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ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de la Junta de Govern Local

Identificació de la sessió:
Núm. 05/22
Caràcter: Ordinària
Data: 31 de maig de 2022
Horari: de 19.30 h a 19.40 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí

Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Catalina E. Alemany Covas, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Neus Serra Cañellas
- Cristina Alonso Pujadas
- Aina Amengual Marí
- Irene García Sureda
- Josep Ramis Salamanca
- Andrés Campuzano García

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (26-04-2022)
2. Expedients de devolució de fiança (Exp. 2017/575S i 2018/8693Y)
3. Aprovació dels imports dels preus públics dels cursos monogràfics d’estiu 2022 de Paper 
Porcellana i de Formats grans al torn en gres
4. Ajuts de la campanya de bonos de descompte de l’Ajuntament de Marratxí
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:

1. Acta anterior

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 26-04-2022, que s’aprova i 
autoritza per unanimitat.

2.1 Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte del subministrament 
de cinc màquines multifunció en color per a diferents àrees de l’Ajuntament, 
mitjançant arrendament (rènting), amb opció de compra



Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació amb el contracte 
signat amb el senyor Antonio Martorell Esteva, en representació de l’empresa Canon 
España, SA per al contracte consistent en el subministrament de cinc màquines multifunció 
en color per a diferents àrees de l’Ajuntament, mitjançant arrendament (rènting), amb opció 
de compra per l’import total de 1.852,68 €.

Resultant que s’ha complit tots els tràmits prevists reglamentàriament, no apareixent cap 
impediment ni inconvenient per a l’esmentada cancel·lació, tota vegada que han quedat 
extingides les obligacions que motivaren la constitució de la garantia.

Atès que, la competència per a la devolució de les fiances correspon al Ple.

Atès que, l’Ajuntament Ple, mitjançant acord de data 28-05-2013, acordà delegar aquesta 
competència atribuïda al Ple, a favor de la Junta de Govern Local.

Conseqüentment, aquesta Regidoria eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar la cancel·lació i devolució de la fiança constituïda pel senyor Antonio Martorell 
Esteva en representació de l’empresa Canon España, SA en garantia de les obligacions 
derivades del contracte consistent en el subministrament de cinc màquines multifunció en 
color per a diferents àrees de l’Ajuntament, mitjançant arrendament (rènting), amb opció de 
compra per l’import total de 1.852,68 €.

2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.

3. Que es comuniqui aquest acord a l’empresa interessada per al coneixement del mateix i 
als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
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.

2.2 Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte de les obres de 
“Reforma de dues tombes i ampliació de columbaris al cementeri municipal”

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació amb el contracte 
signat amb el senyor Bartolomé Rosselló Miralles, en representació de l’empresa Obres y 
Construcciones Tomeu Rosselló, SL per al contracte consistent en les obres de “Reforma 
de dues tombes i ampliació de columbaris al cementeri municipal”, per l’import total de 
7.050,00 €.

Resultant que s’ha complit tots els tràmits prevists reglamentàriament, no apareixent cap 
impediment ni inconvenient per a l’esmentada cancel·lació, tota vegada que han quedat 
extingides les obligacions que motivaren la constitució de la garantia.

Atès que, la competència per a la devolució de les fiances correspon al Ple.



Atès que, l’Ajuntament Ple, mitjançant acord de data 28-05-2013, acordà delegar aquesta 
competència atribuïda al Ple, a favor de la Junta de Govern Local.

Conseqüentment, aquesta Regidoria eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar la cancel·lació i devolució de la fiança constituïda pel senyor Bartolomé Rosselló 
Miralles en representació de l’empresa Obres y Construcciones Tomeu Rosselló, SL en 
garantia de les obligacions derivades del contracte consistent en les obres de “Reforma de 
dues tombes i ampliació de columbaris al cementeri municipal”, per l’import total de 
7.050,00€.

2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.

3. Que es comuniqui aquest acord a l’empresa interessada per al coneixement del mateix i 
als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
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.

3. Aprovació dels imports dels preus públics dels cursos monogràfics d’estiu 2022 de 
PAPER PORCELLANA i de FORMATS GRANS AL TORN EN GRES

Atès que l’article 5è apartat B) de l’ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 
PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA 
estableix la quantia del preu públic dels cursos Monogràfics d’Estiu en el sentit de:

- Matrícula: entre 200,00 i 300,00 €

- Material (si pertoca): fins a 100,00 €

- … El preu públic de cada curs monogràfic serà aprovat per la Junta de Govern 
Local, en funció dels costos que originin.

Atès que conforme amb els pressupostos rebuts a l’Àrea de Cultura i en previsió de 
l’organització de dos cursos monogràfics d’estiu a impartir a la seu de l’Escola Municipal de 
Ceràmica de Marratxí “Pilar Sastre” d’acord amb la següent informació:

A) CURS DE FORMATS GRANS AL TORN EN GRES. Impartit pel Sr. Ramon 
Canyelles  Canyelles (ceramista).
1. Dates del curs: del 27 de juny al 2 de juliol del 2022
2. Aforament màxim previst: 8 alumnes.
3. Honoraris 1.600,00 € bruts (a deduir IRPF). Aquest valor es correspon amb 

l’import de matrícula per part de l’alumnat
4. Material: 114,08 € (IVA inclòs). Aquest valor es correspon amb el concepte de 

material a abonar per part dels alumnes.
5. Suma de 3. + 4. = 1.714,08 € com a cost total màxim del curs.

