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ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 05/22
Caràcter: Ordinària
Data: 31 de maig de 2022
Horari: de 20.00 a 22.15 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 (26-04-2022)
2. Reconeixement de crèdit 05/22
3. Modificació de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí
4. Modificació del Pla estratègic de subvencions 2019-22 i de l’Annex de subvencions 
nominatives del Pressupost de 2022
5. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal
Mocions:



6. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular sobre la suspensió temporal 
del cànon sobre l’abocament i incineració de residus de les Illes Balears i del nou impost 
estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i coincineració
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions
1. Dels decrets i resolucions del període entre l’11-04-2022 al 10-05-2022
2. Dació de compte al plenari de la Corporació maig 2022 (execució trimestral i dades PMP i 
morositat relatives al 1r trimestre 2022)
3. Dació de compte de l’informe anual d’intervenció sobre els resultats del control dels 
comptes a justificar i avançaments de caixa fixa. Exercici 2021
4. Donar compte de l’informe anual d’intervenció sobre resolucions contràries a objeccions i 
principals anomalies en materia d’ingressos. Exercici 2021
5. Memòria de l’activitat de la Defensora de la Ciutadania durant l’any 2021
Precs i preguntes
- Pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciudadanos relativa al menjador de 

l’edifici d’infantil del CEIP Costa i Llobera de Pòrtol
- Pregunta presentada pel Grup Mixt relativa a la “Oleada de robos de coches en 

Marratxí”

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 26-04-2022, 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 05/22

Vist l’expedient 05/22 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 05/22 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 2020 2020005874 31/10/2020 ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA 24.601,72 € F

2 2021 2021007400 05/11/2021 ENDESA ENERGIA SA 832,50 € F

3 2021 2021007492 05/11/2021 ENDESA ENERGIA XXI SL 232,97 € F

4 2021 2021007774 03/12/2021 COLOMA MARIA CAÑELLAS PALOU 57,00 € F

5 2021 2021007908 07/12/2021 ENDESA ENERGIA SA 403,56 € F

6 2021 2021007950 15/12/2021 BONGRUP BALEARES SL 1.921,42 € F

7 2021 2021007973 25/08/2021 BALIMSA 295,24 € F

8 2021 2021007983 07/12/2021 ENDESA ENERGIA XXI SL 207,09 € F

9 2021 2021008071 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 23,69 € F

10 2022 2022000656 31/12/2021 MARIA RAMIS SERRA 60,52 € F

11 2022 2022000851 05/01/2022 ENDESA ENERGIA SA 4.041,53 € F

12 2022 2022000903 28/01/2022 CANON ESPAÑA SA 133,27 € F

13 2022 2022001041 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 231,35 € F

14 2022 2022001316 07/02/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 222,84 € F

15 2022 2022001322 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 65,87 € F

16 2022 2022001657 28/05/2021 ROSENDO RAMON SL 462,22 € F

17 2022 2022001822 14/12/2021 FRANCISCO MANZANO CORVILLO 883,30 € F

18 2022 2022001937 29/12/2021 MARIA CAÑELLAS FRONTERA 10,50 € F

19 2022 2022001955 30/11/2021 DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES SL 101,81 € F

20 2022 2022002032 20/12/2021 EURO SACABANA SL 5,41 € F

21 2022 2022002033 09/11/2021 EURO SACABANA SL 67,50 € F

22 2022 2022002034 15/12/2021 EURO SACABANA SL 52,06 € F

23 2022 2022002035 28/01/2021 EURO SACABANA SL 117,00 € F

24 2022 2022002036 18/06/2021 EURO SACABANA SL 136,50 € F

25 2022 2022002037 27/05/2021 EURO SACABANA SL 273,00 € F

26 2022 2022002038 14/12/2021 EURO SACABANA SL 97,50 € F

27 2022 2022002039 01/12/2021 EURO SACABANA SL 85,00 € F

28 2022 2022002040 02/11/2021 EURO SACABANA SL 85,00 € F

29 2022 2022002041 02/11/2021 EURO SACABANA SL 73,00 € F

30 2022 2022002042 02/11/2021 EURO SACABANA SL 97,50 € F

31 2022 2022002043 14/10/2021 EURO SACABANA SL 73,00 € F

32 2022 2022002044 13/10/2021 EURO SACABANA SL 85,00 € F

33 2022 2022002045 16/08/2021 EURO SACABANA SL 73,00 € F
34 2022 2022002046 12/12/2021 EURO SACABANA SL 75,00 € F
35 2022 2022002047 09/12/2021 EURO SACABANA SL 136,00 € F

36 2022 2022002057 07/12/2021 EURO SACABANA SL 100,00 € F



37 2022 2022002058 28/11/2021 EURO SACABANA SL 75,00 € F

38 2022 2022002059 25/11/2021 EURO SACABANA SL 137,00 € F

39 2022 2022002060 25/11/2021 EURO SACABANA SL 130,00 € F

40 2022 2022002061 25/11/2021 EURO SACABANA SL 95,00 € F

41 2022 2022002062 19/11/2021 EURO SACABANA SL 95,00 € F

42 2022 2022002063 18/11/2021 EURO SACABANA SL 73,25 € F

43 2022 2022002064 16/11/2021 EURO SACABANA SL 97,50 € F

44 2022 2022002070 02/11/2021 EURO SACABANA SL 100,00 € F

45 2022 2022002071 22/10/2021 EURO SACABANA SL 80,00 € F

46 2022 2022002072 15/10/2021 EURO SACABANA SL 80,00 € F

47 2022 2022002073 10/07/2021 EURO SACABANA SL 129,93 € F

48 2022 2022002074 19/11/2021 EURO SACABANA SL 100,00 € F

49 2022 2022002341 19/10/2021 EURO SACABANA SL 99,99 € F

50 2022 2022002342 11/11/2021 EURO SACABANA SL 130,00 € F

51 2022 2022002349 24/11/2021 EURO SACABANA SL 130,00 € F

52 2022 2022002351 26/11/2021 EURO SACABANA SL 48,75 € F

53 2022 2022002367 26/11/2021 EURO SACABANA SL 95,00 € F

54 2022 2022002368 26/11/2021 EURO SACABANA SL 143,00 € F

55 2022 2022002369 10/12/2021 EURO SACABANA SL 48,75 € F
56 2022 2022002370 12/12/2021 EURO SACABANA SL 136,50 € F
57 2022 2022002371 12/12/2021 EURO SACABANA SL 117,00 € F
58 2022 2022002372 15/12/2021 EURO SACABANA SL 97,50 € F
59 2022 2022002373 16/12/2021 EURO SACABANA SL 143,00 € F
60 2022 2022002374 20/12/2021 EURO SACABANA SL 97,50 € F
61 2022 2022002375 17/12/2021 EURO SACABANA SL 100,00 € F

62 2022 2022002376 17/12/2021 EURO SACABANA SL 107,25 € F

63 2022 2022002377 19/12/2021 EURO SACABANA SL 95,00 € F

64 2022 2022002378 20/12/2021 EURO SACABANA SL 130,00 € F

65 2022 2022002379 20/12/2021 EURO SACABANA SL 87,50 € F

66 2022 2022002380 20/12/2021 EURO SACABANA SL 87,50 € F

67 2022 2022002381 21/12/2021 EURO SACABANA SL 117,00 € F

68 2022 2022002382 21/12/2021 EURO SACABANA SL 87,75 € F

69 2022 2022002383 21/12/2021 EURO SACABANA SL 73,00 € F

70 2022 2022002384 20/12/2021 EURO SACABANA SL 143,00 € F

71 2022 2022002385 22/12/2021 EURO SACABANA SL 87,50 € F

72 2022 2022002386 22/12/2021 EURO SACABANA SL 87,75 € F

73 2022 2022002387 22/12/2021 EURO SACABANA SL 137,00 € F

74 2022 2022002388 22/12/2021 EURO SACABANA SL 136,50 € F

75 2022 2022002389 23/12/2021 EURO SACABANA SL 48,75 € F

76 2022 2022002390 23/12/2021 EURO SACABANA SL 95,00 € F

77 2022 2022002392 23/12/2021 EURO SACABANA SL 73,00 € F

78 2022 2022002393 23/12/2021 EURO SACABANA SL 149,50 € F



79 2022 2022002394 23/12/2021 EURO SACABANA SL 117,00 € F

80 2022 2022002395 23/12/2021 EURO SACABANA SL 39,00 € F

81 2022 2022002396 27/12/2021 EURO SACABANA SL 73,12 € F

82 2022 2022002397 27/12/2021 EURO SACABANA SL 107,25 € F

83 2022 2022002398 27/12/2021 EURO SACABANA SL 87,75 € F

84 2022 2022002399 27/12/2021 EURO SACABANA SL 130,00 € F

85 2022 2022002400 27/12/2021 EURO SACABANA SL 136,50 € F

86 2022 2022002401 28/12/2021 EURO SACABANA SL 136,50 € F

87 2022 2022002402 28/12/2021 EURO SACABANA SL 87,50 € F

88 2022 2022002403 31/12/2021 EURO SACABANA SL 146,00 € F

89 2022 2022002404 12/11/2021 EURO SACABANA SL 100,00 € F

90 2022 2022002538 30/11/2021 DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES SL 101,81 € F

TOTAL 42.004,97 €

Motius de l'objecció
MC= Manca de credit 0 €
F= Fraccionament indegut (+15.000€) 42.004,97 €
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 26 de maig 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 del 
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 l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí

Vista la providència d’incoació d’expedient signada pel batle d’aquest Ajuntament en data 17 
de maig de 2022 sobre la necessitat de modificar l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Marratxí per tal d’adaptar la redacció de l’article 15 al que preveu la Base 
15ª de les Bases d’Execució del Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2022.

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

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

Proposta d'acord



Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Marratxí, en els termes que a continuació s’assenyalen:

Es modifica la redacció de l’article 15, apartats a) i b), que queden redactats de la manera 
següent:
“a) Correspondrà a l’Alcaldia de l’Ajuntament la concessió de les subvencions, que 
considerades individualment, ascendeixin a una quantia igual o inferior a 3.000,00 Euros.
b) A la Junta de Govern Local per delegació del batle, quan l’import de la subvenció, 
considerada individualment, superi els 3.000,00 Euros”

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública per un període de trenta dies hàbils per 
a la presentació de reclamacions i suggeriments. Aquest tràmit s’anunciarà en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en el BOIB.

Tercer. En el cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment, s’entendrà 
definitivament adoptat aquest acord, fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari. 
En cas contrari, s’adoptarà l’acord definitiu que pertoqui, resolent les reclamacions i 
suggeriments presentats i aprovant la redacció definitiva de les modificacions de 
l’Ordenança.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 26 de maig 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 del 
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.

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

Atès que l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Marratxí està interessada en concedir una 
subvenció directa en espècia al Club Voleibol Pòrtol amb motiu de l’organització de la fase 
d’ascens a primera nacional masculí (els dies 12, 13, 14 i 15 de maig de 2022 en el pavelló 
del CEIP Blanquerna) esdeveniment concedit per la Reial Federació Espanyola de Voleibol 
(RFEVB), tot i considerant que un esdeveniment d’aquest tipus té un marcat caire d’interès 
esportiu en particular i social en general, amb una singularitat pròpia pel significat i 
importància que té una fase d’ascens a la màxima categoria d’àmbit nacional.

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 d’Esports eleva a la Comissió Informativa d’Hisenda la següent

Proposta d’acord



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

Esports
341.00.48900 Altres transferències a famílies i institucions 

sense ànim de lucre 2.246,36 €

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

341.00.48900 2.246,36 € Club Voleibol Pòrtol

3r.- Continuar amb la tramitació de l’expedient.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Com vàrem explicar a les 
comissions informatives, aquest canvi és per la subvenció directa que s’ha donat al Vòlei 
Pòrtol per organitzar la fase d’ascens a lliga nacional”

Ara parla la senyora Lola Nchaso, regidora per VOX: “Quería manifestar un cambio de voto, 
que en la comisión voté abstención y ahora voy a votar a favor”

El Batle diu: “Moltes gràcies”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 26 de maig de 2022 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat; aprovar els acords esmentats.

5. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal

Vist que s’ha elaborat el projecte d’ordenança complint tots els requisits legals i que es tracta 
d’una competència pròpia municipal, d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, trànsit, 
estacionament de vehicles i mobilitat

Vist que s’ha portat a terme la Consulta Pública, a través del portal web de l’Administració i 
que no s’han presentat suggeriments.

Vist que la competència per a l’aprovació de la Ordenança correspon al Ple de l’Ajuntament 
de Marratxí

Aquesta regiduria proposa a la Comissió Informativa que s’informi favorablement l’adopció 
pel Ple del següent ACORD:



PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora d’usos de vehicles de 
mobilitat personal en els termes que figura en l’expedient.

SEGON. Sotmetre el text a un termini d’informació pública per un mínim de trenta dies 
mitjançant anunci publicat en el BOIB i en el taulell d’edictes de la Corporació a fi de que els 
veïnats i les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular les 
al·legacions que estimin pertinents. De no presentar-se al·legacions en l’esmentat termini 
es considerarà aprovada definitivament sense  necessitat  d’acord exprés pel Ple.
Simultàniament, publicar el text de l’Ordenança municipal reguladora d’usos de 
vehicles de mobilitat personal amb l’objecte de donar audiència als ciutadans 
afectats i recollir les aportacions addicionals que puguin fer-se per altres persones o 
entitats.

TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de 
documents relacionat amb aquest assumpte.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior, de data 26 de maig 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, dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, del 
regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb l’abstenció de la regidora de VOX; 
aprovar els acords esmentats.

6. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular sobre la suspensió 
temporal del cànon sobre l’abocament i incineració de residus de les Illes Balears i del 
nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i coincineració

A continuació parla el portaveu del PP, senyor Jaume Llompart: “Bones tardes a tots, 
gràcies senyor Batle. Presentam aquesta moció i si els pareix bé no llegiré l’exposició de 
motius perquè hem tengut temps, aquesta vegada sí, i llegiré els punts d’acord”

Seguidament dona compte i lectura dels punts d’acord de la Moció presentada pel grup 
municipal del Partit Popular, en data 18 de maig de 2022 “Sobre la suspensió temporal del 
cànon sobre l’abocament i incineració de residus de les Illes Balears i del nou impost estatal 
sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i coincineració”, que diu textualment:

“Des de fa mesos, els ciutadans de les Illes Balears i del conjunt d’Espanya, observen amb 
molta preocupació com els preus de molts de productes de primera necessitat s’han 
incrementat de manera exponencial.

A més, aquesta enorme escalada de preus s’ha vist encara molt més agreujada per la 
invasió d’Ucraïna, que ha disparat els preus de l!electricitat i els carburants.

A conseqüència d’aquests fets, les famílies de les Illes Balears i del conjunt d!Espanya han 
sofert enormes pèrdues de poder adquisitiu i un empobriment que afecta molt especialment 
als ciutadans amb rendes mitjanes i baixes i als més vulnerables.

Per això, ara que tot puja es fa absolutament necessari que les Administracions Públiques 
no afegeixin més imposts, com el cànon sobre l!abocament i incineració de residus de les 



Illes Balears i el nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i co 
incineració.

Tal com indica, la llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressupostos generals de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l!any 2021, es crea el cànon que grava la 
deposició a un abocador i el tractament mitjançant incineració, amb o sense recuperació 
energètica, del rebuig dels residus domèstics o municipals de qualsevol procedència 
tractats a les instal·lacions autoritzades en l!àmbit territorial de les Illes Balears i té previst 
entrar en vigor el pròxim 1 de juliol de 2022.

Un cànon que gravarà per tona de residu que produeixen els ciutadans, que ara hauran 
d!assumir els ajuntaments, però que a partir de l!any que ve, aquest nou impost repercutirà 
en les butxaques dels ciutadans.

Per altra banda, la llei 7/2022, de 8 d!abril de 2022, de residus i sols contaminants 
introdueix un nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i co 
incineració que té previst que entri en vigor l!1 de gener de 2023.

