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ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 06/22
Caràcter: Ordinària
Data: 28 de juny de 2022
Horari: de 20.00 a 20.45 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí

Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Catalina E. Alemany Covas, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Cristina Alonso Pujadas
- Irene García Sureda
- Andrés Campuzano García
- Jerònima Sans Amengual
- Pedro Lopez Ruiz
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Aina Amengual Marí
- Josep Ramis Salamanca
- Daniel Mas Martínez
- Mª Magdalena García Gual
- Jaume Llompart Caldés
- Sebastià Frau Serra
- Carmen Ripoll Torres
- Jose María Amengual Jiménez
- Lidia Antonia Sabater Pérez
- Marcos Aníbal Pinela Sosa
- Mª Dolores Nchaso Sota
- Humberto López Rodríguez
- Neus Serra Cañellas
- Miguel Angel Estarás Gelabert
- Eusèbia Rayó Ferrer, defensora de la ciutadania

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (31-05-2022)
2. Reconeixement de crèdit 06/22
3. Modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 2/22 i 
modificació de l’annex d’inversions del pressupost de 2022
4. Aprovació del Pla local de prevenció d’incendis forestals de Marratxí
5. Bases i convocatòria del reconeixement extraordinari grau carrera professional personal 
funcionari interí i laboral no fix



6. Designació de dues festes locals per a l’any 2023
Mocions:
7. Moció presentada per diferents grups polítics municipals amb motiu del DIA 
INTERNACIONAL DE L’ORGULL I L’ALLIBERAMENT LGTBI+
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions
1. Dels decrets i resolucions del període entre l’11-05-2022 al 10-06-2022
2. Donar compte de la Sentència núm. 674/2021
Precs i preguntes
- Prec presentat pel grup municipal Vox Marratxí relatiu a “Instalación de bancos para 

personas con discapacidad motora con uso de silla de ruedas”

Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior 

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 31-05-2022, que s’aprova i 
autoritza per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de 
MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de 
Ciudadanos, del regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb l’abstenció de la 
regidora de VOX.

2. Reconeixement de crèdit 06/22

Vist l’expedient 06/22 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 06/22 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 2021 2021006682 15/11/2021 SINELEC COMERCIAL BALEAR SL - 291,20 € F

2 2022 2022000425 07/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 450,27 € F



