a tots els municipis, però donar 
aquesta imatge de que això és el Bronx, de veres… Jo crec que no li fa cap favor al nostre 
municipi, quan és una idea que no és així, no sé, pel que vostè conta pareix que vostè 
mateixa no pot sortir a comprar al carrer perquè l’han d’atracar o no sé. I això són coses que 
el nostre municipi és un municipi tranquil. I després un altre prec que li faig, i aquest li faig de 
veres, que ja està bé de criminalitzar els nostres joves, ja està bé, és que cada vegada que 
obri la boca per parlar dels nostres joves és per criminalitzar-los, ja està bé, de veres, tenim 
joves molt vàlids a Marratxí, tenim joves que duen una vida saludable, i tenim joves que 
estudien, i tenim joves que fumen porros, clar que sí, clar que sí senyora Nchaso. Però deixi 
de criminalitzar, per favor, els joves, els joves també han d’estar a qualque banda. I després 
demana informació sobre la pista, aquí ja vàrem contestar preguntes sobre aquesta pista i ja 
vàrem contestar aquí, no li tornaré a contestar, però que bueno, que hem llevat pistes per 
problemes amb els joves… No sé, és que de veres que jo li repetesc això cada vegada 
perquè ho trob una cosa important: als joves marratxiners se’ls ha de cuidar, és molt 
important, se’ls ha de cuidar i no se’ls ha de criminalitzar. De veres, passegi vostè pels 
carrers i veurà joves que juguen a les pistes multiesportives de manera sana i d’una manera 
molt cívica, passegi per les zones comercials i veurà allà també joves que queden amb 
altres i passegen, i també trobarà qualque jove que fuma un porro al banc d’un parc, això 
també ha passat tota la vida, però escolti, no els criminalitzem, no els criminalitzam, per 
favor. Jo és que, li vaig aquest prec perquè és que cada vegada, el que vengui nou aquí, o 
el que ens vegi per internet i l’escolti a vostè, se pensarà que no sé on vivim, i vivim a un 
municipi dels més demandats per venir a viure, dels més demandats i per qualque cosa és, 
senyora Nchaso, per qualque cosa és. Moltes gràcies”

La senyora Nchaso demana el torn de paraula: “¿Puedo puntualizar una cosita?”



El senyor Miquel Cabot, Batle, respon: “No, no hi ha torn de rèplica”

La senyora Nchaso una altra vegada: “Qué pena, yo que le iba a dejar tan bien”

De nou el senyor Miquel Cabot: “Me sap greu, això és el ROM, crec que vos deix parlar a 
tots quan toca les vegades que voleu, i vostè me critica per això, però bé. Una cosa és que 
jo li deixi i me passi del que diu el ROM, i l’altra és que vostè vulgui parlar també cada 
vegada que li interessa, i me sap greu però les preguntes s’han acabat, li hem deixat fer 
totes les preguntes que volia, a les preguntes no hi ha torn de rèplica i ja ha acabat aquest 
plenari, ja està acabat”

Continua amb la paraula el Batle: “Moltes gràcies a tots per venir, no ho he dit abans, també 
estic content de que tornem a tenir públic als plenaris, això és important. Per cert, no ho he 
dit, hi ha torn de paraula oberta ara al públic, ara que hem recuperat el públic, una vegada 
acaba el plenari, podem donar el plenari per acabat, si hi ha qualcú del públic que vol agafar 
el micro per dir qualsevol cosa, i si no acabarem aquí i ens anirem tots a ca nostra o a 
cadascú on vulgui”

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

Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 16 de maig del 2022

El Batle,
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