Per tot això, el grup municipal Popular proposa l’adopció dels següents, 

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Marratxí insta el Govern de les Illes Balears a suspendre de 
manera temporal el cànon sobre l’abocament i incineració de residus de les Illes Balears, 
que ha d’entrar en vigor el pròxim 1 de juliol de 2022, a causa de la difícil situació 
econòmica que vivim arran de la inflació.
SEGON.- L’Ajuntament de Marratxí insta el Govern d’Espanya a suspendre de manera 
temporal el nou impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, incineració i co 
incineració, que ha d’entrar en vigor el pròxim 1 de gener de 2023, a causa de la difícil 
situació econòmica que vivim.
TERCER.- L’Ajuntament de Marratxí insta el Consell de Mallorca a assumir les despeses 
dels ajuntaments derivades del sobre cost de l’impost perquè no repercuteixi a les arques 
municipals ni als ciutadans, en cas que no se suspengui de manera temporal el cànon sobre 
l’abocament i incineració de residus de les Illes Balears”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor José 
Mª Amengual: “Moltes gràcies senyor Batle. Nosaltres, per començar, direm que recolzarem 
aquesta moció, consideram que no és el millor moment econòmic per pujar imposts o crear 
taxes noves i ja esteim pagant bastant amb el tema dels residus en aquest moment. També 
és cert, però, que la Comunitat Europea va imposar fa 10 anys que tots els seus membres 
havien de reciclar, l’any 2020, o sigui fa 2 anys, el 50% dels seus residus municipals. Si no 
vaig equivocat, si no me corregirà la regidora, en aquests moments a Marratxí esteim al 9%. 
Evidentment fa falta una inversió, no sé si esteim molt enfora de la xifra que he dit ara en 
aquests moments. [Parla la regidora de Medi Ambient, Cristina Alonso, fora de micròfon]. 
Val, esteim molt enfora del 50 de totes formes, no? Evidentment sí que fa falta inversió, però 
aquests governs darrers tenen molta facilitat per pujar imposts, que al final en molts de 
casos no són finalistes per ser d’on surt aquests doblers i la inversió. Per tant només tornar a 
dir que nosaltres sí recolzarem, però per les circumstàncies que esteim vivint en aquests 
moments. Gràcies”



A continuació parla la senyora Lola Nchaso, portaveu de Vox: “Nos extraña leer que el PP, 
en su exposición de motivos, hacen referencia a la guerra de Ucrania como una de las 
principales causas de esta situación a la que hemos llegado. Otra evidencia más de que el 
PP se vuelve a alinear con los partidos de izquierda y con su fanatismo climático dando la 
culpa a los demás, en este caso a la guerra de Ucrania, de la crisis de precios, justificando 
la subida de impuestos y las tasas, mientras la causa de todo ello son las políticas 
climáticas, las que nos han traído hasta aquí, sin soberanía alguna para España, algo que 
ha provocado nuestra dependencia absoluta a una subida de precios desorbitada de todos 
los servicios básicos. Señores del PP: no hagan como el señor Sánchez, no aprovechen la 
guerra de Ucrania para justificar la elevada inflación, pues viene de mucho más lejos, puesto 
que antes de que Putin invadiera Ucrania la inflación ya estaba en un 7%, algo que su 
portavoz en el congreso, Cuca Gamarra, ya defendió. ¿Dónde se alinea ahora el PP de 
Marratxí, con la opinión de Abascal y Gamarra o con el argumento de la izquierda? No se 
puede utilizar la guerra como coartada para justificar todos los problemas que nos han 
creado este gobierno de izquierdas y de extrema izquierda. No es la guerra de Putin ni es la 
pandemia por mucho que se empeñe el señor Sánchez y en extender esta mentira. Son los 
partidos de izquierda y extrema izquierda que gobiernan los responsables de que España 
esté en el vagón de cola de Europa. Son ustedes y sus políticas suicidas, señores del 
PSOE, los que están arruinando a las familias. Son ustedes y los socios cómplices, entre los 
que están los enemigos de España, que quieren que a España y a los españoles les vaya 
mal, y por eso es que desde VOX en el congreso no hemos apoyado medidas nocivas y 
propagandísticas, y por esto no vamos a apoyar las medidas del señor Sánchez sobre el 
nuevo impuesto estatal de depósito de residuos en vertederos de incineración y 
coincineración, porque son hambre para hoy, hambre para mañana, sí, sin pan, como ya se 
ha demostrado en las nefastas medidas que vienen tomando desde hace meses y tampoco 
vamos a apoyar nuestros cánones ni impuestos, que lo único que hacen es empobrecer 
todavía más a las familias con el único fin de recaudar y hacer caja. De una vez por todas el 
PSOE, dígale al señor Sánchez que reduzca y elimine los impuestos abusivos sobre luz, 
gas, gasóleo, que reduzca el IVA, los productos básicos, que reduzca su gobierno faraónico, 
también reduzca el gasto político, 20.000 euros para la señora Montero, el gasto sindical, y 
derogue las leyes climáticas que están arruinando el campo, la industria y los hogares. Y es 
por esto que al tratarse de una moción que está en la línea de nuestro posicionamiento en 
cuanto a no añadir más impuestos que graven al ciudadano, nuestro sentido del voto será 
favorable. Gracias, señor Alcalde”

La senyora Cristina Alonso, regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament intervé a continuació: 
“Hola, bon vespre a tothom. Abans de tot dir que esteim vivint una crisis mediambiental 
sense precedents, per molt que VOX no ho vulgui veure, amb la comunitat científica ja ho 
classifica d’emergència climàtica, ja arribam tard, i és per aquest motiu que hi ha una sèrie 
d’actuacions que són urgents que se facin ja, entre elles, o una d’elles que se considera molt 
important, és la separació i tractament diferenciat de la fracció d’orgànica als domicilis i 
també als grans productors o productors singulars. En aquest sentit, la llei autonòmica de 
residus i sòl contaminant de l’any 2019 ja preveia aquest gravamen, que s’havia de 
començar a aplicar el 2020, que era el límit que posava Europa per començar a complir 
aquestes bases. Què passa? Que ja se va bonificar l’any passat degut a la crisi de la 
pandèmia, des del 2020 i 2021 se va bonificar aquest gravamen, i ara se duu a terme, però 
no és més que per incentivar a tots aquests ajuntaments o entitats que no hagin incorporat 
aquesta fracció que la incorporin quan abans millor. He de dir que des de l’aparició 
d’aquesta llei, des de la publicació el 2019, aquest Ajuntament està fent feina amb el nou 
contracte de recollida selectiva, justament per introduir aquesta fracció i complir els 
objectius. De fet, nosaltres confiam que abans de que acabi l’any ja estigui treta, per tant 



serà residual el que puguem pagar del cànon aquests 4 o 5 mesos que el puguem pagar. En 
qualsevol cas no se repercutiria directament, en aquest cas, als ciutadans, donat que aquest 
gravamen després torna als ajuntaments per fer inversions en aquest sentit, per tant jo crec 
que en aquest sentit esteim fent el que havíem de fer, està justificat que és prioritari dur 
endavant polítiques mediambientals perquè són d’urgència en relació al preu que podia 
arribar a tenir aquest gravamen. Per aquest motiu votarem en contra”

Té el torn de rèplica el senyor Jaume Llompart: “Gràcies senyor Batle. Gràcies als companys 
de Ciutadans per fer que, o per intentar ajudar, a que els marratxiners paguem menos. Jo no 
sé… [passa al castellà] estamos en la oposición todos nosotros, lo digo porque pareix, 
nosaltres, parece que va en contra de la oposición. Oposición a la oposición. Yo no he 
hablado de todo esto, es decir los precios, la moción dice [passa de nou al català] que els 
preus s’ha vist encara molt més agreujada per la invasió d’Ucraïna i per l’estat de Rússia i 
de la dependència que tenim d’aquests països en matèria prima, en energia i combustibles i 
aquestes coses, i que ja fa un grapat de mesos que el PP ho venim parlant. Però no ho 
entenc, perquè tant vostès com l’equip de govern vos heu desviat totalment del que 
demanam a la moció, totalment. Senyora Alonso, que hi ha una crisi mediambiental i que en 
qualsevol cosa que sigui beneficiosa en benefici, valgui la redundància, del medi ambient, 
ens hi trobarà. Ens ho demani, que nosaltres en tot el que vostès trobin que hi hem de 
participar ho farem i ens pareix molt correcte, de fet ja fa un parell de vegades que li hem 
demanat com està el tema de la selectiva. El 2020 era la culpa de la pandèmia, ara no sé a 
qui li donaran la culpa, crec que el juliol expira el plaç per haver de tenir selectiva porta a 
porta, que no tendrem. Per tant aquí tenim crisi mediambiental i crisi climàtica al nostre 
municipi, i no fa falta anar tan enfora. Nosaltres només li demanam que als marratxiners no 
ens costi més el rebut, sigui poc o molt en funció de que sigui mig any, nou mesos o tres, 
ens és exactament igual, malgrat sigui un mes, si li podem estalviar 10 euros a cada 
marratxiner bo serà. Les inversions que puguem fer no seran inversions perquè en cap 
cas… És a dir, seran doblers que els marratxiners ja haurem pagat i que ens tornaran en 
forma d’inversions, no en forma de baixada d’imposts, per tant no ho acab d’entendre, la 
veritat. Crec que la moció era bastant senzilla, no els hi he llegit l’exposició de motius perquè 
han tengut temps de sobra des de que la vàrem enregistrar, crec que ho hauria d’haver fet 
perquè l’únic que demanàvem és que en el sentit amb què veníem parlant el Partit Popular 
des de fa un grapat de temps, crec que és necessari que dels marratxiners i de les 
marratxineres hi surtin els mínims doblers possibles de les seves butxaques per pagar 
imposts, és l’únic. I ara en tendrem un a partir del juliol que el pagarem en forma de sis 
mesos o de nou, ja ho veurem perquè això de que només pressupostam mig any perquè 
confiam de que el setembre estarà fet, l’any passat ja ens ho va dir i no està fet. Per tant 
m’ha de permetre que no ens fiem, m’ho ha de permetre perquè fa un any que anam tard, o 
dos millor dit. I llavors amb un impost que el govern d’Espanya, el govern del senyor 
Sánchez, amic de la senyora Nchaso, ens prepara per a partir de l’1 de gener de 2023, 
d’aquest tampoc no me’n parla, d’aquest tampoc no me’n parla. I a jo, ja li repetesc, que ens 
ho tornin en forma d’inversions, no me va bé, l’únic que cercam és que als marratxiners, al 
cap damunt del l’any, o al cap damunt del mes, li surtin els mínims doblers possibles de la 
seva butxaca per tenir-los ells i gastar-los en el que volen. Talment, moltes gràcies”

Ara qui té la paraula és el senyor Miquel Cabot, Batle: “Gràcies, senyor Llompart. Per 
contestar i tancar contestaré jo. Evidentment crec que tampoc heu entès… Nosaltres hem 
entès perfectament la vostra moció però crec que no heu entès la nostra contesta. Vull dir, 
nosaltres el que contestam és que aquest cànon, evidentment, està per incentivar la 
població a que tracti millors els seus residus, i per tant són els ajuntaments que també han 



d’incentivar la seva població a que se recicli més, se tracti l’orgànic, etcètera, etcètera. I això 
és una norma que ve, que no se l’ha inventada el govern d’aquí ni res, sinó que ve d’Europa, 
que és el que obliga i per això el govern estatal també aprovarà aquesta normativa, i 
Europa, que no podem dir que sigui un govern d’esquerres. Per tant hi ha governs liberals, 
de dretes europees, que sí que consideren que aquesta crisi climàtica és molt important, i 
per això obliguen, encara que saben que la situació econòmica no és la més adient, 
obliguen a posar aquests gravàmens per tal d’arribar als objectius que tots ens marcam, 
perquè si no ens posam aquests objectius i no gravam, per desgràcia, d’aquesta manera, no 
arribam. Però després no només això, vull dir que està molt bé el tema de parlar de que a la 
gent li hem de baixar els impostos, evidentment, el que passa és que això és recurrent, i jo 
crec que vosaltres entrau ja, ja sou el partit de la contradicció, jo crec que ho diria així, 
perquè després al final quan vosaltres governau ni un en vàreu davallar, de fet en vàreu 
pujar. A la crisi econòmica anterior, que inclús va ser més dura que aquesta, perquè ara se 
crea ocupació, a la crisi anterior no se creava ocupació i hi havia els números d’atur més 
grans d’Europa, vosaltres vàreu pujar l’IVA, al 21. En Bauzá va posar el cèntim sanitari, 
vosaltres vàreu pujar un 100% l’IBI a Marratxí, per tant crec que entrau ja a les 
contradiccions. I després està clar que els doblers on millor estan és a les butxaques dels 
ciutadans, i perquè els ciutadans tenguin els doblers a les butxaques, o puguin tenir els 
doblers a les butxaques, jo crec que el més important és tenir feina, i vos record que vàreu 
votar en contra d’una reforma laboral que només al mes d’abril ha suposat situar Balears 
com a líder indiscutible en la creació d’ocupació a Espanya, només al mes d’abril. Abril, el 
millor mes laboral de la història amb 518.000 afiliats a la Seguretat Social, cosa que ha 
significat la creació de 82.256 llocs de treball, la taxa d’atur de 7’5 ha aconseguit el mínim 
històric dels darrers 14 anys i la tercera més baixa de la història amb 41.915 aturats. Això és 
posar doblers a la butxaca dels ciutadans, vàreu votar en contra. També s’omplen les 
butxaques de la gent no oposant-se a la pujada del salari mínim, que també vàreu votar en 
contra, en 1000 euros al mes, que beneficiarà dones i joves que treballen sobretot als 
sectors més precaritzats. Això és també posar doblers a les butxaques dels ciutadans. I dir 
que també que aquests darrers tres anys el govern ha pujat l’SMI més del doble del que ho 
va fer el Partit Popular en set anys, és a dir 264 euros de pujada, la qual cosa suposa més 
del 35’88 en només tres anys. Per tant, està molt bé aquest mantra que anau repetint, el que 
passa que jo crec que entrau en contradiccions i el vostre partit és el partit de les 
contradiccions perquè després no compliu quan governau amb el que demanau, per tant per 
això i per tot el que ha explicat abans la senyora Alonso, el nostre vot serà en contra”

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.

B) PART DE CONTROL

1. Donar compte dels decrets i resolucions del període entre l’11-04-2022 al 10-05-2022

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia del període comprès l’11-04-
2022 al 10-05-2022.

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



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

Atès que, al llarg del 1t. trimestre de 2022 s’han tramitat entre d’altres els següents:

· EXECUCIÓ TRIMESTRAL 1T 2022
· DADES PMP I MOROSITAT 1T 2022

Aquesta Regidoria es complau en elevar a Ple la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Donar compte dels tràmits abans esmentats.

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

3. Dació de compte de l’informe anual d’intervenció sobre els resultats del control 
dels comptes a justificar i avançaments de caixa fixa. Exercici 2021

Atès que, l’article 27.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local disposa que en ocasió de la 
dació de compte de la liquidació del Pressupost i la remissió al Ple de l’informe anual 
esmentat en l’article 15.6 (de resolucions contràries a objeccions i d’anomalies en matèria 
d’ingressos) i, en un punt addicional, s’elevarà a aquest òrgan un informe amb els resultats 
obtinguts del control dels comptes a justificar i avançaments de caixa fixa.

Aquesta Regidoria es complau en elevar a Ple la següent:

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Donar compte de l’informe abans esmentat.

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

4. Donar compte de l’informe anual d’intervenció sobre resolucions contràries a 
objeccions i principals anomalies en matèria d’ingressos. Exercici 2021

Atès que, l’article 218.1 del Text refús de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que l’òrgan interventor elevarà 
informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local contràries a 
les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d’ingressos. Aquest informe atendrà únicament aspectes i comeses propis de 
l’exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions d’oportunitat o conveniència de 
les actuacions que fiscalitzi. El que conté aquest apartat constituirà un punt independent en 
l’ordre del dia de la sessió plenària corresponent.

