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ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de la Comissió Informativa d’Interior

Identificació de la sessió:
Núm. 03/22
Caràcter: Ordinària
Data: 24 de març de 2022
Horari: de 08:35 hores a 08:45 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí

Assistents:
- Pedro López Ruiz, president
- Catalina E. Alemany Covas, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Joan Mercé Rigo, cap de gestió d’àrees municipals
- Jaume Canyelles Veny, tècnic d’administració general
- Andrés Campuzano García
- Irene García Sureda
- Cristina Alonso Pujadas
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Aina Amengual Marí
- Neus Serra Cañellas
- Mª Magdalena García Gual
- Jaume Llompart Caldés
- Marcos Aníbal Pinela Sosa
- Lola Nchaso Sota
- Miguel A. Estarás Gelabert

Absents:
- Humberto López Rodríguez, havent justificat la seva absència

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Acta anterior
B) PART DE CONTROL
Interior:
2. Donar compte de l’escrit presentat pel grup municipal MÉS per Marratxí sobre canvi   de 
portaveu
Recursos Humans:
3. Donar compte de la Sentència núm. 64/2022
4. Donar compte decrets nomenament de personal eventual
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 17-02-2022, 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 la regidora i del regidor del PP, del 
regidor de Ciudadanos, i del regidor del Grup Mixt; i amb l’abstenció de la regidora de VOX.

B) PART DE CONTROL

Interior:

2. Donar compte de l’escrit presentat pel grup municipal MÉS per Marratxí sobre 
canvi  de portaveu

Donar compte que en data 16 de març de 2022 el senyor Joan F. Canyelles Garau va 
presentar escrit on comunica el canvi de portaveu del grup polític municipal MÉS per 
Marratxí a favor de la senyora Aina Amengual Marí.

Els senyors assistents es donen per assabentats de l’escrit de referència.

Recursos Humans:

3. Donar compte de la Sentència núm. 64/2022

Atès que en data de 25 de febrer de 2022 (Registre general d’entrada núm. 2930/2022 de 2 
de març) el Jutjat de lo Contenciós administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca notifica 
sentència en el si del procediment abreujat núm. 119/2020 interposat pel Sr. Francisco 
Zanoguera Cladera contra la desestimació de reconeixement del nivell 21 de grau personal 
acordat mitjançant Acord plenari de data 28 de juliol de 2020.

En conseqüència, aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la normativa 
vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent PROPOSTA 
D’ACORD

1. Donar compte de la Sentència núm. 64/2022 dictada en data 25 de febrer de 2022 pel 
Jutjat de lo Contenciós administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca en el si del procediment 
abreujat núm. 119/2020 interposat pel Sr. Francisco Zanoguera Cladera contra la 
desestimació de reconeixement del nivell 21 de grau personal acordat mitjançant Acord 
plenari de data 28 de juliol de 2020.

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

4. Donar compte dels decrets de nomenament de personal eventual

Donar compte dels següents Decret de Batlia:

- Decret de l’Alcaldia núm. 2022/1194 de data 08 de març de 2022 mitjançant el qual 



es nomena al Sr. Marc Llabrés Perelló com a Director de recursos econòmics de 
l’Ajuntament de Marratxí, funcionari eventual amb funcions d’assessorament especial 
amb efectes de data 07 de març de 2022.

- Decret de l’Alcaldia núm. 2022/1416 de data 17 de març de 2022 mitjançant el qual 
es nomena al Sr. Antoni Sorell Mora com a Director de Cultura, Esports i Patrimoni 
Històric, funcionari eventual amb funcions d’assessorament especial amb efectes de 
data 18 de març de 2022.

Els senyors assistents es donen per assabentats dels decrets de batlia abans esmentats

5. Declaració d’urgència

De conformitat amb el que disposa l’article 83, en relació al 138, del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, els senyors assistents, 
acorden per unanimitat, aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del 
dia dels assumptes següents: “Donar compte de l’escrit del Partit Popular d’adscripció de 
regidors a les comissions informatives permanents” i “Donar compte de l’escrit presentat pel 
Partit Popular sobre canvi de portaveu suplent ”

6. Donar compte de l’escrit del Partit Popular d’adscripció de regidors a les 
comissions informatives permanents

Donar compte de l’escrit presentat pel portaveu del grup polític municipal del Partit Popular 
en data 21-03-2022 sobre la nova adscripció dels regidors del Partit Popular a cadascuna de 
les diferents comissions informatives permanents.

Els senyors assistents es donen per assabentats de l’escrit de referència.

7. Donar compte de l’escrit presentat pel Partit Popular sobre canvi de portaveu 
suplent

Donar compte de l’escrit presentat pel Partit Popular de data 21 de març de 2022 on es 
comunica el canvi de portaveu suplent a favor del senyor Sebastià Frau Serra.

Els senyors assistents es donen per assabentats de l’escrit de referència.

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

Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Pedro López Ruiz

Marratxí, 1 d'abril del 2022

El Regidor d'Interior i Recursos Humans,
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