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Acta de la Comissió Informativa d’Interior

Identificació de la sessió:
Núm. 04/22
Caràcter: Ordinària
Data: 26 de maig de 2022
Horari: de 08:25 hores a 08:35 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
- Carmen Ripoll Torres, en substitució del Sr. Jaume Llompart Caldés
- Marcos Aníbal Pinela Sosa
- Lola Nchaso Sota
- Humberto López Rodríguez
- Miguel A. Estarás Gelabert

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

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Acta anterior
2. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal
B) PART DE CONTROL
Defensor Ciutadania:
1. Memòria de l’activitat de la Defensora de la Ciutadania durant l’any 2021
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 24-03-2022, 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.

2. 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 aquesta Comissió informativa d’Interior 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 de les dues regidores del PP; i amb les abstencions 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.

B) PART DE CONTROL

Defensor Ciutadania:



1. 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.

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

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

Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Pedro López Ruiz

Marratxí, 6 de juny del 2022

El Regidor d'Interior i Recursos Humans,
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