Els articles 15.6 i 28.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local disposen que aquest informe 



anual s’elevarà al Ple en ocasió de la dació de compte de la liquidació del Pressupost, i 
inclourà també les resolucions adoptades amb omissió de fiscalització prèvia.

Aquesta Regidoria es complau en elevar a Ple la següent

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Donar compte de l’informe abans esmentat.

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

5. Memòria de l’activitat de la Defensora de la Ciutadania durant l’any 2021

En compliment dels articles 7, 28 i 29 del Reglament del Defensor de la Ciutadania, referits 
tots ells a la presentació al Ple de la Corporació, dins el primer quadrimestre de l’any, d’una 
memòria anual de les activitats realitzades per la Defensora durant l’any anterior, aquesta 
Regidoria eleva a la Comissió Informativa de Transparència i Defensor de la Ciutadania la 
següent

PROPOSTA D'ACORD

1. Donar compte davant el Ple de la Corporació de la Memòria Anual de l’activitat 
de la Defensora de la Ciutadania corresponent a l’any 2021.
2. Notificar/donar compte d’aquest acord als interessats.

A continuació parla la senyora Neus Serra, regidora de l’àrea de Defensor de la Ciutadania: 
“Moltes gràcies senyor Batle, bones tardes a tots i a totes. En aquest punt jo vull aprofitar per 
agrair una vegada més la tasca que duu a terme la Defensora de la Ciutadania d’aquest 
municipi, que és n’Eusèbia Rayó i Ferrer, que ara ens explicarà tota aquella feina que ha fet 
durant l’exercici 2021. Per aquells que no coneguin l’activitat i les funcions de la Defensora, o 
d’un Defensor de la Ciutadania, ho podeu trobar al reglament de Participació Ciutadana, al 
que el setembre de 2021 s’hi va incorporar aquesta figura. No m’estendré més, sinó que 
agrair una vegada més la feina que duu a terme la nostra defensora. Gràcies”

Es col·loca una pantalla al costat de la sala perquè es pugui mostrar la memòria als regidors. 
Qui parla a continuació és el senyor Batle: “Una vegada aprovada avui, si s’aprova, se penja 
a la pàgina web. De totes maneres, al públic vos deman si la voleu veure ara, si vos podeu 
fer a aquest costat, perquè me sap greu però és que els regidors tots l’han de poder veure 
perquè l’han de votar”

Seguidament intervé la senyora Defensora de la Ciutadania, Eusèbia Rayó: “Bon vespre a 
tothom. Això serà una mica accidentat, perquè amb els papers i tal, però bé, farem el que 
podrem. Com cada any faig un resum de la normativa, jo me regia pel reglament del 
Defensor de la Ciutadania de Marratxí, que llavors va quedar integrat dins el reglament de 
Participació Ciutadana. L’article 5P imposa la presentació al ple de la memòria dins el primer 
quadrimestre, jo ho vaig presentar dins el primer quadrimestre però aquest mes és el mes 
cinquè, tampoc no passa res. També estipula que s’ha de posar el nombre i el detall 
d’queixes, situacions, gestions realitzades, i l’article 30 que no hi hem de fer constar les 
dades personals. Aquest any com sempre hi ha hagut casos més senzills i casos més 
complicats i més llargs. N’hi ha hagut més que l’any passat, l’any passat si no record 
malament varen ser 20, motivat segurament pel confinament i tot això, aquest any han estat 



26 i a part d’això hi ha algunes coses que he anat fent, com per exemple assistència virtual a 
cursos o petites informacions que jo ja no ho he comptat perquè és com a ridícul comptar-ho. 
Hi ha una mica de dificultat al còmput perquè clar, de vegades el mateix assumpte passa per 
diferents àrees, i també dins una mateixa instància hi ha diferents coses, o sigui que el 
còmput real són 26 però si llavors miram per àrees… Si llavors miram per àrees veurem que 
la suma no és exactament igual, però això cada any és el mateix.Les queixes, com sempre 
dic, tenen un sentit positiu i sobretot per millorar la gestió i actuació de l’administració. En 
relació amb els ciutadans, hi ha com sempre una sèrie de problemes, com per exemple que 
jo soc la primera instància a què li poden enviar qualsevol cosa. Després el tema  de la 
facilitat del correu electrònic, que està molt bé, però de vegades se pensen que en enviar un 
correu electrònic ja està tot arreglat i refusen presentar una instància perquè diuen que no 
tenen per què si ja han presentat un correu. I llavors s’usa molt les crítiques a la gestió de 
l’Ajuntament mitjançant les xarxes socials, cosa que no serveix per res, i és una pèrdua de 
temps i un brou de malestar general. Després també, això cada any és el mateix, de vegades 
me veuen com una figura política i me diuen: ara que no hi ha eleccions, i jo els hi dic que a 
mi m’és igual si hi ha eleccions o no hi ha eleccions, la meva tasca és completament a part. 
Després també no entenen, de vegades, les meves limitacions d’actuació, jo no puc anar 
contra normes ni contra res, sinó que m’he d’adaptar a la normativa com s’ha d’adaptar 
l’Ajuntament, miracles no en podem fer. I llavors també hi ha gent que posen les seves 
exigències personals per sobre altres consideracions de tipus general. Després hi ha també 
la necessitat de ser escoltats, perquè és vera que quan venen a mi ja venen com a cremats 
perquè no els han fet cas a una altra banda o perquè consideren que no els han atesos com 
ells pensen que haurien de ser atesos. Després també hi ha que una ha de fer un esforç 
d’entendre el que volen, perquè de vegades o bé no te conten tot el que t’han de contar o bé 
no se saben expressar i has d’anar filant a veure què és exactament el que volen dir. 
Després hi ha un tema que és la confusió entre les competències de les diferents 
administracions, o sigui ells el primer que tenen, el que tenen més a mà, és l’Ajuntament, per 
tant pam, a l’Ajuntament, però hi ha coses que no depenen de l’Ajuntament, que són coses 
que són o bé del Consell, o bé del govern central o bé del govern autonòmic. Llavors també 
m’he trobat amb queixes per la progressiva digitalització de l’administració, això d’haver de 
fer tant, que si el DNI ha de ser així electrònic i tot això, a mi mateixa m’apura, o sigui que 
comprenc perfectament que a la gent l’apuri. I llavors també hi ha, que sembla mentida, 
perquè jo ara ja el mes que ve farà 4 anys que soc aquí, i que encara hi ha gent que no sap 
que existesc, bueno, la figura de la Defensora. O sigui, els hi ve de nou que hi hagi una 
Defensora o un Defensor, vaja, o sigui que això ja l’any passat en vàrem parlar una mica, 
que per ventura convendria donar més propaganda, no ho sé, no soc jo que ho he de fer. I 
llavors, en alguns casos, enguany més que mai, demostren agraïment per l’atenció rebuda. 
He fet una sèrie de recomanacions, aquestes són per l’administració que una queixa molt 
freqüent, que cada any ho dic perquè continua igual, és la manca de resposta de 
l’administració, gent que diu: no, és que jo he enviat i no m’han contestat i no sé què; això hi 
ha bastanta gent. Per tant, jo recoman respondre sempre, seria molt convenient acusar rebut 
de quan… O sigui, jo veig en altres administracions i en altres coses així oficials que tu 
envies un e-mail, per exemple, i automàticament te ve una resposta que te diu: s’ha rebut el 
seu e-mail i ja li direm… Com a mínim això dius: mira, ha arribat i m’han fet un poc de cas. 
Llavors hi ha el tema del silenci administratiu, que això és molt mal d’entendre per una 
persona que no estigui ficada dins l’administració, i fins i tot quan s’hi està ficat també. I 
llavors també simplificar les respostes, perquè hi ha qualque escrit que costa d’entendre 
inclús a la gent que fa anys que feim feina a l’administració. Després, seria convenient 
també, que ja en vaig parlar amb el senyor regidor d’Esports, enllestir la nova ordenança per 
temes, sobretot, de que hi ha gent amb minusvalidesa que té gratis l’entrada a altres 
municipis i en canvi vivint a Marratxí, a les piscines per exemple de Marratxí no hi té entrada 



gratis. O sigui, cada any se fa com un apaño, per dir-ho així, per solucionar-ho, però 
convendria ja fer-ho d’una manera definitiva. Després vull fer constar que l’Ajuntament no 
hauria de demanar documentació que ja consta als arxius, hi ha… Aquí ho vaig explicar, que 
hi ha un article de la llei de procediment de règim jurídic i procediment administratiu, que diu 
que el ciutadà no té per què presentar, per exemple, un DNI que ja ha presentat 4 vegades 
per coses anteriors. Després he observat que hi ha una satisfacció general bastant gran per 
l’atenció dispensada per part del personal de les OAC. Llavors hi ha el tema de les cites 
prèvies, que això és un altre tema, que clar, amb això sí que se queixen perquè diuen: sense 
cita prèvia no el poden atendre i tal. Ara veig que sí, que en segons quins casos s’atén. 
Després instar la ciutadania al civisme i a fer un bon ús dels recursos existents, perquè és 
una llàstima que hi ha papereres i hi ha coses en terra, hi ha els contenidors de fems que jo 
no sé la gent el que arriba a deixar allà enlloc de fer una telefonada, o sigui això, instar la 
ciutadania al civisme. També hi ha un tema que no vaig pensar posar-ho aquí, però també 
cada any ho dic, que és el tema dels excrements dels cans, que és una vergonya, que vas 
pel carrer i és que jo no sé la gent en què pensa. I després, això estava referit a la utilització 
dels bons de comerç, que se varen donar l’any passat per Nadal, i que clar, si un no arribava 
a temps, que diguem, als de 30 euros, se quedava sense això, i en canvi crec que seria 
millor si se poguessin fer tres de 10 euros, sempre i quan no superàs el límit que té cada 
persona. Però bé, això ja són coses que no sé, segons la norma que s’hagi aplicat,  no sé si 
se pot fer o no. I aquí me vaig equivocar perquè vaig posar un total de 80 euros i no és vera, 
eren 50 però bé, tots ens equivocam. I llavors pels ciutadans, la responsabilitat, utilització i 
bon ús dels recursos públics existents, això ja ho he dit una miqueta abans, servei de 
recollida, festes de poble i tot això, que la veritat és que funciona bastant bé, jo com a 
usuària ho veig cada dos per tres, i és una llàstima que hi hagi zones que la gent se passa 
pel forro tot això i deixa les coses on li dona la gana. També és vera que hi ha això del 
turisme de residus, que és un problema que sé que l’Ajuntament hi està a damunt, però que 
és un desastre. Llavors seria convenient la cooperació ciutadana en temes de voluntariat 
perquè hi ha bastantes coses a fer i a més que és una cosa que al fons és gratificant, hi ha 
molta gent que per ventura està avorrida a ca seva i allà s’ho passaria la mar de bé. I 
després ser conscients de les responsabilitats que té l’administració i la de les empreses 
privades, o sigui, no tot pot ser resolt per l’Ajuntament. Per exemple aquí tenim el cas del 
famós trasllat del Mercadona, que no sé si s’arribarà a fer o no, que la gent s’enfada amb 
l’Ajuntament perquè Mercadona ha decidit anar-se’n, jo crec que s’haurien d’enfadar amb 
Mercadona, no amb l’Ajuntament. L’Ajuntament ha de seguir amb la normativa i ha de fer el 
que fa, no pot fer res més. I després, com sempre, recoman realitzar una avaluació de la 
feina que jo faig per si troben que s’ha de fer qualque ajust o qualque cosa. Ara per àrees, 
aquest any el guanyador de la feina, que diguem, ha estat l’àrea de Seguretat Ciutadana i 
Policia, que així mateix hi ha hagut 8 queixes, seguit de Medi Ambient, que normalment va el 
primer, però aquest any va el segon, que són 5 casos. Després hi ha Tributació i Negociat 
d’Aigües 3, Urbanisme 3, Batlia 3, Esports 2, Vies i Obres i Serveis Socials. I després hi ha 
un cas, que he posat diversos, que és un que escapa una mica al que és l’administració, 
perquè és un tema d’una senyora que té una estació transformadora dins un solar seu, i és 
un tema de GESA, però jo ho vaig agafar perquè clar, una estació transformadora pot 
repercutir molt damunt els ciutadans de Marratxí. Però bé, jo vaig fer la gestió, no vàrem 
aclarir res i ja està. Això ja ho he explicat, de la dificultat del còmput, i que intervenen 
diverses àrees simultàniament. Situació dels casos. Resolts o en tràmit 17. Un en contra, 
això vol dir que un se va resoldre no a favor del que la persona volia sinó que no se va 
resoldre perquè no se podia; no se podia o se trobava que no s’havia de resoldre. Després 
pendents en tenim 5, no admesos 3 i un desistiment, una senyora per un tema d’una multa 
que després ja conversant amb ella i explicant les coses va dir me retir i ja està. En 
percentatges, tenim resolts o en tràmit 65’384, pendents 19’230%, no admesos 11’538% i el 



desistiment, que és el 3’846, que en total sumen 99’998. Per localitats, com sempre, el Pont 
d’Inca va el primer, són 13 casos. Clar, és la part més extensa i més poblada, i té moltes 
urbanitzacions així repartides i això. Llavors tenim Sant Marçal 1, sa Cabaneta 3, es Caülls, 
3, es Figueral 3, no localitzats 3, que vol dir que o bé són generals de tot el municipi o bé la 
persona que ha iniciat un procediment o tal no m’ha dit d’on era. I en total tenim 26. I ara en 
gràfic, se veu els 8 de Policia, 5 de Medi Ambient, en fi, se veu com una tortada i està 
repartit. L’estat dels casos resolts o en tràmit és la part blava i llavors els pendents, 19%, 
12% i un desistiment, que això és amb números redons perquè si no no anava bé. Aquí 
tenim en gràfic per localitats. Veim la descompensació que hi ha entre el Pont d’Inca i l’altre, 
que és una cosa notòria, vaja. I això és el mateix, que per zones geogràfiques 13, el conjunt 
de les altres zones són 10 i els no localitzats. I me pareix que aquí s’acaba la història. 
Llavors tenim, que hi havia una cosa… També vull fer constar que precisament a Seguretat 
Ciutadana hi ha hagut dues queixes pel mateix tema de persones diferents, que és el trànsit 
dels vehicles pesats dels Caülls, que és un tema que està pendent, que estàvem pendents 
de fer estudis i tot això, no sé ara exactament com està el tema, però vaja. I llavors el renou 
de les motos del Pont d’Inca, que l’any passat va quedar resolt amb una batuda, se varen 
posar una sèrie de multes i tal, i ara, avui un senyor m’ha dit, el mateix senyor de l’any 
passat, m’ha dit que ja tornen començar les motos amb els tubs d’escape trucats i tot això. I 
després dir que un cas del tema de la instal·lació de la sala de jocs, que aquí, clar, quan jo 
vaig fer això s’estava tramitant un avantprojecte de llei sobre el tema, i la llei si no vaig errada 
ja està aprovada i tal, i que això ha estat, sota el meu punt de vista, una gran victòria pel 
municipi. I res més per part meva, si algú vol qualque aclariment o qualque cosa, estic a la 
seva disposició”

El Batle diu: “Moltes gràcies Eusèbia”

Ara qui intervé és el senyor José María Amengual, portaveu de Ciudadanos: “Moltes gràcies 
senyor Batle. En primer lloc donar-li les gràcies a la senyora Rayó i demanar-li disculpes per 
l’improvisat del puesto que li han muntat. La seva feina s’ha entès perfectament, encara que 
el complicat que li han posat aquesta exposició, consider que s’hauria d’haver mostrat un poc 
més de respecte a l’hora de presentar-li un puesto, senzillament això. Després, veig que 
moltes qüestions se repeteixen, això ens fa que pensar que per ventura des del nostre 
consistori sí que podríem fer, no sé si és exactament una feina de conscienciació, il·lustració, 
educació, formació, no tenc molt clar la paraula exacta que fer servir, però sí que podríem 
donar un impuls a aquesta figura del Defensor de la Ciutadania, donar-li més visió, a les 
escoles, el que sigui, tot això ho podem parlar més endavant, però crec que fa falta perquè 
no torni com, per ventura no és molt correcte, com un dia de la marmota, o sigui venc a dir 
sempre el mateix, sempre el mateix. Crec que necessita més recursos i necessita que li 
donin més visibilitat, aquesta és la paraula possiblement. Només reclam això, en aquest cas, 
per la persona que ho representa, la senyora Rayó, que torn a dir que moltíssimes gràcies 
per la seva feina. Ja està”

El portaveu del PP, senyor Llompart continua amb la paraula: “Moltes gràcies. No ho hem 
pogut veure gaire bé, però demà ho estudiarem amb més detall. I òbviament me sum a les 
paraules del company de Ciutadans i li don l’enhorabona per la feina que fa dia a dia. Moltes 
gràcies”

Demana la paraula el senyor José María Amengual: “Disculpi, senyor Batle. És que se m’ha 
oblidat dir que al document que tenim del pleno posa veure annex i l'annex no l’he trobat, no 
sé si és culpa meva o tornam a estar a les mateixes. [Parlen fora de micròfon] Nosaltres ja li 
dic que no ho hem trobat, hem consultat amb els companys, tampoc ho han trobat. La 



senyora Rayó ha fet una exposició bastant clara, per tant estaria bé que nosaltres 
venguéssim amb la lliçó ja un poc entesa. Moltes gràcies”

Ara qui parla és la senyora Lola Nchaso: “Además de, a pesar de todo lo que nos ha 
presentado le doy las gracias, le doy la enhorabuena, pero quisiera saber con cuánta gente 
cuenta en su departamento para trabajar”

Contesta la senyora Defensora del Poble, Eusèbia Rayó: “Jo tota sola”

De nou la senyora Nchaso: “¿Cómo?¿Usted sola? Señor Alcalde…” [tots riuen]

Contesta la senyora Rayó: “No, no, i no necessit ningú, me basta. Basta bé, eh?”

