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ACTES I DECRETS (JPG) 

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

Identificació de la sessió:
Núm. 05/22
Caràcter: Ordinària
Data: 26 de maig de 2022
Horari: de 8.15 hores a 8.25 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí

Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, president
- Catalina E. Alemany Covas, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Joan Mercé Rigo, cap de gestió d’àrees municipals
- Marc Llabrés Perelló, director de recursos econòmics
- Xavier Narváez Marimón, director d’administració i financer de Marratxí XXI, SAU
- Jerònima Sans Amengual
- Pedro López Ruiz
- Cristina Alonso Pujadas
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Josep Ramis Salamanca
- Neus Serra Cañellas
- Mª Magdalena García Gual, en substitució del Sr. Jaume Llompart Caldés
- Carmen Ripoll Torres
- José Mª Amengual Jiménez
- Lola Nchaso Sota
- Humberto López Rodríguez
- Miguel Ángel Estarás Gelabert

Absents:
- Jaume Llompart Caldés, havent justificat la seva absència

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Acta anterior
Contractació:
2. Expedients de devolució de fiança (Exp. 2017/575S i 2018/8693Y)
Economia:
3. Reconeixement de crèdit 05/22
4. Modificació de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí
5. Aprovació dels imports dels preus públics dels cursos monogràfics d’estiu 2022 de Paper 
Porcellana i de Formats grans al torn en gres
6. Modificació del Pla estratègic de subvencions 2019-22 i de l’Annex de subvencions 
nominatives del Pressupost de 2022
7. Ajuts de la campanya de bonos de descompte de l’Ajuntament de Marratxí



B) PART DE CONTROL
Control de Marratxí XXI:
1. Acta del Consell d’Administració de data 21 d’abril de 2022
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 21-04-2022, que s’aprova i 
autoritza per majoria ponderada amb els vots a favor dels quatre regidors del PSOE, dels 
dos regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, de les dues regidores del PP, del regidor 
de Ciudadanos, del regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb l’abstenció de 
la regidora de VOX.

Contractació:

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 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, de la regidora d’IDMA-El Pi, de les dues regidores del PP, del 
regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb les abstencions del regidor de 
Ciudadanos i de la regidora de VOX elevar a la Junta de Govern Local, la proposta abans 
esmentada.

2.2. Devolució de la fiança constituïda en garantia 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 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, de la regidora d’IDMA-El Pi, de les dues regidores del PP, del 
regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb les abstencions del regidor de 
Ciudadanos i de la regidora de VOX elevar a la Junta de Govern Local, la proposta abans 
esmentada.



Economia:

3. Expedient de reconeixement de crèdit 5/22

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 crèdit 0 €
F = Fraccionament indegut (+15.000€) 42.004,97 €
CI = Competències impropies 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 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 i de la regidora d’IDMA-El Pi ; i amb les abstencions de les dues 
regidores del PP, del regidor de Ciudadanos, de la regidora de VOX, del regidor d’Unides 
Podem i del regidor del Grup Mixt; elevar a l’Ajuntament Ple, la proposta abans esmentada.

4. 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 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 i de la regidora d’IDMA-El Pi ; i amb les abstencions de les dues 
regidores del PP, del regidor de Ciudadanos, de la regidora de VOX, del regidor d’Unides 
Podem i del regidor del Grup Mixt; elevar a l’Ajuntament Ple, la proposta abans esmentada.



5. 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.- Elevar a la Junta de Govern Local la present proposta per tal que l’aprovi i 
l’expedient segueixi les tramitacions oportunes.

3.- 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.

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

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, de la regidora d’IDMA-El Pi, de les dues regidores del PP i del 
regidor d’Unides Podem; i amb les abstencions del regidor de Ciudadanos, de la regidora de 
VOX i del regidor del Grup Mixt elevar a la Junta de Govern Local, la proposta abans 
esmentada.

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

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

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, de la regidora d’IDMA-El Pi, de les dues regidores del PP i del 
regidor d’Unides Podem; i amb les abstencions del regidor de Ciudadanos, de la regidora de 
VOX i del regidor del Grup Mixt elevar a l’Ajuntament Ple, la proposta abans esmentada.



7.1. 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 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, de la regidora d’IDMA-El Pi, i del regidor d’Unides Podem; i amb 
les abstencions de les dues regidores del PP, del regidor de Ciudadanos, de la regidora de 
VOX i del regidor del Grup Mixt elevar a la Junta de Govern Local, la proposta abans 
esmentada

7.2. 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 pPcornell (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 a provació 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 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, de la regidora d’IDMA-El Pi, i del regidor d’Unides Podem; i amb 
les abstencions de les dues regidores del PP, del regidor de Ciudadanos, 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

Control de Marratxí XXI:

1. Acta del Consell d’administració de data 21 d’abril de 2022

Donar compte de l’acta número 03/2022 de la reunió del Consell d’Administració de data 21 
d’abril de 2022.

Els senyors assistents es donen per assabentats de l’acta abans esmentada.

Suggeriments 

El senyor José Mª Amengual, portaveu del grup polític municipal de Ciudadanos vol deixar 
constancia dels problemes d’accés a la informació de la comissió informativa, i que aquesta 
vegada no s’ha enviat el link per accedir a la documentació.

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, 7 de juny del 2022

El Batle,
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