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ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de la Comissió Informativa d’Economia i Especial de Comptes

Identificació de la sessió:
Núm. 01/22
Caràcter: Ordinària
Data: 20 de gener de 2022
Horari: de 8.15 hores a 8.25 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)

Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, president
- Catalina E. Alemany Covas, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Joan Mercé Rigo, cap de gestió d’àrees municipals
- Miquel Miralles Mayol, director de recursos econòmics
- Xavier Narváez Marimón, director d’administració i financer de Marratxí XXI, SAU
- Lourdes Mazorra Enrique de Lara, lletrada assessora
- Jerònima Sans Amengual
- Pedro López Ruiz
- Cristina Alonso Pujadas
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Josep Ramis Salamanca
- Mª Magdalena García Gual
- Carmen Ripoll Torres
- José Mª Amengual Jiménez
- Lola Nchaso Sota
- Humberto López Rodríguez
- Miguel Ángel Estarás Gelabert

Absents:
- Neus Serra Cañellas, havent justificat la seva absència

Aquesta reunió es du a terme en compliment de l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, segons la modificació introduïda per la Disposició 
Final Segona del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març.

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Acta anterior
Contractació:
2. Expedient de devolució de fiança (Exp. 2019/8931D)
Economia:
3. Ajuts de la campanya de bonos de descompte de l’Ajuntament de Marratxí (de data  
23/12/2021 i 28/12/2021)



B) PART DE CONTROL
Economia:
1. Dació de compte al plenari de la Corporació gener 2022 (Ajudes puntuals serveis 
socials, informes objecció i subvenció xips cans relatives al 4t trimestre 2021)
2. Donar compte de la Sentència núm. 463/2021
3. Donar compte de la Sentència núm. 275/2021
4. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 21-12-2021 sobre 
l’assumpte: Ajuts de la campanya de bonos de descompte de l’Ajuntament de Marratxí (de 
data   09/12/2021 i 14/12/2021)
5. Donar compte de l’acord plenari de data 21-12-2021 sobre l’assumpte: Modificació de 
l’Ordenança reguladora de l’ocupació d’espais a la Fira del Fang
6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 27-12-2021 sobre 
l’assumpte: Atorgament de subvencions de manera directa
Suggeriments

Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA

1. Acta anterior

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 16-12-2021, que s’aprova i 
autoritza per unanimitat.

Contractació:

2. Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte consistent en el servei 
de telefonia i comunicacions de dades de l’Ajuntament de Marratxí

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació amb el contracte 
signat amb els senyors Jesús Ángel Suso Lázaro i Jorge Gato Rego, en representació de 
l’empresa Vodafone España, SAU per al contracte consistent en el servei de telefonia i 
comunicacions de dades de l’Ajuntament de Marratxí, per l’import total de 8.200 €.

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 pels els senyors Jesús Ángel 
Suso Lázaro i Jorge Gato Rego, en representació de l’empresa Vodafone España, SAU en 
garantia de les obligacions derivades del contracte consistent en el servei de telefonia i 



comunicacions de dades de l’Ajuntament de Marratxí, per l’import total de 8.200 €.

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 aquesta Comissió informativa d’Economia i Especial de 
Comptes acorda per majoria ponderada amb els vots a favor dels quatre regidors del PSOE, 
dels dos regidors de MÉS, del regidor de Ciudadanos i del regidor d’Unides Podem; i amb 
les abstencions de les dues regidores del PP, de la regidora de VOX, i del regidor del Grup 
Mixt elevar a la Junta de Govern Local, la proposta abans esmentada.

Economia:

3.1. Ajuts de la campanya de bonos de descompte de l’Ajuntament de Marratxí de 
data  23/12/2021 

Vist que en data 23/12/21 s'aprovaren per Decret de Batlia els vals següents:

NOM EMPRESA CIF/NIF Pagament

Ferreteria can Xic 43040245T 2770€

Restaurante A Grella B57989238 3.565 €

ES FORN B07754112 2.740€

Antonio Rosselló Picornell (Farmacia 
Rosselló Picornell)

43135491A 3.950€

Vicens Tomás March (Farmacia V. Tomas 
March)

43005529Z 2.205€

Carniceria Can Pep B57347908 12.470€

Ca na Pepa B57946042 22.825€

Farmacia Picornell Ciurana (cb) E07641509 2.315€

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 la seva aprovació per Decret per raons d'eficàcia i eficiència 
sense perjudici de la seva ratificació per la Junta de Govern Local.

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 aquesta Comissió informativa d’Economia i Especial de 
Comptes acorda per majoria ponderada amb els vots a favor dels quatre regidors del PSOE, 
dels dos regidors de MÉS, del regidor de Ciudadanos i del regidor d’Unides Podem; i amb 
les abstencions de les dues regidores del PP, de la regidora de VOX, i del regidor del Grup 
Mixt elevar a la Junta de Govern Local, la proposta abans esmentada.

3.2. Ajuts de la campanya de bonos de descompte de l’Ajuntament de Marratxí de 
data  28/12/2021

Vist que en data 28/12/21 s'aprovaren per Decret de Batlia els vals següents:

NOM EMPRESA CIF/NIF 19-26 pagament
Restaurante A Grella B57989238 3.290€

FORN DES PLA DE NA TESA, S.L. B07754112 2.200€
Antonio Rosselló Picornell (Farmacia 
Rosselló Picornell)

43135491A 2.035€

CARNS I DELICIES CAN PEP, S.L. B57347908 9.360€
CA NA PEPA PORTOL S.L. B57946042 14.955€
Farmacia Picornell Ciurana (cb) E07641509 2.480€

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 la seva aprovació per Decret per raons d'eficàcia i 
eficiència sense perjudici de la seva ratificació per la Junta de Govern Local.