Ara parla el senyor Batle: “¿La ha escuchado bien, no? [Passa al català] L’ha escoltada bé? 
És que jo crec que la senyora Nchaso s’equivoca de la figura que vostè representa, no ho té 
del tot clar”

Contesta la senyora Lola Nchaso: “No se equivoque, señor Alcalde, ha sido una broma del 
momento, yo sé quién es la Defensora del Ciudadano, puede hacer los trámites pertinentes 
para poder ampliar su plantilla, digo yo”

Demana la paraula la senyora Eusèbia Rayó de nou, Defensora del Poble: “Jo no necessit 
personal. Vull dir, tenguin en compte que jo faig de fil conductor, per tant distribuesc. Els que 
fan la feina realment són les regidories tant a nivell polític com a nivell funcionarial, jo sí faig 
informes, contest e-mails, faig molta feina d’e-mail perquè amb la pandèmia consider que la 
gent no ha d’anar i venir innecessàriament, però a jo de moment me basta bé, no necessit 
ningú. Moltes gràcies pel seu interès, però no necessit ningú, de moment. Ara, si hi hagués 
un increment del volum d’una cosa que fos horrorosa  ja tocaria mare, però de moment no fa 
falta"

Parla a continuació el senyor Batle: “Jo crec que la millor notícia que tenim és que existeix la 
figura de la Defensora del Ciutadà, cosa que fa 4 anys, vostè ha dit que ara farà 4 anys, fa 4 
anys que la vàrem implantar i jo crec… 5 anys, vostè duu 4 anys i abans hi va haver en 
Claudio, per tant jo crec que era una figura necessària més que res per, com vostè avui ha 
explicat aquí, és un vincle, és un pont, entre els ciutadans que a vegades no tenen per, sigui 
el motiu que sigui, resposta de l’administració, o creuen que no han estat ben atesos, perquè 
això també a vegades és molt variada, i té la vostra figura per fer-nos-ho arribar, una figura 
que hi ha gent, i jo per ventura supòs que això també és el que acaba de passar, que a 
vegades ho confon amb els Jutjats de Pau o amb el Jutge de Pau i no té res a veure, són 
coses molt diferents. I jo crec que, sobretot, la millor notícia és aquesta, que tenim aquesta 
figura representada en vostè i que són 26 persones que l’han pogut venir a veure i s’han 
trobat ateses; 26 persones que no se varen trobar ateses per l’administració que, a través de 
vostè, s’han pogut trobar ateses i, a més, d’aquestes 26 17 se’ls ha solucionat el seu 
problema, i encara n’hi ha 5 de pendents, per tant jo crec que el nombre és molt positiu i a 
nosaltres també ens serveix a nivell estadístic i a nivell informatiu també per saber cap a on 
hem d’anar i quines àrees hem de reforçar o, també, quins serveis hem de reforçar. Per tant 
jo crec que la millor notícia és aquesta, que a Marratxí comptam amb la vostra figura, que no 
són tots els Ajuntaments que la tenen. Gràcies”

Els senyors assistents es donen per assabentats de la Memòria de l’activitat de la Defensora 
de la Ciutadania durant l’any 2021.



Pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciudadanos relativa al menjador de 
l’edifici d’infantil del CEIP Costa i Llobera de Pòrtol

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la regidora de Ciudadanos, senyora 
Lidia A. Sabater Pérez que dona compte i lectura de la pregunta presentada pel grup polític 
municipal de Ciudadanos relativa al menjador de l’edifici d’infantil del CEIP Costa i Llobera 
de Pòrtol, que diu textualment: 

“Per tots és sabut que el menjador de l'edifici d'infantil del CEIP Costa i Llobera de Pòrtol és 
una aula prefabricada des de fa 13 anys i, aquests darrers anys, sofrint goteres, sense 
calefacció i manca d’espai.

Segons hem pogut saber:
- A mitjà del mes de desembre del 2021, el senyor Antoni Morante Milla (Director General de 

Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació) afirmà a la direcció del 
CEIP Costa i Llobera de Pòrtol que el projecte estava a punt de finalitzar-se i la previsió 
d'inici de les obres seria a l'estiu del 2022 i estarien finalitzades o com a mínim molt 
avançades a finals del 2022.

- A febrer, l'IBISEC, confirma la previsió d'execució de les obres a l'estiu de 2022.
- Aquest mes de maig la directora comunica que no es complirà amb el previst per problemes 

amb l'Ajuntament, que faran gestions i segurament les obres s'iniciaran el mes de 
setembre.

Per tot això demanam:
· Quins són aquests problemes que han impedit complir amb el previst d’aquestes obres?
· En quin punt se troben les obres de construcció del nou edifici que albergarà el menjador 

d'Infantil del CEIP Costa i Llobera de Marratxí?
· Quan podran disfrutar d’aquest nou menjador els nins i nines d’aquesta escola?

Gràcies per la seva atenció”

Segueix parlant la regidora de Ciudadanos: “Gràcies, senyor Batle. La pregunta la faré jo, i 
aquesta pregunta ara queda un poc desfasada perquè sabem que vos heu reunit amb 
l’AMIPA, amb l’IBISEC ahir, i més que res que ens conteu un poc com està la situació i a 
veure quan comencen les obres del menjador d’infantil. Gràcies”

Té la paraula la senyora Aina Amengual, regidora d’Educació: “Bon vespre a tothom. 
Començaré explicant-vos un poquet l’exposició que ens varen fer a la reunió que vàrem tenir 
ahir migdia a l’IBISEC. En principi, el que vàrem aclarir és que hi havia hagut un malentès 
entre la directora i l’IBISEC, perquè en principi nosaltres com a ajuntament no tenim cap 
documentació retrassada ni, és a dir, no estam pendents de cap documentació des de 
l’Ajuntament, sinó que ha estat un retràs per culpa de, en principi l’arquitecte que està 
dissenyant el que és el projecte sí que va tenir un problema personal, va estar de baixa un 
mes, que ha estat el que ha fet retrassar, diguem, la presentació del projecte en si. Després 
també el que vàrem estar parlant, que és un poc difícil a dia d’avui determinar exactament 
quan començarà l’obra, perquè ens varen presentar el projecte, des de la comunitat 
educativa vàrem poder fer aportacions, és a dir, ara en principi amb aquestes aportacions 
que se varen fer s’han de fer els canvis pertinents, i una vegada estiguin, diguem, s’hagin 



adaptat aquests canvis al projecte, després s’ha d’avisar per part de l’IBISEC perquè és una 
externalització d’aquest projecte, és a dir no està fet per personal propi de l’IBISEC, s’ha de 
revisar i una vegada revisat sí que se demanarà els permisos pertinents a l’Ajuntament per 
poder executar l’obra. Però sí que és vera que durant aquest temps, el que se farà per part 
de l’IBISEC serà ressituar l’aula que hi ha actualment, és a dir, la situació del menjador, la 
construcció que se farà, serà exactament allà on hi ha l’aula ara, per tant el que hauran de 
fer és ressituar l’aula prefabricada, després se farà una separació, evidentment, del que serà 
l’obra de la resta de pati, perquè no interferesqui en cap moment, vull dir, perquè no hi hagi 
problemes de seguretat, evidentment com en totes les obres, i a partir d’aquí ja se 
començaran a entrar les màquines per poder excavar. Sí que s’haurà de llevar una part 
important del que és la primera capa, perquè també han de fer una cata, però se suposa que 
la primera capa serà fluixa i hauran d’anar per endins per trobar fort i després ja començar a 
construir el buc. Però les màquines accediran pel lateral, per la porta petitona que hi ha al 
carrer Escola, i els nins accediran per l’altre carrer de Bellavista perquè no hi hagi 
problemes, diguem, de seguretat en cap moment. Després, una vegada hi hagi els permisos 
i ja estigui avisat, passaran a treure la licitació, que depenent de la quantia amb què estigui 
valorat l’obra haurà d’anar a Europa, són més dies, uns 40 dies, i després, evidentment, una 
vegada adjudicat, també depèn de si hi ha reclamacions per part d’altres empreses, que això 
també retarda un poc el tema de la signatura del contracte, i una vegada s’hagi exhaurit el 
temps de reclamacions ja, evidentment, ja se podrà signar contracte i també se va parlar de 
la reunió que solen fer abans de començar les obres, on se crea un equip, on per part també 
de la comunitat educativa també fan aportacions en quant als temes de seguretat, i bé, a 
partir d’aquí ja entram a quina àrea i començar a fer feina. El que sí va quedar clar és que la 
Conselleria, en aquest cas l’IBISEC, se farà càrrec de moure l’aula prefabricada, i se farà a 
l’estiu per tal de que els infants, al setembre en entrar, ja trobin l’aula al lloc on quedarà 
mentre s’executin les obres, i en general la comunitat educativa va quedar molt contenta de 
la presentació del projecte i ho varen veure de manera positiva. En principi no sé si teniu 
més preguntes o si he de fer qualque aclariment més”

La senyora Lidia Sabater intervé de nou: “Gràcies. Sí, ha quedat molt clar, moltes gràcies 
per donar-nos tots els detalls. Era més res, també, l’escoleta d’estiu, si se farà qualque cosa 
allà, perquè clar, amb tot aquest tema quedarà un poc...”

Torna a contestar la senyora Amengual: “En principi ja vàrem preveure que s’executarien 
aquestes obres, i ara de fet ens han confirmat que s’haurà de moure l’aula prefabricada, i ja 
vàrem dir que no en faríem d’escoleta d’estiu, tota se farà a primària per evitar problemes de 
seguretat, perquè tampoc no sabem exactament, com que això també ho hauran 
d’externalitzar, el moviment d’aquesta aula prefabricada, tampoc no sabem si se farà el juliol, 
és mal de dir. Gràcies”

Ara té la paraula el senyor Joan Francesc Canyelles, regidor d’Urbanisme: “Bon vespre a 
totes i a tots. Només un petit apunt, perquè a vegades hi pot haver confusió. Dir que amb el 
tema de permisos d’obra, quan són institucions i zones d’interès general, els permisos d’obra 
passen davant tothom i són els primers que se resolen i els primers que s’informen. Dir que, 
al manco des de que soc regidor d’Urbanisme no s’ha estat mai pendent, de l’Ajuntament, 
del tema de permisos per executar obra pública. Senzillament, ho vull deixar clar”

Seguidament parla el senyor Batle, Miquel Cabot: “Per afegir el darrer, part de… té qualque 
problema? Li estic contestant les preguntes que vostès ens feis. No sé, per ventura no volen 
rebre la informació, o com va això? No sé. Voleu que li doni més resposta, més detalls, o no 
vos interessa? No ho sé, no ho entenc. El tema és que una de les coses que va dur a 



confusió i per això la nota que se va fer, és que se va canviar el trespol de les prefabricades, 
que esteia en mal estat. I quan se va canviar el trespol, que això ho feia l’Ajuntament, no ho 
feia Conselleria, se varen pensar que ho arreglàvem i que com que ho arreglàvem no farien 
l’obra, i per tant d’aquí va sortir aquesta interpretació i se va fer l’escrit aquell que se va fer. 
Ja està, només volia afegir això”

Pregunta presentada pel Grup Mixt relativa a la “Oleada de robos de coches en 
Marratxí”

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Grup Mixt, senyor Miguel 
Ángel Estarás que dona compte i lectura de la pregunta presentada pel Grup Mixt relativa a 
a la “Oleada de robos de coches en Marratxí”, que diu textualment: 

“Desde este grupo municipal queremos preguntar y solicitar información sobre la oleada de 
robos que vamos padeciendo de vehículos de nuestros conciudadanos.
Parece ser que llevamos más de un mes con estos incidentes y el Consistorio no ha 
informado en ningún Pleno al respecto al los distintos Grupos Municipales.
Por lo que solicitamos mayor transparencia en estos casos para que los distintos grupos 
puedan informar al respecto a quien consideren oportuno.
Rogamos nos informen al respecto de cómo está la situación y las actuaciones que se llevan 
a cabo y las próximas”

Continua parlant el regidor del Grup Mixt, senyor Estarás: “Simplement era, com heu vist als 
precs i preguntes, què està passant amb aquest robatori de cotxes d’alta gama, que no s’ha 
informat el mes passat al plenari, pareix que és bastant grave. Com està el tema, si ja està 
resolt o si està en vies de resolució”

Li contesta el senyor Pedro López, regidor de Policia: “Con su permiso, señor Alcalde. 
Muchísimas gracias por la pregunta, don Miguel. Comentarle que esta oleada que usted 
expone se basa en el robo de tres vehículos, de estos tres uno fue recuperado y fue 
recuperado al día siguiente, y fue utilizado por un miembro de su propia familia. Entonces no 
se puede catalogar de robo, entonces ya tenemos un 33 por ciento menos de esta oleada, y 
quedan dos. Dos que están pendientes de aclarar los motivos y el resultado lo lleva Guardia 
Civil, por lo cual permítame que hasta ahí puedo hablar. La verdad es que los robos en 
municipios pues es algo, desgraciadamente, que suele ocurrir, y más nosotros que tenemos 
la suerte o la desgracia en algunos casos de estar junto a Palma y es de tránsito. Si miramos 
las estadísticas, que la señora Nchaso a veces, bueno, hace un año que ya no enseña 
ninguna, no sé, seguramente porque ninguno de los resultados les favorece, y bien que 
hace, es su opción el mostrarlo o no, pero en lo que respecta a Marratxí, todos los índices, y 
aquí me va a perdonar porque voy a mostrar los de 2021, que están a su disposición y a 
cualquier miembro del consistorio, todos son resultados muy positivos. Es decir, tenemos, no 
tenemos ningún parámetro que podamos tener alguna duda de que algo no se está 
haciendo bien en cuanto a seguridad. Por otra parte, le diré que por parte de Policía y 
Guardia Civil, que por cierto hay una colaboración intensa y efectiva, como muestra el 
pasado día de la diada ciclista, que participó Guardia Civil, estaban todos invitados, vino 
quien quiso, bueno, la Guardia Civil desplegó todos los medios que puedan imaginar, 
exceptuando el equipo marítimo, que evidentemente no tenía respuesta. Vino TEDAX, 
vinieron helicópteros, en fin, eso muestra el buen día a día y buen feeling que hay con 
Guardia Civil. Y lo que respecta a Policía, tenemos la fortuna, la gran fortuna, de tener 
actualmente un número bastante alto de agentes, no tenemos bajas, la gente está 



participando muy intensamente, a partir del día 1 de junio vamos a tener 4 oficiales nuevos 
de promoción interna, y vamos a ocupar sus plazas evidentemente con nuevos agentes, en 
total ocho agentes se incorporarán a la comisaría de Marratxí. Creo con esta respuesta 
haber dado luz a sus dudas. En cuanto a la transparencia en cuanto a la información, sabe 
usted y saben todo el resto de partidos políticos que componen este consistorio, que si de 
algo hace gala este Ayuntamiento es que tenemos las puertas abiertas, es decir que 
cualquier duda, cualquier cosa que ustedes tengan, pueden venir a comisaría sin cita previa 
y si en ese momento podemos atenderles serán atendidos como siempre, con mucho gusto. 
Muchas gracias”