B) CURS DE PAPER PORCELLANA. Impartit per la Sra. Nanci Fernández (ceramista).
1. Dates del curs: del 4 al 9 de juliol del 2022



2. Aforament màxim previst: 8 alumnes.
3. Honoraris 1.600,00 € bruts (a deduir IRPF). Aquest valor es correspon amb 

l’import de matrícula per part de l’alumnat.
4. Material: 108,61 € (IVA inclòs). Aquest valor es correspon amb el concepte de 

material a abonar per part dels alumnes.
5. Suma de 3. + 4. = 1.708,61 € com a cost total màxim del curs.

Atès que en base a les informacions anteriors la proposta de pagament per alumne en 
concepte de preu públic per al curs de FORMATS GRANS AL TORN EN GRES com a 
Monogràfic d’Estiu 2021 és detalla de la següent manera:

a) Matrícula: 1.600,00 € honoraris professor / 8 alumnes = 200,00 € per alumne.
b) Material: 114,08 € / 8 alumnes = 14,26 € per alumne.
c) Total a pagar per cada alumne: 200,00 € matrícula + 14,26 € material = 214,26 €.

Atès que en base a les informacions anteriors la proposta de pagament per alumne en 
concepte de preu públic per al curs de PAPER PORCELLANA com a Monogràfic d’Estiu 
2022 és detalla de la següent manera:

a) Matrícula: 1.600,00 € honoraris professor / 8 alumnes = 200,00 € per alumne.
b) Material: 108,61 € / 8 alumnes = 13,58 € per alumne.
c) Total a pagar per cada alumne: 200,00 € matrícula + 13,58 € material = 213,58 €.

Atès que els valors acabats d’assenyalar entren dins les franges que permet l’ordenança 
fiscal de referència, sense que en cap cas suposi una modificació de la mateixa, sinó 
tan sols una concreció del preu públic en els casos particulars d’ambdós cursos Monogràfics 
d’Estiu 2022.

Atès quer per part de la regidoria de Cultura s’ha emès memòria en data 9 de maig de 2022.

Atès que per part del Director de l’Àrea de Recursos Econòmics s’ha emès informe en sentit 
favorable sobre aquesta concreció del preu públic en data 10 de maig de 2022.

Aquesta regidoria de Cultura es complau a elevar a la Comissió Informativa d’Economia i 
Especial de Comptes la següent

PROPOSTA D'ACORD

1.- Aprovar els següents imports en concepte de preu públic per als cursos de ceràmica– 
Monogràfics d’Estiu 2022 a impartir a la seu de l’Escola Municipal de Ceràmica de Marratxí 
“Pilar Sastre”.

CURS DE FORMATS GRANS AL TORN EN GRES. Impartit pel Sr. Ramon Canyelles 
Canyelles (ceramista) entre els dies 27 de juny al 2 de juliol.
a) Import en concepte de Matrícula per alumne (amb un màxim de 8 alumnes): 200,00 €.
b) Import en concepte de Material per alumne: 14,26 €.
c) Import total a abonar per cada alumne (a+b): 214,26 €.

CURS DE PAPER PORCELLANA. Impartit per la Sra. Nanci Fernández (ceramista) entre els 
dies 4 al 9 de juliol.

a) Import en concepte de Matrícula per alumne (amb un màxim de 8 alumnes): 200,00 €.



b) Import en concepte de Material per alumne: 13,58 €.
c) Import total a abonar per cada alumne (a+b): 213,58 €.

2.- Notificar el present a l’Àrea d’Intervenció, a la de Tresoreria i a la de Cultura per a que en 
prenguin coneixement i duguin a terme les actuacions corresponents.

3.- Publicar edicte en el BOIB als efectes oportuns.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
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.

4.1 Ajuts de la campanya de bonos de descompte de l’Ajuntament de Marratxí

Vist que en data 19/05/2022 s'aprovaren per Decret de Batlia els vals següents:

CARNS I DELICIES CAN PEP, S.L. B57347908 6.475 €

CA NA PEPA PORTOL S.L. B57946402 14.395 €

Antonio Rossello Picornell (Farmacia Rossello Picornell) 43135491A 2.455 €

Vist que aquests superen els 2.000.00 euros i que per tant procedeix la seva aprovació per la 
Junta de Govern Local.

Vist que en el Decret s'estableix que "l’aprovació dels vals de més de 2.000,00 euros es 
sotmetrà a la ratificació de la Junta de Govern Local en la primera reunió que celebri”.

Es proposa l'adopció del següent ACORD:

1.- Ratificar el pagament dels esmentats vals.
2.- Notificar aquest acord a les àrees d’Intervenció i Tresoreria als efectes escaients.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
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.

4.2 Ajuts de la campanya de bonos de descompte de l’Ajuntament de Marratxí

Vist que en data 19/05/2022 s'aprovaren per Decret de Batlia els vals següents:

Restaurante A Grella S.L B57989238 3.255 €

CARNS I DELICIES CAN PEP, S.L. B57347908 7.305 €

CA NA PEPA PORTOL S.L. B57946402 16.005 €

Antonio Rossello Picornell (Farmacia rossello 
Picornell)

43135491A 2.740 €



Francisca Cabot ( menuts) 43104056D 2.190 €

Vist que aquests superen els 2.000.00 euros i que per tant procedeix la seva aprovació per la 
Junta de Govern Local.

Vist que en el Decret s’estableix que "l’aprovació dels vals de més de 2.000,00 euros es 
sotmetrà a la ratificació de la Junta de Govern Local en la primera reunió que celebri”.

Es proposa l'adopció del següent ACORD:

1.- Ratificar el pagament dels esmentats vals.
2.- Notificar aquest acord a les àrees d’Intervenció i Tresoreria als efectes escaients.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
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.

I no havent mes assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària estenc aquesta acta.

Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 9 de juny del 2022

El Batle,
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