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 aquesta Comissió informativa d’Economia i Especial de 
Comptes acorda per majoria ponderada amb els vots a favor dels quatre regidors del PSOE, 
dels dos regidors de MÉS, del regidor de Ciudadanos i del regidor d’Unides Podem; i amb 
les abstencions de les dues regidores del PP, de la regidora de VOX, i del regidor del Grup 
Mixt elevar a la Junta de Govern Local, la proposta abans esmentada.

B) PART DE CONTROL

Economia:

1. Dació de compte al plenari de la Corporació gener 2022 (Ajudes puntuals serveis 
socials, informes objecció i subvenció xips cans relatives al 4t trimestre 2021)



Atès que, al llarg del 4rt trimestre de 2021 s’han tramitat entre d’altres els següents:

· AJUDES PUNTUALS SERVEIS SOCIALS 4 TRIMESTRE 2021
· INFORMES OBJECCIÓ 4 TRIMESTRE 2021
· SUBVENCIÓ XIPS 4 TRIMESTRE 2021

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Donar compte dels tràmits abans esmentats.

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

2. Donar compte de la Sentència núm. 463/2021

Correu electrònic remes per l’Advocada de l’Ajuntament de data 07/12/2021, de comunicació 
de la Sentencia 463/2021 de data 28 d’octubre del 2021, del Jutjat de lo Contenciós- 
administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca, procediment abreujat 320/2018.

Vista la Sentencia núm. 463/2021, del Jutjat Contenciós-administratiu núm. 3 de Palma, en 
relació al procediment abreujat núm. 320/2018, per la que s’acorda estimar la demanda 
interposada pel procurador Francisco Arbona Casanovas, en representació de Pedro Díaz 
Triguero, declarant no ajustada a dret la resolució impugnació anul·lant la mateixa, i 
ordenant la devolució a la part recurrent l’import ingressat en concepte de plusvàlua, més els 
interessos moratoris des de que es va efectuar l’ingrés indegut. Així com condemna en 
costes a l’Administració demandada, amb la limitació de 500€ per tots els conceptes.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 463/2021, del Jutjat Contenciós- 
administratiu núm. 3 de Palma, per la que s’acorda estimar el recurs contenciós- 
administratiu interposat pel sr. Pedro Díaz Triguero, declarant no ajustada a dret la resolució 
impugnació anul·lant la mateixa, i ordenant la devolució a la part recurrent l’import ingressat 
en concepte de plusvàlua, més els interessos moratoris des de que es va efectuar l’ingrés 
indegut. Així com condemna en costes a l’Administració demandada, amb la limitació de 
500€ per tots els conceptes.

Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans transcrita

3. Donar compte de la Sentència núm. 275/2021



Escrit remes per la Lletrada de la Administració de Justícia, adjuntant Sentència núm. 
275/2021, de data 21/09/2021, del Jutjat de lo Contenciós-administratiu núm. 1 de Palma de 
Mallorca, procediment abreujat 311/2019, que te caràcter ferma.

Vista la Sentència núm. 275/2021, del Jutjat Contenciós-administratiu núm. 3 de Palma, en 
relació al procediment abreujat núm. 311/2019, pel que s’acorda desestimar el recurs 
contenciós-administratiu interposat pel procurador Joan Campomar Pons, en representació 
de Antonio Mayrata Cañelllas, contra la liquidació de l’IIVTNU de data 21 de juny de 2018, i 
en conseqüència es declara ajustada a dret la mateixa, i es confirma en tots els seus 
extrems.

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

Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 275/2021, del Jutjat Contenciós- 
administratiu núm. 3 de Palma, en relació al procediment abreujat núm. 311/2019, pel que 
s’acorda desestimar el recurs contenciós-administratiu interposat pel procurador Joan 
Campomar Pons, en representació de Antonio Mayrata Cañelllas, contra la liquidació de 
l’IIVTNU de data 21 de juny de 2018, i en conseqüència es declara ajustada a dret la 
mateixa, i es confirma en tots els seus extrems. Assenyalant que contra aquesta resolució 
no cap recurs ordinari.

Els senyors assistents es donen per assabentats de la Sentència abans transcrita

4. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 21-12-2021 sobre 
l’assumpte: Ajuts de la campanya de bonos de descompte de l’Ajuntament de 
Marratxí (de data  09/12/2021 i 14/12/2021)

Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 
21 de desembre de 2021 relatius als ajuts de la campanya de bonos de descompte de 
l’Ajuntament de Marratxí (de data  09/12/2021 i 14/12/2021)

Els senyors assistents es donen per assabentats dels acords de la Junta de Govern Local 
abans esmentats.

5. Donar compte de l’acord plenari de data 21-12-2021 sobre l’assumpte: Modificació 
de l’Ordenança reguladora de l’ocupació d’espais a la Fira del Fang

Donar compte de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 21 de 
desembre de 2021 mitjançant el qual es va aprovar la Modificació de l’Ordenança reguladora 
de l’ocupació d’espais a la Fira del Fang.

Els senyors assistents es donen per assabentats de l’acord plenari abans esmentat.

6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de data 27-12-2021 sobre 
l’assumpte: Atorgament de subvencions de manera directa



Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessió extraordinària i 
urgent de data 27 de desembre de 2021 mitjançant els quals es varen atorgar diverses 
subvencions de manera directa.

Els senyors assistents es donen per assabentats dels acords de la Junta de Govern Local 
abans esmentats.

I no havent més 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, 3 de febrer del 2022

El Batle,
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