Prec presentat per Vox Marratxí relatiu a incidències a la via pública en els nuclis de 
Son Daviu, Son Daviu Nou, Son Bieló i Ses Legítimes

A continuació es done compte i lectura del prec presentat pel grup polític municipal Vox, que 
diu textualment:

“Con el objeto de realizar políticas positivas que favorezcan al conjunto de la ciudadanía 
acordes con nuestra ideología, VOX Marratxí presenta un dossier fotográfico con incidencias 
detectadas de diversa índole en la vía pública pertenecientes a los núcleos de SON DAVIU, 
SON DAVIU NOU, SON BIELÓ I SES LEGÍTIMES, para que sean subsanadas por parte de 
este Ayuntamiento”

Contesta el Batle: “Podem confirmar que hem rebut la informació que ens han enviat”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu del Partit Popular, senyor 
Jaume Llompart Caldés: “No s’enfadi tant, senyor Batle, només m’ha sorprès que per 
contestar una pregunta ho hagin de fer tres membres de l’equip de govern, crec que han 
tengut temps per preparar la pregunta. Només era això, però no fa falta que… Té la pell molt 
fina avui, està com a molt enfadat [parla el senyor Batle], disculpi, estic parlant. Disculpi”

Interromp el senyor Batle: “Primer de tot li diré que el puc interrumpir quan vulgui perquè soc 
el president del plenari… “

El senyor Jaume Llompart diu: “Ah, val, perdó, disculpi”

De nou el senyor Miquel Cabot: “Vull dir que no m’ha de fer callar, i dir-li que la pell molt fina 
no la tenc, de fet la tenc molt gruixada perquè aguantar-li aquí tot el plenari amb veus baixes 
i tapant-vos...”

Contesta el senyor Jaume Llompart, i seguidament el senyor Batle, parlant gairebé a la 
vegada i fent difícil seguir la conversa: “Vostè també parla amb els seus companys de l’equip 
de govern i nosaltres no li deim res, vostè també parla amb l’equip de govern per consultar 
qualsevol cosa”

Per la seva banda, el senyor Batle diu: “Però no interpel, vostè interpel·la totes les 
conversacions, però ha aconseguit una cosa que és que tenguem aquest debat, que jo no el 
volia tenir, i amb això m’acaba de guanyar. No volia arribar aquí, però clar que vostè 



m’interpel·la, i per donar més informació de les preguntes m’ha estranyat, li he de dir que 
m’ha estranyat, sincerament. Però pot continuar, pot continuar”

El senyor Llompart segueix parlant: “Miri, senyor Batle, ja està, no se preocupi, no tenc cap 
intenció de guanyar això, només li he dit això. En primer lloc manifestar i disculpar-nos d’una 
forma molt significativa no haver assistit a la diada de la policia local, vàrem rebre la 
convidada dimarts i ens va ser difícil per qüestions de feina, personals i privades no assistir a 
la diada, des d’aquí pregam que li faci arribar les nostres disculpes al cos de policia, donar-li 
l’enhorabona per la bona feina que fan en l’educació viària i a les escoles del nostre 
municipi. És d’admirar i crec que és un exemple per molts de municipis d’aquestes illes. En 
quant a precs i preguntes, senyor Batle, al passat plenari li vàrem demanar, perdó, a 
l’anterior, fa dos plenaris, a veure si podien situar un punt de llum a la rodona d’entrada al 
Pla de na Tesa venint de Cas Capità, no l’han instal·lat. També els hi vàrem demanar si 
podien senyalitzar l’escola i les indicacions pertinents que feien falta al pont nou de la Nova 
Cabana pel costat de Blanquerna, pel costat de la Cabana ho han fet, per Blanquerna no, 
també fa un plenari. Volíem saber a veure què han fet amb aquest anunci, amb aquesta 
notícia que va sortir pel diari d’un okupa que esteia a un solar i demanava escombros, a 
veure què han fet amb això. També fa dos plenaris que els hi hem demanat com està el 
taller desguace il·legal del Figueral, que de cada vegada més té més cotxos i més brutor que 
causa problemes mediambientals, que n’hem parlat abans, i jo no en tenc més, la meva 
companya, la senyora García, en té dos més. Perdó, perdó me n’he deixat un. Voldria saber 
a veure si ens podrien passar per escrit el projecte nou dels itineraris segurs que han fet, què 
ens costa, si hem d’indemnitzar la empresa que ja li havíem adjudicat, i quins danys o 
perjudicis tendrem els marratxiners amb aquesta modificació del primer projecte capritxós 
que varen fer i que no varen demanar als veïnats. Moltes gràcies”

Ara té el seu torn de precs i preguntes la senyora Mª Magdalena García, regidora del Partit 
Popular: “Gràcies senyor Batle. Tres cosetes, un primer tema de policia, i és un problema 
preocupant. M’estic referint al nucli del Pont d’Inca, que com saben i n’hem parlat moltes 
vegades, tenim, com a altres nuclis de Marratxí, un greu problema d’aparcament, com dic a 
altres municipis històrics d’aquest municipi. Recentment s’ha eliminat una zona 
d’aparcament a certes hores del dia al camí de Sant Llatzet, concretament entre els carrers 
Sor Amparo Matheu i Can Moragues, una zona on sempre s’havia pogut aparcar amb total 
llibertat durant tot el dia, i ara s’ha restringit a certes hores. Volíem saber a què se deu això, 
perquè no és a que hi hagi l’obra d’aparcament, i aquesta és la pregunta, però després el 
prec és dir que en tornar per favor tenguin un poc més de mirament. [Canvia al castellà] Se 
puso un disco esta mañana, no sé a qué hora, y el mismo día ya se estaban poniendo, 
pràcticamente l’endemà se estaban poniendo multas. [Canvia al català] I creim que, primer 
s’hagués pogut informar, no sé de quina manera, tampoc fa falta una campanya específica, 
però són qüestions que és vera que als ciutadans saben molt de greu, baixar el dematí a 
dur-te’n el cotxo per anar-te’n a fer feina i trobar-te dos-cents euros de multa, la veritat que 
és una cosa gens agradable, i s’hagués pogut tenir una mica de mirament, una sèrie de dies, 
un parell d’agents, [canvia al castellà] ya que los tiene a todos al completo, no tienen 
ninguna baja y, como dice, tiene la plantilla en pleno rendimiento, pues se podría haber 
aprovechado para hacer un poco de información, 24 horas, 48 horas en la zona, además 
teniendo en cuenta que es una zona con tres colegios en 100 metros a la redonda… Bueno, 
comentar este tema por un lado. [Canvi al català] Després, al passat plenari, hem comentat 
vàries vegades que al municipi, arreu del municipi, tenim un problema d’herbes grosses que 
no s’estan… hem demanat ja vàries vegades, a molts de nuclis i tal, que sí, se’ns ha dit que 
s’anirà fent i s’anirà fent, però la veritat és que no veim que se vagi fent molta cosa. I 
concretament si vol anar, és que és molt graciós, al carrer Nou, al Pont d’Inca, pareix com 



una selva i hi ha uns jardins allà, no sabíem si volíeu muntar un jardí botànic o exactament 
què és el que vol fer l’Ajuntament allà, però seria un detall que hi passassin amb la 
desbrossadora, perquè entre això i tots els desperfectes i, perdoni, els enseres que se 
deixen devora els contenedors de basura, que ja sé que no és una responsabilitat seva, però 
sí que estaria bé que els retiràssim, aquell carrer pareix…M’estalviaré la comparació. I 
després, en darrer terme, el plenari passat, senyor Batle, vàrem aprovar, no sé exactament, 
uns projectes que anaven amb un romanent, uns projectes sostenibles, entre els quals hi 
havia un projecte de l’arxiu municipal. Ens agradaria saber, tenir algo d’informació al 
respecte, si tenen ja el projecte fet, si està comanat, si hi ha res avançat, si podem tenir una 
còpia, si ens poden informar d’alguna cosa, perquè sé que és un tema que a vostès els hi 
preocupa molt, de fet a altres regidors quan estaven a l’oposició els preocupava molt, molt, 
molt, molt, molt quan governava el Partit Popular, i ara resulta que aquí fa sis o set anys que 
se governa i no preocupa gens, gens, gens, gens, i això, sol passar moltes vegades, no? I 
veim que acaba la segona legislatura que vostès governen, i si algo han deixat fer la veritat 
és que aquest grup estarà molt content, i si tenim la informació els hi ho agrairia. Moltes 
gràcies”

Seguidament contesta el senyor Batle: “Molt bé, gràcies, anam contestant. Arxiu municipal, 
el que vàrem fer és vàrem aprovar el crèdit, perquè els té als romanents, i ara tenim fet el 
projecte bàsic, i ara esteim comanant el projecte executiu. Podeu veure el projecte bàsic, el 
podem enviar perquè el vegeu. [Parla la senyora García fora de micròfon] No, no, no, el que 
se fa és un arxiu nou, és un arxiu nou que s’ubicarà a la Vinya de Son Verí, a un solar 
municipal que hi ha allà. Li podem passar el projecte, el veurà, un projecte nou. Li pas la 
paraula al senyor Canyelles pel projecte d’itineraris segurs”

Intervé el senyor Joan Francesc Canyelles: “Primer de tot dir en aquest sentit, del projecte 
d’itineraris segurs que engloba Blanquerna, Ses Cases Noves i l’escoleta 0-3 del Pont d’Inca 
Nou, que no és un capritxo, sinó que senzillament és un compromís que el dúiem al 
programa electoral i el complim, senzillament. Després, s’ha fet un modificat d’aquest 
projecte perquè se va tenir una reunió amb els veïnats, se varen fer determinades 
observacions i les hem estat analitzant i hem fet un modificat que en principi està acceptat 
prèviament per la constructora, no pagam doblers extres a la constructora, i complim 
l’objectiu que ens havíem proposat ja la passada legislatura, que era, de la columna 
vertebral de la carretera d’Inca, quan passen per davall els ponts que entren a les diferents 
urbanitzacions, tenir vials que fossin vials sostenibles, tant per a vianants com per a 
bicicletes com per a cotxets, famílies, cadira de rodes, etcètera, etcètera. I com vostè ha 
demanat li passarem el projecte modificat per escrit”

El senyor Batle parla de nou: “Gràcies, senyor Canyelles, li pas la paraula al senyor López 
pel tema de l’okupa dels escombros, el desguace i els aparcaments que ha comentat la 
senyora García”

El senyor Pedro López diu: “Muchas gracias, señor Alcalde. Señor Jaime, comentarle que el 
tema del okupa, del famoso okupa, está judicializado. Nos pusimos en contacto con el dueño 
de la propiedad y así nos lo informó, imagino que en muy poco tiempo se le podrá dar una 
solución. Lo que sí puedo informarle que se ha denunciado a varios usuarios de este solar, 
que vertían ahí escombros, y con multas bastante importantes. En cuanto al taller, se han 
puesto una serie de sanciones y se están investigando otros posibles incidencias, como 
puede ser vertido de aceite en el suelo y demás. Creo haberle dado respuesta ya a su 
petición, y a la señora Magdalena pues decirle que los discos se pusieron 72 horas antes 
como es preceptivo, se pusieron 5 discos. Si alguien considera que no fue así pues que 



ponga la sanción y que la recurra, no puedo decirle. ¿El motivo por el que se hizo? Pues es 
fácil de entender, es decir, es una vía que tiene bastante tráfico, sobre todo en horario 
escolar, sobre todo, entonces lo que se ha evitado es que en las zonas donde no pasaban 
dos vehículos, que uno tenía que aparcarse o apartarse para que pasara el vehículo 
contrario, es evitar esta zona de aparcamiento para que tenga fluidez en el tráfico. A la tarde, 
cuando baja esta fluidez o esta necesidad, se ha autorizado el aparcar, no quisiera darle un 
dato erróneo, pero creo que es desde las 6 de la tarde a las 8 de la mañana. Usted me 
corregirá seguramente, pero bueno, pero creo que es más o menos este el horario. [Parla la 
senyora García fora de micròfon] Discos se pusieron dos pero… Bueno, en principio eran 5 
seguro durante el tramo, y estamos pendientes de las líneas amarillas, para pintarlas, si no 
se han pintado ya. [Parla el senyor Andrés Campuzano fora de micròfon] Está pendiente de 
pintar la línea amarilla, bueno, yo pensaba que ya estaba pero bueno, este es el motivo y la 
situación es la que os he contado”

Intervé el senyor Batle donant la paraula a la senyora Alonso, per parlar del tema de les 
herbes: “El tema de les herbes cada any ens passa més o manco el mateix, per desgràcia. 
Hem de tenir en compte que enguany no hem fumigat, l’any passat tampoc no ho vàrem fer 
per compromís amb el GOB i amb altres associacions ecologistes, ens varen demanar que 
per favor no utilitzàssim el glifosat i així ho hem fet. No hi ha quasi productes per fumigar que 
no duguin aquesta substància, per tant és molt complicat. De tota manera, prevaleix, com 
dèiem abans, el mal que podem arribar a fer utilitzant aquest producte abans que l’herba en 
si. De totes maneres, dir, si me deixa continuar, dir-li que com sempre ocurreix, arriba la 
primavera, comença a fer sol, comença a ploure i comença a sortir l’herba. Hem de dir que 
fa dos mesos, no arriba, se va fer el Pla de na Tesa, i hi podem tornar a anar perquè torna a 
estar una altra vegada igual. Per què? Perquè ha tornat a ploure, enguany ha estat un any 
de bastantes pluges i s’ha desmadrat un poc. També hem de dir que enguany hem agafat un 
reforç d’una altra empresa externa, amb un contracte menor, per fer certes zones, de fet s’ha 
fet, se va començar a Pòrtol Nou i s’ha baixat, ara estan al Figueral, i després hi ha la part de 
neteja viària, que és la que correspon per contracte, que està fent la part de Pont d’Inca, 
Pont d’Inca Nou. Avui acabaven Pont d’Inca Nou, passaven a Cas Miot, se va fent. És vera 
que també hem demanat un reforç a l’empresa actual, i de moment no ens han contestat 
encara, és a dir, no sabem si ens poden fer hores els horabaixes, de moment no ens han dit 
res. Però sí que hem posat una empresa a part, vull dir que hem reforçat. Què passa? Com 
que tot surt al mateix temps, no dona abasto de, tots els carrers, fer-se al mateix moment. I 
això és la contestació. De totes maneres podem anar al carrer Nou igualment, perquè si 
està… se desvia i ho feim”

Ara qui té el torn de paraula és el senyor Jaume Llompart: “Sí, me n’he deixat una, 
disculpau. Encara crec que me sobra temps del que teníem [riu], després del que ha passat, 
però seré ràpid. Com està el tema de la gestió del gran mercat, senyor Batle? Moltes 
gràcies”

El Batle diu: “No, hem avançat amb això, hem avançat amb això i ara hem començat a cridar 
a tots els comerciants que venien per saber qui està interessat a venir o no, perquè la idea 
és fer la gestió cent per cent nosaltres. Feim un estudi de mercat, per dir-ho de qualque 
manera. Quan sapiguem com està aquest estudi, quanta és la gent que vulgui venir, així el 
podrem dimensionar i el podrem muntar. La idea és que sigui cent per cent nostre”

El senyor José María Amengual és qui parla ara: “Què vol dir això de gestió cent per cent 
vostra?”



Contesta el senyor Batle: “No, perquè ara se feia també a través d’una associació. El gran 
número de llocs els duia aquesta associació i l’Ajuntament gestionava un número petit dins 
el mercat. La idea és que sigui l’Ajuntament cent per cent qui ho gestioni”

El senyor Amengual demana: “Estarà obert idò a qualsevol que vulgui?”

Respon el Batle: “Sí, sí. Està obert a qualsevol públic, però és la gestió simplement. [Parla 
algú fora de micròfon] Sí, sí, això és el que he explicat”

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. Tenc un parell de coses, no sé si són de 
vegades precs o preguntes però anam amb això. Diumenge passat vàrem estar convidats a 
la mostra de ball del grup es Raiguer, com cada any vàrem assistir, i ens varen dir de 
qualcuna forma que trobaven a faltar presència per part de l’equip de govern. La cosa seria, 
al menos contestar, és el que ens varen dir així directament, als seus correus de convidada 
als seus eventos. Ja sé que n’hi ha molts d’eventos al municipi, temps per ventura no n’hi ha, 
però per ventura per contestar un correu o per contestar no estaria de més. També vàrem 
parlar amb gent que va assistir allà i ens va dir que trobaven a faltar informació referent, no 
només a aquesta trobada, sinó a moltes més coses que entitats privades, sense ànim de 
lucre, van fent pel municipi. I a partir d’aquí ens va fer pensar una cosa, o sigui, com que són 
esdeveniments, sigui del tipo que sigui, cultural, social, o sigui que se produeixi dins el 
municipi, podríem aprofitar la nostra revista, aquesta, Terra de Fang, i per ventura a la 
darrera fulla posar esdeveniments mensuals que se preveuen, però no només els nostres, 
els que fa el consistori, sinó entitats que volen fer, per exemple, el Mulla’t famós que tenim 
tots els estius, aquesta trobada, i més que tenim durant tot l’any al nostre municipi. Estaria 
bé pensar-s’ho i donar-li un ús més a aquesta revista que en aquesta edició està un poc més 
mesurada i només hi ha quatre fotos de personal de l’equip de govern. Això referent a 
aquest tema. Tema de abocament que vàrem tenir a un solar a prop de la Vinya. Ho he estat 
tractant amb el senyor López, tenc a dir que el regidor i jo ens entenem, parlam molt, 
pensam molt similar moltes vegades, i crec que hi ha un cert enteniment. Ell me fa entendre, 
quan jo per ventura reclam coses, que l’Ajuntament està fermat i no pot actuar, en aquest 
cas aquest abocament el varen fer a uns terrenys privats, és una salvatjada, no sé si ho han 
vist per xarxes socials o això, però degueren deixar allà 100 saques. Jo vaig arribar un parell 
d’hores després de l’abocament aquest i no sé com està el cas, no vull que ara se parli de 
com està el cas realment, sinó que el que vull de qualcuna forma és que des del nostre 
Ajuntament aquestes barbaritats quedin reflectides al nostres mitjans. O sigui, que nosaltres 
diguem: hi ha hagut qualcun salvatge que ha fet això al nostre municipi i estarem a l’aguait 
de que no torni a passar. Perquè això va passant, queda d’amagat, té poca promoció i, de 
qualcuna forma, hem de dissuadir que se facin aquestes coses. Jo reclamaria a aquest 
puesto en concret i altres que segur que coneixen al municipi, senyalització clara de la 
legalitat que li caurà a damunt a aquell que deixi allà tota aquesta brutor i tota aquesta 
barbaritat, per tant és una cosa que reclamaria a aquest punt i que per part del nostre 
consistori...Jo som usuari d’aquesta zona i som molta de gent que per uns terrenys privats, 
amb la generositat dels propietaris, ens deixen passejar per allà els cans, és l’únic puesto 
gran que tenim allà a la Vinya, és un puesto d’unes quantes quarterades, i el més segur és 
que l’únic que pot fer l’Ajuntament és el que està fent, i me va dir la regidora d’àrea, és 
reclamar a la propietat que retiri això, encara que no tengui cap culpa. Què passarà? És molt 
fàcil que aquesta persona digui: ara tancam i no donam accés, i moltes persones residents 



d’allà que, a més, feim vida social, perquè és una forma de trobar-nos, no tendrem un punt 
d’encontre. Per tant reclamaria aquestes dues coses anteriors, i que se plantegi 
possiblement trobar a prop un puesto on puguem anar a amollar els nostres cans, les 
nostres mascotes, i que puguem tenir un espai suficientment gran com perquè ells i 
nosaltres ho puguem disfrutar, perquè tenc la sensació de que té mal futur aquest espai per 
a l’ús de ciutadans. I passam a un altre tema, uns veïnats m’han reclamat que se va 
col·lapsar la sol·licitud de bons de descompte, aquest que tenim, però crec que ja esteia 
resolt, crec que estan exhaurits inclús, no ho tenc molt clar, però bé, si podien preveure per 
ventura, perquè està clar que quan s’obre avalancha, o sigui, fer previsió d’això. Després, 
també ho vaig parlar amb el senyor Campuzano, el tema de l’asfaltat que s’ha començat a 
fer des de la rotonda del Figueral cap aquí, cap a sa Cabaneta, jo personalment consider 
que aquest primer tram no me pareixia que estigués tan malament, i això que quan vaig 
veure que se preveia asfaltar ho vaig recórrer, vaig caminar i tal, i vaig veure que hi ha 
trams, badens, carrers, pous enmig de la calçada. Fa falta reparar tot això abans que aquest 
tram. Per ventura passava algo que jo no vaig veure, però en concret aquest tram ho veia jo 
de segon ordre l’asfaltat. Clar que se veu molt lluït i tal, i ojalá tenguéssim tot el municipi 
igual de bé, però en aquest cas tenc aquesta opinió. Sé que hi ha trams a continuació que 
també s’han d’asfaltar, que sí que pareix que, perquè hi ha bassiots importants, però tenc 
aquest dubte i supòs que tot això que he anomenat de badens i pous, el carrer Tafona per 
exemple, allà has d’anar fent un poc així perquè vas agafant les tapes del clavegueram i te 
pots deixar una roda, arribarà un moment… I això fa anys que se va reparar, però crec que 
s’ha de tornar a reparar, s’han d’aixecar aquestes tapes, i ho tenim aquí al carrer de 
l’Ajuntament, i els badens ja no dic res, els badens que tenim en aquest carrer necessiten 
adaptar-se un poquet perquè ja te fan reduir d’una forma que se t’aturarà el cotxe. Per tant la 
pregunta, per dir-ho de qualcuna forma, era si era tan necessari aquest tram. Per cert, 
parlant de les herbes, he vist que hi havia un tram que no s’ha asfaltat, el darrer, el que està 
davant les porqueres aquestes, i al final s’ha cimentat. [Parla el senyor Batle fora de 
micròfon] O sigui, i jo no sé si això afectarà al drenatge d’aquest tram, i està totalment 
asfaltat, o sigui la primera gota que caigui a la rotonda de Sant Marçal baixarà tota la 
carretera i no tendrà cap abeurador, o sigui cap puesto per on dreni aquesta aigua. Jo no 
som entès d’aquest tema però consider que s’hauria d’haver pensat abans de donar una 
solució tan dràstica com encimentar l’únic puesto que es pot abeurar l’aigua de pluja. 
Simplement és això referent a aquest tema. Li voldria fer un prec referent a la moció que ha 
fet el PP. Vostè és el que té tot aquí el poder, dit d’una forma col·loquial, i vostè és qui ha de 
dir les coses. Jo no he sentit que donàs resposta al que hem dit nosaltres, o sigui vostè ha 
donat una resposta genèrica però jo crec que era més dirigida als companys del PP, i per 
ventura nosaltres també mereixíem una resposta perquè ha deixat coses que pareix que 
nosaltres les deim i no les esteim dient. O sigui, la nostra exposició ha estat clara: no és el 
moment per pujar els imposts, pensam que és això. S’han de pujar? Al moment que sigui 
necessari se pujaran, però ara, en aquest moment, no és necessari. Nosaltres no deim que 
ha d’estar a la butxaca dels ciutadans i tal perquè queda molt guapo, però la realitat, la 
realitat és que fan falta imposts. En aquest moment crec que no és el moment, i vostè això 
ho ha obviat a la seva resposta, sap? I un se sent com dir: bueno, no crec que ho faci de 
mala fe, però realment nosaltres no anam en la línia que vostè ha deixat taxativament clara. 
Això simplement és un prec, de que ens consideri un poc a tots els que faguem les nostres 
aportacions, un per un. Moltes gràcies. Després, això ho he deixat pel darrer i no vull crear… 
Per cert, vull donar les gràcies perquè els tenim més a prop amb aquesta promoció i amb 
aquest imant que estan fent de la policia local i el contacte, gràcies senyor López. Torn al 
que deia: vull parlar de la famosa rotonda del Mercadona. Crec que aquesta ja serà, ojalá 
sigui la darrera vegada que parli d’ella. Fa ja 3, 4 setmanes, varen començar les obres, me 
provoca molta tristor agafar la carretera i trobar-me tota aquella esbucada que han fet, o 



sigui per molt que s’hagi volgut fer un element no invasiu és invasiu cap a la urbanització, 
aquesta rotonda ara se veu la magnitud de l’afecció dintre de la urbanització, zona 
residencial. És un element necessari? Possiblement. Però jo m’he posat a pensar que n’hi 
ha altres rotondes fetes de la mateixa època o posteriors, la del Lidl, o la de la carretera vella 
de Bunyola, que són dues rotondes que no varen tenir tant de finura a l’hora de dir: s’ha de 
fer així, o s’ha de fer aixà, el tema de la tangencialitat i tot això, no sé si m’estic explicant. O 
sigui, la idea per jo i ja li vaig expressar des d’un principi, era que aquell no era el puesto del 
Mercadona, hi ha molts més puestos. Evidentment coincidim, senyor Canyelles, li veig fer 
cares però coincidim. Han complit la llei i la llei era aquella però jo crec que hem deixat no 
una rotonda, una ensaïmada que se menjarà els veïnats. O sigui, perquè això és per molts 
d’anys, per no dir per tota la vida que seria una exageració, però això és per molts d’anys. 
Ens menjarem aquesta ensaïmada, i el temps dirà l’encert o desencert, que jo tenc bastant 
clar que el trànsit d’allà serà un desencert total, i esper que això no vagi a pitjor. Però a la fi 
el que vull dir és que aquesta rotonda al final les víctimes seran els veïnats, són els que 
patiran aquesta infraestructura que, evidentment, era necessària si hi havia aquest 
Mercadona. Clar, però una salvetat molt important: no s’han complert les necessitats dels 
veïnats, que era mantenir la tranquil·litat que té aquesta urbanització, perquè aquesta 
mitjana donava molta tranquil·litat a una carretera molt transitada, que serà molt més 
transitada ara, i que està… Supòs que hauran anat allà a veure les obres, o han passat per 
allà i tal, jo… Ara anava a dir una cosa molt desagradable que no vull dir, però crec que no 
ens podem sentir orgullosos d’haver deixat que això acabàs així. El solar de Túnel no està 
afectat ni un centímetre, i aquesta rotonda, al menos, hauria d’haver sortit de la urbanització, 
i traguent-la de la urbanització entrava, possiblement, dintre de Túnel. Els tècnics, el senyor 
Sevillano, tal, varen dir… No vull entrar en aquesta polèmica, si tot el que me puguin dir a 
totes les preguntes que jo els hi faci ja tenc la resposta, ja ho hem parlat, o sigui, la primera 
reunió que vàrem tenir vostè, la gent de Mercadona, l'enginyera i jo, me va quedar clara la 
seva intenció d’aquesta gran empresa. Aquí els dos beneficiats són Mercadona i Túnel, i els 
perjudicats els residents de la Vinya, i amb el temps, també sortirà, els veïnats del Figueral. I 
si no, temps al temps. Per tant, ni prec ni pregunta, la pregunta seria impertinent, per tant no 
la faré, senyor Batle. Moltes gràcies”

A continuació parla la regidora de Ciudadanos, senyora Lidia Sabater: “Gràcies, senyor 
Batle. Jo tenc tres qüestions: una és el camí del Jardí d'en Ferrer, que passejant hem vist 
que està ple de branques seques, arbres caiguts, que això és un perill d’incendi, no sé si se 
podrà fer qualque cosa. Després el cartell que hi ha de promoció de Marratxí, Terra de fang, 
de la sortida d’Alcúdia cap al Festival, està pràcticament blanc, o sigui ja no se veu, i 
convendria per ventura actualitzar-ho, modernitzar-ho, perquè és una pena, una llàstima, 
que no se vegi el Marratxí, Terra de fang. I després el tema de rotondes, jo vaig cap a una 
altra cosa, crec que és qüestió del Consell de Mallorca, si no vaig malament, però no se 
podria d’alguna manera reclamar que se cuidin un poc més? Perquè estan horroroses, la 
veritat, ple d’herbes i creixen coses que no se sap què són. Moltes gràcies”

El senyor Marcos Pinela, també regidor de Ciudadanos diu: “Buenas noches a todos. Algo 
muy puntual, alguna de las cosas que me he dado cuenta que, en la baja del paso del tren, 
la zona donde están las tapas del alcantarillado como que están demasiado bajo con 
relación al asfalto, y hay muchos, con relación hasta casi a la altura del colegio Liceu, que se 
deberían revisar como mínimo, porque cada vez que el coche pasa se siente el 
amortiguador muy bajo, por lo tanto no sé si sería un fallo esto o algo que se pueda arreglar, 
o si está previsto volver a hacer un reasfaltado en la zona de la calle Cabana. [Parla algú 
fora de micròfon] Pues gracias por ello”



Ara té el torn de resposta el senyor Batle, Miquel Cabot: “Abans de tot dir que hem d’intentar 
respectar, per favor, el temps de les preguntes, pensau que teniu 3 minuts cada un. Li he 
donat el dels vostres companys, però… Ho dic perquè ho tenguem en compte. A la 
convidada del Raiguer, dir que des de Batlia se li va contestar que no podíem assistir per 
agenda, o sigui que no sé per què vos varen dir que no li hem contestat perquè sí que ho 
vàrem fer i ho feim sempre. Els abocaments de la Vinya de Son Verí, vostè feia un prec i 
parlava en general, però dir-li, ha tret el tema del correcan, de veure on podríeu treure el lloc 
per passejar els cans si un dia el privat ho tanca. Sabem la problemàtica del solar privat, que 
evidentment quan és un solar privat sempre pot haver aquest tipo de problemàtiques, i la 
senyora Alonso m’informava que està previst fer un correcan també devora el parc, allà a 
l’entrada de la Vinya, la zona verda de la Vinya? Sí, a l’entrada, no sé si sap on…”

Contesta el senyor José María Amengual: “Sí, sí, supòs que deu ser la zona verda que és un 
cercle. [Parla la senyora Cristina Alonso fora de micròfon]. De quina superfície esteim 
parlant, senyora? [Torna a parlar la senyora Cristina Alonso fora de micròfon]. Jo reclamava 
un espai en condicions, venc a dir… No, un solar pot ser de 50 metros, de 100, de 1000… 
Un espai més gran”

Segueix contestant el senyor Batle: “També has fet, que quan m’has parlat de la convidada 
del grup del Raiguer has fet la proposta de l’agenda. És una cosa que quan vàrem treure la 
primera revista ho vàrem intentar, va ser un poc complicat perquè que arribi la informació de 
part de les associacions, és vera, però crec que també és necessari. Crec, a més, que per 
sort tenim un teixit associatiu molt important i el dinamisme de Marratxí, un percentatge molt 
alt, depèn d’ells, per tant sí, cercarem la manera de veure com ho podem fer. Sobre els 
bons, evidentment el primer dia hi va haver un col·lapse de sol·licituds que no va suportar la 
web, va ser una cosa molt puntual. Després ha anat bé, i sí, quan els bons caduquen se 
tornen a posar a la web, per tant ara és possible que hi vagi i no en trobi, però si va mirant és 
possible que en trobi. I també informar-vos aquí que dia 5 s’acaba la campanya, o sigui 
diumenge s’acaba la campanya, serà el darrer dia que se poden no treure els bons, sinó fer 
efectius els bons als comerços. El tema de l’asfalt li pas la paraula al senyor Canyelles”

El senyor Joan Francesc Canyelles té la paraula: “Del pla d’asfalt, l’elabora l’enginyer 
municipal, un dels enginyers municipals, i evidentment aquí, en aquest punt concret que 
vostè diu de la pujada de la costa de Son Verí hi ha diferentes actuacions, una d’elles és 
aquesta, però si ho ha observat bé els carrils també s’han estret, s’han estret un pelineu, i 
s’ha donat espai als costats perquè les bicicletes de carretera puguin anar pel costat sense 
que sigui un perill enmig de la calçada i que no hi hagi interferències entre els vehicles amb 
motor i les bicicletes que fan carretera, que moltes rutes passen per aquí per Marratxí. S’ha 
aprofitat les dues coses, s’ha reasfaltat perquè hi havia alguns trams que no estaven en bon 
estat, i a la vegada s’ha fet aquesta actuació. Dir-li que a final d’aquesta setmana comença a 
arreglar-se el carrer Olesa sencer, amb la suavització dels badens, de tots els badens que 
estan esfondrats degut a la inèrcia de quan els vehicles arriben que fan un sobrepès sobre la 
base del badén, i estan deformats, i en aquest cas s’arreglen també els badens. Després, 
sobre el comentari que ha fet de la rotonda del Mercadona, en alguns aspectes, com ja hem 
expressat en aquest plenari, vostè ho sap, esteim d’acord. Senzillament a l’espai on hi ha 
aquesta nau està classificat així, per tant té els seus drets legals, i aquests drets legals els 
ha fet valer tant la propietat com l’empresa que ha comprat, diguéssim, aquest edifici o 
aquest solar per fer-hi un centre comercial. Després dir-li que el resultat de la rotonda ve 
derivat del pla de mobilitat que per llei ha de presentar abans d’aprovar el projecte de fer 
aquest centre comercial, i a partir del pla de mobilitat el Consell de Mallorca li va obligar a fer 
la redona a aquest espai. Dir-li també, i vostè ho sap, que hem tengut diverses reunions tant 



al Consell com amb els veïnats per separar la rotonda, que en primera instància, que al 
primer projecte estava molt més aferrat a les cases, ara està més separat, devers 3 metres 
més separat del que abans estava, del primer projecte, després se va fer una modificació del 
projecte d’acord amb el Consell i l’enginyer del Mercadona i etcètera, etcètera. Dir-li que hem 
tengut diverses reunions i, també dir-ho, que aquesta rotonda no la paga l’Ajuntament, 
l’Ajuntament l’únic que ha fet ha estat donar la llicència municipal, que complia la normativa, 
per tant havíem de tenir la llicència municipal, i aquesta redona la paga l’empresa 
directament tota, l’Ajuntament no hi aporta absolutament un cèntim. Ho vull dir perquè a 
vegades s’especula sobre aquest punt, i aquest punt és així. De fet no tenim ni cap contracte 
ni hem licitat res ni hem fet absolutament res de tot això. No sé si ha quedat clar, però crec 
que sí”

Continua parlant el senyor Miquel Cabot: “Sobre que no li he contestat a la moció, me sap 
greu, no me n’he donat compte, però jo pensava que sí. De fet vostè ha dit que el punt era 
que vostè trobava que no era el moment per davallar impostos, i crec que era el mateix que 
demanava el Partit Popular. Crec que he contestat, i si no li deman disculpes però jo 
pensava que estava contestant a tots els grups i quina era la postura d’aquest equip de 
govern, però bueno. I després agafam els precs del camí del Jardí d’en Ferrer, com ha 
explicat, el tema del cartell, el tema de les rotondes i el tema de les tapes del clavegueram 
del camí Cabana que ja li ha contestat el senyor Campuzano”

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. Són tres preguntes més o manco del 
mateix nucli urbà i també relacionats amb Aena, però són tres preguntes que no tenen, dos 
d’elles relacionades amb Aena, i no tenen res a veure entre elles. Això és important, que no 
se mesclin entre elles. Una és el tema dels renous, que ens interessa saber si, igual que se 
va comprometre o va anunciar l’Ajuntament a un acte que se va fer al Pla de na Tesa, 
organitzat per la Plataforma de Pulmó Verd, de que se faria un estudi sobre els renous 
provocats per l’augment del moviment d’aeronaus que s’ha fet des de fa dos anys, més o 
manco. Són tres factors els que intervenen a aquest augment del renou: un és l’escola de 
pilots, que fa bastant de maniobres i pràctiques d’enlairament i aterratge just davant de 
l’escola del Pla de na Tesa, que degut a la pandèmia, com sabem, ha hagut d’estar amb les 
finestres obertes. Això ja ho hem comentat qualque vegada a aquest ple, i després l’altre 
factor és el de l’IBANAT, que també ha començat a fer pràctiques de proves de les seves 
maniobres, i també l’augment de les aeronaus privades, que s’ha començat a donar també 
els últims anys, d’aeronaus de caire privat, de diferents tipus, que augmenten aquest renou. 
Llavors no podem dir que és el de l’antic acord tàcit que hi havia de que la ciutadania hauria 
d’aguantar aquest renou a canvi de poder utilitzar l’espai de Son Bonet, sinó que és un 
augment que se produeix ara mateix, nou, no és l’antic. Llavors ens interessa saber si s’ha 
fet aquest estudi, que creim que és molt necessari, i quin és el resultat i quines possibles 
gestions se podrien donar des de l’Ajuntament arrel d’aquest estudi. Un altre tema, que 
també està al mateix puesto però no s’ha de relacionar, perquè aquesta és una altra 
reivindicació protagonitzada per la Plataforma Pulmó Verd, que com tots saben ja varen 
aprovar una moció en aquest consistori, i el que ens interessa saber és que, clar, no vàrem 
fer referència, vàrem fer referència al tema de la nova instal·lació fotovoltaica, però no vàrem 
fer referència al fet de que la plataforma està fent una feina bastant important per, poc a poc, 
anar convertint aquesta zona en el que és un bosc urbà. També la plataforma ha realitzat un 
estudi professional, científic, per comprovar que gràcies a aquest bosc que s’ha començat a 



plantar, que ara mateix ja hi ha 450 arbres plantats, llavors crec que a 50 anys vista tota 
aquesta massa forestal podria arribar, això és la conclusió d’aquest estudi, que podria arribar 
a estalviar 3.000 tones de CO2 a l’atmosfera. Llavors, el seu impacte ambiental positiu 
s’hauria de tenir en compte, i el nostre prec és un poc que tornàssim a actualitzar un poc la 
posició del consistori envers d’aquesta situació de relació amb Aena, tenint en compte 
aquesta nova realitat, de que hi ha una feina feta per part de la plataforma, per part de la 
ciutadania, i que això se pugui recolzar des d’aquí, des de l’Ajuntament. També volia fer 
referència al fet de que l’Ajuntament, per exemple, també, està fent ara mateix el 
manteniment de tota una sèrie d’arbres, que en aquest cas són pins, i també d’instal·lacions 
elèctriques d’enllumenat públic que hi ha al camí del colesterol, que també transcorren per la 
mateixa zona, i llavors el que jo me deman personalment és, aquesta instal·lació i aquest 
manteniment d’aquests arbres que hi ha al camí de l’anomenat camí del colesterol, envers 
de quin acord se duu a terme, si hi ha un recolzament legal perquè l’Ajuntament hagi de fer 
aquesta feina, i si la hi ha, per què no hi ha també aquest mateix compromís envers del 
manteniment dels arbres que s’han plantat per part de la ciutadania a la mateixa zona, si els 
arbres són arbres, administrativament pot ser que uns arbres pertanyin a un pla o a un 
determinat acord, però al cap i a la fi tot són arbres, no? Llavors, quina diferència hi ha 
d’haver entre uns i altres? Uns han estat plantats per la ciutadania i amb un pla seriós 
d’aconseguir crear un bosc urbà pel futur dels nostres infants i per millorar la nostra salut, i 
uns altres arbres són els que transcorren al costat del camí, de l’anomenat camí del 
colesterol. Volia saber això, i el prec és que l’Ajuntament faci la mateixa actuació amb tots 
els arbres que hi ha al pulmó verd, o sigui que hi hagi un manteniment de tots els arbres en 
general perquè els veïnats estan fent un esforç que nosaltres, com a administració, que hem 
d’estar al costat de la ciutadania, hauríem de recolzar. I a més és un esforç que també té 
perill de que no arribi al seu èxit si l’estiu és massa fort aquest any. Aquests són els dos 
temes. Després hi ha un altre tema, que és en quant a… Hi ha hagut la creació dels consells 
de veïnats, per part de l’àrea de Participació Ciutadana, com a portaveu del grup municipal 
Unides Podem vos vàrem demanar poder participar a la creació de qualcun dels consells de 
veïnats, i se’ns va prometre de poder participar en aquesta creació dels Consells Veïnals, i al 
final no ens varen avisar, no vàrem poder assistir. Després també vàrem rebre notícies de 
que, concretament a un dels consells veïnals, que és el del Pla de na Tesa, per això deia 
que és la mateixa zona, no va voler participar en el consell veïnal l’associació de veïnats, 
que tots coneixem d’allà, del Pla de na Tesa, i no sabem quins són els possibles motius que 
varen fer decidir a aquesta associació no participar al consell veïnal, i per això ens preocupa 
això, perquè no hem pogut assistir, ens preocupa saber quin resultat hi ha hagut de la 
creació dels consells veïnals en general a tots els nuclis, si han tengut èxit aquestes 
creacions, quins números hi ha, quin resultat numèric en quant a quantes associacions, 
quins tipus d’associacions hi ha a cada consell veïnal, i per això avaluar un poc aquesta 
feina o veure si s’ha de fer d’una altra manera o si s’han d’aportar uns altres recursos. A 
l’anterior legislatura sabem que hi havia més recursos dedicats a aquesta àrea, tant de 
personal com econòmics, llavors volíem saber si podem aportar qualque experiència o 
qualque recolzament a aquest projecte de creació dels consell veïnals. Per la meva part, 
també vaig manifestar qualque vegada la importància de que les associacions que són de 
caire municipal, que no són d’un nucli concret, han de tenir qualque possibilitat de tenir veu i 
participació, llavors en aquells consells veïnals que són de nuclis concrets les associacions 
que són generalistes de tot el municipi difícilment troben una forma de poder participar 
perquè no tenen personal suficient, i recursos i capacitat suficient, per poder assistir a tots 
els nuclis per poder fer la seva participació. Hi ha associacions culturals, associacions 
esportives, associacions de tot tipus, que no són d’un nucli concret, i hi ha hagut, sé que hi 
ha hagut molts de problemes en aquest… Llavors per ventura una possibilitat seria crear un 
consell, com hi ha a la ciutat de Palma, que hi ha un consell general per tot el municipi, 



perquè aquestes associacions puguin tenir la seva participació. I sobre això crec que se li 
hauria de donar una volta i fer una proposta i nosaltres ens comprometem a fer-ho, una 
proposta clara sobre això. I res més, això eren les tres preguntes. Gràcies”

Respon el senyor Miquel Cabot, Batle: “Gràcies, senyor López. Torn a recordar el tema del 
temps. Més que res perquè està estipulat, jo vos deix evidentment, ara li he deixat perquè al 
senyor Amengual també li he deixat abans, però perquè ho tenguem en compte. El tema 
dels pins que ha dit del bosquet del pulmó verd, hi ha una diferència molt gran, molt gran. 
Una és que els pins que se cuiden per part de l’Ajuntament se cuiden perquè se va arribar a 
un acord quan se va poder travessar aquell solar i fer el camí vermell, per tant se fa amb un 
acord, amb un permís d’Aena, i la diferència és que els altres boscs, per molt que nosaltres 
donem suport a la plataforma, molts de nosaltres inclús també ha anat a regar, el que sigui, 
s’ha fet sense permís d’Aena, per tant són uns arbres que són, per dir-ho de qualque 
manera, al·legals, ho dic amb a, al·legals. Per tant l’Ajuntament poca cosa pot actuar amb 
aquests daixons perquè també nosaltres incorreríem en al·legalitats, que crec que no ens 
convé a ningú per cercar un equilibri i no trobar-nos amb situacions d’Aena que no volgués 
ningú. Per tant, nosaltres total suport a la plataforma com hem mostrat sempre, a més amb 
tot el suport de tots els grups d’aquest plenari, però hi ha coses que no entren dins la 
legalitat que nosaltres, al menys oficialment, avui no podem. És a dir, la diferència és molt 
grossa, senyor López, i crec que m’entén. El tema dels renous: nosaltres vàrem complir amb 
el que vàrem dir, se varen instal·lar dos sonòmetres, un a la part de l’escola Janer Manila i 
l’altra a la part de Sant Llatzet. El tema és els renous que evidentment puguin molestar els 
veïnats pels decibels que puguin tenir, i l’altra és que nosaltres puguem actuar perquè 
superin la normativa vigent en tema de renous. El que ens ha demostrat les sonometries és 
que en cap cas han passat el que diu la normativa en tema de renous, per tant nosaltres no 
hem pogut actuar d’ofici davant Aena per incomplir aquesta normativa. De fet la Plataforma 
Pulmó Verd, qualque representant, ens han demanat qualque dia puntual que els veïnats 
s’havien queixat i els hi hem passat les dades de la sonometria. Per tant existeixen aquestes 
sonometries, tenim les alarmes informàtiques d’aquest programa que ens avisarà, perquè 
encara no hi ha hagut el cas, quan sobrepassi la normativa, per nosaltres actuar d’ofici. 
Entenc que no fa falta passar la normativa perquè molesti als veïnats, això ho entenc 
perfectament, però legalment, per nosaltres poder actuar de qualque manera, ara mateix no 
estan incomplint la legalitat per poder actuar d’ofici. Això ara és així com està la cosa. I li pas 
la paraula, senyora Serra, pel tema dels consells veïnals”

Ara qui intervé és la senyora Neus Serra, regidora de Participació Ciutadana: “Moltes 
gràcies, senyor Batle. Primer de tot començaré dient-li, senyor López, que per part de 
Participació Ciutadana, els consells veïnals estan siguent un èxit. Com bé vostè diu, aquesta 
regidoria no estava dotada de personal en cap cas, només teníem un auxiliar administratiu, 
però tot i així, amb un tècnic que vengué del SOIB durant 4 mesos va ser quan se varen 
crear els consells veïnals, se va modificar el reglament de participació ciutadana i se varen 
començar a desenvolupar aquests consells. Hi ha 8 consells veïnals, per tant engloben totes 
les associacions que pertanyen i estan inscrites al nostre municipi. Vostè ho sap perquè va 
venir a alguna de les reunions informatives, aquí on s’explicava com funcionarien aquests 
mateixos consells veïnals. Férem una segona reunió que era la de constitució. Què passa? 
Que la informació no havia arribat del tot com tocava a tota la ciutadania, per tant quan era el 
moment de constituir els consells veïnals va venir molta més ciutadania a enterar-se d’allò. 
Vostè, com sap, com li vàrem explicar, els consells veïnals se composen de 20 membres, i a 
part d’haver-hi totes les associacions, que com li dic totes les que estan inscrites al municipi, 
fins i tot ens hem preocupat de cridar a aquelles que ens han dit: tot i que no ens hem donat 
de baixa del registre de l’Ajuntament, ja no existim. Fins i tot amb aquestes hem contactat i 



n’hi ha 144 al municipi, per tant li dic que han funcionat. I ara, la segona vegada, quan érem 
de constitució, vàrem fer uns díptics que se varen repartir, també vàrem tenir un problema 
amb l’empresa que distribueix aquesta informació, que no va acabar d’arribar per tot allà on 
nosaltres preteníem, però ara tornaran a rebre uns altres fulletons informatius aquí on veurà 
que se tornen a convocar els consells veïnals. A part de voler que totes les associacions hi 
participin, i com vostè va sentir quan jo ho explic a les reunions informatives, la manera 
principal d’arribar a la ciutadania i fer xarxa a través de les associacions, una associació 
esportiva no toca la mateixa gent que una cultural, ni un grup d’esplai ni tot això, per tant 
comptam amb totes i això fa xarxa perquè cada una de les juntes directives d’aquestes 
associacions conti als seus associats de què va aquest tema. A part d’això, sempre hem 
decidit que el vicepresident d’aquesta associació sigui un ciutadà de peu, que sigui una 
persona que no tengui el per què d’haver d’estar ficada a dins cap associació, perquè els 
ciutadans també han de tenir veu i vot a través d’aquesta persona. Però totes aquelles altres 
persones que no tenguin veu i vot tenen cabuda als consells veïnals, tot i que no tenguin veu 
i vot mai se deixarà d’escoltar als ciutadans, perquè per això, aquesta és l’essència dels 
consells veïnals. I jo el convit i els convit a tots, i és vera que quan vàrem ser la constitució 
no els hi vaig fer una convidada personalment, deman disculpes perquè assumesc els meus 
errors, però quan tornem a treure aquesta informació, que la rebran d’aquí poc perquè el 
primer pròxim consell veïnal és dia 20 de juny, també poden trobar tota la informació, els 
convit a que venguin i vegin de primera mà l’èxit que ha tengut això, i l’èxit és acostar 
l’Ajuntament, l’administració pública, al ciutadà. Perquè jo ho he dit sempre i ho segueixo 
dient: si no escoltam la voluntat, les necessitats dels ciutadans, molt malament gestionarà 
aquest equip de govern. Gràcies”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola 
Nchaso: “La primera que le quería hacer, señor Alcalde, es el criterio a seguir a la hora de 
intervenir en las preguntas. Supongo que es primero por número de concejales, ¿no? Y en 
el supuesto de tener el mismo número de concejales, uno, uno y uno. ¿Qué criterio hay? 
Orden alfabético?”

Contesta el senyor Miquel Cabot: “No, jo ho faig per número de vots”

De nou parla la senyora Lola Nchaso: “¿Número de votos? ¿Podemos tiene más votos que 
nosotros?”

Torna a contestar el senyor Miquel Cabot: “És que vostè està xapat per dos, vull dir, si no el 
senyor Estarás quants de vots té si no? Però també ho faig per ordre. Vull dir, no és que 
faci… Però té interès en fer les preguntes abans del senyor López o algo? O no?”

La senyora Nchaso respon: “No, solo quería que me lo aclarase. Yo he hecho una pregunta, 
usted no me ponga en la cabeza lo que no he pensado” 

El senyor Cabot parla de nou: “Jo li deman, idò basta que me digui que no. Jo només li he 
demanat. Li explic el que m’ha demanat. Pensant en fer-ho per vots la vostra situació és un 
poc complicada, perquè el grup se va separar en dos, per tant no sé exactament si ho he de 
xapar en dos, m’enteneu? És un poc una complicació, però les preguntes no tenc cap tipo 
de problema, de fet a les mocions el primer que m’aixeca la mà és el primer que intervé. Vull 
dir, no hi ha cap tipo de mania contra vostè”



Continua amb el seu torn de precs i preguntes la senyora Lola Nchaso: “Después de esta 
risita puedo continuar, señor Alcalde. Me alegro de que hayan recibido el dossier fotográfico 
de Legítima, de Son Bieló, de Son Daviu y Son Daviu Nou, solo le rogaría que una vez 
hayan subsanado los errores que hay nos lo notificase para nuestro mejor gobierno. El 
pasado pleno me llamó la atención diciendo que cada vez que intervengo sobre delitos que 
se cometen en el municipio doy la imagen de que Marratxí es el Bronx. Pues bien, ya no me 
dejó contestarle, hecho que sí concede al resto de los regidores. Le digo que usted es el que 
hizo alusión al Bronx, yo rotundamente no. Yo describí delitos reales que se han cometido 
en Marratxí y que usted omite, esconde y niega. Delitos, por cierto, que después de ser 
denunciados por VOX en este pleno, han sido denunciados por los vecinos afectados y 
publicados en prensa. A usted yo creo que le tendría que dar vergüenza puesto que los 
vecinos han tenido que organizar patrullas vecinales. Póngase las pilas, por favor, facilite 
una gestión de defensa a la seguridad del marratxiner. Siguiendo en la misma línea, ya que 
usted no informa a la oposición de casi nada, ya informa VOX que hubo otra pelea callejera 
con bastantes adolescentes implicados en calle Mariano Gómez de Ulla de sa Cabana, 
donde tras llamadas de vecinos de centralita, por 112, no acudió la policía. Señor Alcalde, 
también me recriminó en plenos pasados que los jóvenes son buenos, pero es que resulta 
que en este caso de violencia fueron un grupo de jóvenes que fueron a linchar a otro en su 
propia casa. Lo digo también por la perorata que ya me soltó que los adolescentes también 
son buenos y tal, sí, hay muchos que son buenos, en esos los elogiamos, pero denunciamos 
los que actúan mal para que usted pueda corregir, para que usted pueda corregir su 
concepto de buenismo de los jóvenes. Ah, vale, estimada oposición, también ha habido 
robos en comercios del Festival Park, nuevos robos de motos, además de la ocupación que 
ya se ha mencionado, lo siento, yo soy la última en intervenir. Continúo con ruegos que 
tienen que ver con nuestras visitas a las diferentes asociaciones. La gent gran del Figueral 
solicita un baño en el local donde realiza la gimnasia, la de sa Cabana que reparen las 
aceras que están levantadas por delante y por detrás del club, alargar el paso de peatones 
que existe en la calle Cabana hasta la puerta del local, y ampliar las plazas del parking de 
motos, que además cuenta con un espacio muy estrecho para cada moto. Una nueva avería 
en el ascensor de sa Farinera, ¿cuántos van, señor Alcalde? Creo que cinco. ¿Cómo van a 
ascender las personas con movilidad reducida por esa obra faraónica que no sirve para 
nada si no funciona el ascensor? ¿Por qué no vemos que haya otra solución viable? No hay 
rampa alguna a pesar de que tiene una acera muy grande. Creo que se ha equivocado, 
señor Alcalde. Muchísimo cerrado de tráfico, ¿qué opina del cerrado del tráfico de la 
Farinera, con que se ha gastado tanto dinero, puesto que el paso de vehículos no existe, 
pocos peatones que pasan por ahí? Tanto dinero gastado. ¿Vio lo que ocurrió cuando la 
inundación reciente en el puente de sa Cabana? Causó tal cabreo monumental del 
ciudadano. Proseguimos: ¿por qué este equipo de gobierno no ha acudido un año… esto es 
una pregunta que ya me han pisado y usted ha dicho que sí se han excusado, pero como 
nosotros sí fuimos nos lo plantearon, que echaban de menos que el equipo de gobierno 
estuviese allí, puesto que son tres grupos diferentes alguno se podría haber asomado allí, 
puesto que se trataba de la Cosa Nostra. Señores de Més, que se llenan tanto la boca 
cuando hablan de sa nostra terra, de nuestras tradiciones y de nuestras culturas populares, 
¿qué ha pasado? Tampoco se personaron. Ah, bueno, que son mallorquines y no catalanes. 
Se trata, al igual que hace dos plenos, la última pregunta que le voy a plantear, que la 
señora García presentó un caso de Servicios Sociales. En este caso se trata de la llamada y 
la insistencia de una señora, que no digo el nombre aquí en público, de una señora que 
tiene la madre que solicitó valoración de su caso desde el año 2021, o sea el año pasado. 
Esto una señora que tiene obesidad mórbida, no sé si sabrá del caso, tiene obesidad 
mórbida. Según su hija cursó por primera vez la documentación el año pasado, y ante el 



paso del tiempo no venía nadie a valorarle, volvió a cursarla este mes de abril. Esta señora 
tiene un proceso de vida muy difícil, la hija, porque tiene dos hijos y ninguno puede echar 
una mano a la madre, ella tiene las rodillas doloridas, la van a operar de los ojos, hablo de la 
hija, en breve tiempo, habló para ver si se le podía dar una plaza a la madre en esa 
residencia de aquí, le dijeron que costaba 2.000 euros aprox, le ofrecieron una pública pues 
por Manacor, Capdepera, ¿y cómo va a conducir esta señora? O sea que este ruego, 
señora Amengual, cuando usted quiera y guste le puedo pasar los datos privados de la 
señora. Muchas gracias, señor Alcalde”

Contesta el Batle: “Gràcies senyora Nchaso. Li contestarem per escrit, evidentment si voleu 
tenir la informació que dèieu de Serveis Socials per favor li passi per privat també les 
daixones. Jo dues preguntes, ara me parlava del tema dels joves. Clar, jo me queix 
d’estigmatitzar els joves com ho feim, evidentment que hi ha joves bons i joves que no seran 
tan bons, però són joves i me queixava d’estigmatitzar-los. I vaig veure una cosa que me va 
fer bastant de mal, i ara és una pregunta que li faig: vaig veure una publicació vostra que se 
queixava de la delinqüència juvenil i no sé quines històries, i vàreu penjar una foto agafada 
d’un videoclip d’un rapero madrileny, que ja me diràs si no és estigmatitzar aquest 
madrileny, però és que a damunt a la foto sortia el rapero madrileny i a darrere dos al·lots 
negres. No és trist, no li sap greu a vostè estigmatitzar d’aquesta manera amb aquesta foto 
a un rapero, per ser rapero i per anar amb pírcings ja el feis delinqüent, i amb dos al·lots 
negres que pel fet de què? Pel fet de ser negres també són delinqüents? A jo m’ho va 
semblar, per ventura segurament no era aquest… Bé, no ho sé, no sé amb quin sentit ho 
fèieu, però a jo ajuntar aquesta foto, que supòs que tampoc teniu permís d’agafar-lo d’un 
videoclip i ho vàreu fer, agafar aquesta foto amb un rapero i dos joves negres i amb aquesta 
foto posar que havia augmentat la delinqüència i que Marratxí està ple de delinqüents 
juvenils me sembla que és estigmatitzar. Però bueno, vostès sabran amb aquesta promoció 
de l’odi que feis. I després l’altre. Me fa gràcia el tema de que ens acusi de que si no anam a 
un acte d’una associació ja no defensam el nostre, la cosa nostra ha dit, com si fos una 
màfia, no és una màfia, era una actuació de ball de bot. A jo m’agradaria saber el discurs 
que va fer el senyor Bestard amb quin idioma el va fer, i així sabrem exactament qui és que 
defensa o no defensa, crec que era el senyor Canyelles que deia lo nostro, no? No sé qui és 
que deia lo nostro, no sé quin polític deia lo nostro. En Biel Canyelles, no? Idò m’agradaria 
saber a veure si vàreu anar allà a fer un bien queda o realment vàreu anar allà a defensar la 
nostra cultura. Per tant ja està”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu del Grup Mixt, senyor 
Miguel Ángel Estarás: “Gràcies, senyor Batle. Li volia fer una anotació perquè, per casualitat, 
he detectat que hi ha un fallo de seguretat en el plantejament de la gestió dels vales, que és 
el siguient. Segurament, no sé si ja ho saben, igual me diu que sí o no, molta gent va amb 
un vale imprimit, que no l’he pogut jo imprimir, però amb un vale amb un codi, correcte? A 
molts d’establecimientos te demanen el teléfono, correcte? I dones el vale i te fan el 
descompte, de 10 o 15. [Parlen fora de micròfon] [passa al castellà] O el DNI, vale, correcto, 
es el mismo planteamiento. Tú haces 10 fotocopias, vas a 10 establecimientos… [li 
contesten fora de micròfon] no, no, yo lo he hecho en un establecimiento para probarlo, 
evidentemente he vuelto y le he pagado los 10 euros, pero para comprobar lo que estoy 
diciendo. Yo he ido a un restaurante, y el señor Alcalde está haciendo así, me han pedido el 
DNI y el teléfono, he ido al día siguiente, he comido o cenado, he ido con el mismo vale y ha 



colado. Evidentemente he entrado y salido y he pagado, y se han quedado así. Hay un fallo 
de gestión”

Contesta el senyor Miquel Cabot: “Això pot passar, senyor Estarás, si el comerç no ho valida 
tot d’una. Si el comerç no ho valida tot d’una, és vera, pot passar. Li estic dient que pot 
passar. Si el comerç no ho valida tot d’una això pot passar.”

De nou parla el senyor Estarás: “Pero es que los comercios no lo están validando, porque si 
tú tienes trabajo en la cafetería o en algún sitio no lo estás… Bueno, yo lo he comprobado”

Torna a parlar el senyor Miquel Cabot: “Ha pogut passar, senyor Amengual, no li dic que no, 
senyor Estarás, perdoni. Però l’ordre és que els comerços ho han de validar tot d’una, pot 
passar que no ho estiguin fent i pugui passar això”

Intervé de nou el senyor Estarás: “Simplement li faig aquest comentari perquè si arriben 
vales duplicats, què pot estar passant”

Li respon el Batle: “També per això se demana el DNI, vull dir que sí qualcú incurreix en 
aquesta falsificació sabrem qui és, però el que és segur és que els negocis cobraran el que 
hagin de cobrar, això també li puc assegurar. Però si qualcú ha fet aquest frau, que ha pogut 
sortir de qualcú, també sabrem qui és, està identificat. Però sí, pot haver passat”

Segueix parlant el Batle: “Abans d’acabar el plenari, per deixar les coses clares també, vaig 
veure senyor Llompart que va tenir per xarxes socials imprevistos amb el tema de les 
piscines, i vostè li va contestar a un ciutadà que li va escriure que s’havien solventat totes 
les sancions que s’havien posat en piscines, i això ja va sortir aquí i això no va ser així, se 
varen pagar 15.000 euros, jo li don perquè ho sàpiga [li lliura al senyor Llompart un conjunt 
de papers] perquè va contestar que tot se va subsanar i no s’havia pagat, va contestar així a 
un veïnat, i jo li vull deixar clar que el mitjà, el Diario de Mallorca en aquest cas, sí que tenia 
la raó perquè vàrem pagar aquests 15.000 euros. I també he vist per xarxes que vos 
queixau, i ens sap greu perquè no és així, que la Motor Retro no ha tengut el suport de 
l’Ajuntament, la direcció de la Motor Retro no ens ho diu així i també li pas, que això va anar 
al plenari anterior, la quantitat de la subvenció directa que li hem oferit a la Motor Retro 
enguany [li dona un altre paper]. Simplement vull aprofitar, com que les xarxes són molt 
difícils, vull aprofitar els plenaris per aclarir algunes coses que veig a xarxes que no puc 
estar d’acord. Ara s’acaba el plenari, passam a precs i preguntes del públic si hi ha qualcú, i 
després tenim la junta d’accionistes de Marratxí XXI”

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, 22 de junio de 2022

El Batle,
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