3 2022 2022001047 05/01/2022 ENDESA ENERGIA XXI SL 462,62 € F

4 2022 2022001977 29/11/2021 B2B HOSTING SL 119,79 € F

5 2022 2022002347 12/11/2021 EURO SACABANA SL 143,00 € F

6 2022 2022002483 20/01/2022 ENDESA ENERGIA SA 412,86 € F

7 2022 2022002613 30/12/2021 EURO SACABANA SL 143,00 € F

8 2022 2022002616 30/12/2021 EURO SACABANA SL 143,00 € F

9 2022 2022002618 30/12/2021 EURO SACABANA SL 136,50 € F

10 2022 2022002619 28/12/2021 EURO SACABANA SL 87,75 € F

11 2022 2022002620 28/12/2021 EURO SACABANA SL 48,75 € F

12 2022 2022002621 29/12/2021 EURO SACABANA SL 97,50 € F

13 2022 2022002622 29/12/2021 EURO SACABANA SL 117,00 € F

14 2022 2022002623 29/12/2021 EURO SACABANA SL 149,50 € F

15 2022 2022002624 23/09/2021 EURO SACABANA SL 143,00 € F

16 2022 2022002625 22/10/2021 EURO SACABANA SL 204,75 € F

17 2022 2022002626 16/10/2021 EURO SACABANA SL 97,50 € F

18 2022 2022002627 21/10/2021 EURO SACABANA SL 286,00 € F

19 2022 2022002628 18/08/2021 EURO SACABANA SL 97,50 € F

20 2022 2022002629 11/10/2021 EURO SACABANA SL 117,00 € F

21 2022 2022002630 12/11/2021 EURO SACABANA SL 97,50 € F

22 2022 2022002631 12/11/2021 EURO SACABANA SL 195,00 € F

23 2022 2022002632 13/11/2021 EURO SACABANA SL 117,00 € F

24 2022 2022002633 13/11/2021 EURO SACABANA SL 149,50 € F

25 2022 2022002634 13/11/2021 EURO SACABANA SL 149,50 € F

26 2022 2022002635 08/11/2021 EURO SACABANA SL 136,50 € F

27 2022 2022002636 15/11/2021 EURO SACABANA SL 117,00 € F

28 2022 2022002637 16/11/2021 EURO SACABANA SL 117,00 € F

29 2022 2022002656 19/11/2021 EURO SACABANA SL 156,00 € F

30 2022 2022002657 19/11/2021 EURO SACABANA SL 97,50 € F

31 2022 2022002658 24/11/2021 EURO SACABANA SL 90,00 € F

32 2022 2022002659 25/11/2021 EURO SACABANA SL 102,00 € F

33 2022 2022002660 25/11/2021 EURO SACABANA SL 195,00 € F

34 2022 2022002661 02/12/2021 EURO SACABANA SL 146,50 € F

35 2022 2022002662 08/11/2021 EURO SACABANA SL 97,50 € F

36 2022 2022002664 30/10/2021 EURO SACABANA SL 117,00 € F

37 2022 2022002665 27/10/2021 EURO SACABANA SL 97,50 € F

38 2022 2022002666 26/10/2021 EURO SACABANA SL 117,00 € F

39 2022 2022002667 22/11/2021 EURO SACABANA SL 146,50 € F

40 2022 2022002668 23/10/2021 EURO SACABANA SL 117,00 € F

41 2022 2022002669 04/11/2021 EURO SACABANA SL 117,00 € F

42 2022 2022002670 30/10/2021 EURO SACABANA SL 149,50 € F

43 2022 2022002671 17/12/2021 EURO SACABANA SL 286,00 € F



44 2022 2022002672 04/12/2021 EURO SACABANA SL 97,50 € F

45 2022 2022002673 30/12/2021 EURO SACABANA SL 73,00 € F

46 2022 2022002674 28/12/2021 EURO SACABANA SL 195,00 € F

47 2022 2022002675 28/12/2021 EURO SACABANA SL 149,50 € F

48 2022 2022002676 20/12/2021 EURO SACABANA SL 273,00 € F

49 2022 2022002677 21/12/2021 EURO SACABANA SL 102,00 € F

50 2022 2022002686 16/12/2021 EURO SACABANA SL 195,00 € F

51 2022 2022002687 15/12/2021 EURO SACABANA SL 112,00 € F

52 2022 2022002690 15/12/2021 EURO SACABANA SL 149,50 € F

53 2022 2022002691 11/12/2021 EURO SACABANA SL 90,00 € F

54 2022 2022002695 10/12/2021 EURO SACABANA SL 102,00 € F

55 2022 2022002698 09/12/2021 EURO SACABANA SL 112,00 € F

56 2022 2022002699 07/12/2021 EURO SACABANA SL 97,50 € F

57 2022 2022002841 27/10/2021 EURO SACABANA SL 102,37 € F

58 2022 2022002842 27/10/2021 EURO SACABANA SL 102,37 € F

59 2022 2022003237 21/12/2021 EURO SACABANA SL 195,00 € F

60 20222022003320 20/04/2021 SON ESPANYOLET INDUSTRIAS GRAFICAS SL 142,78 € F

TOTAL 8.567,61 €

Motius de l'objecció
MC= Manca de credit 0 €
F= Fraccionament indegut (+15.000€) 8.567,61 €
CI= Competències impròpies 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 i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 23 de juny de 2022 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre 
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem; i amb les 
abstencions dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de 
VOX, i del regidor del Grup Mixt; aprovar els acords esmentats. 

3. Modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
2/22 i modificació de l’annex d’inversions del pressupost de 2022

Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit 2/22 i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2022.



Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 177.2 del TRLHL i 37 i 38 del RD 
500/90, la competència per aprovar els expedients de crèdits extraordinaris i de suplements 
de crèdit correspon al Ple de la Corporació.

Aquesta Regidoria eleva a la comissió informativa d’Economia i Hisenda la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1r. Aprovar l’expedient de modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit 2/22 a les aplicacions pressupostàries i pels conceptes i imports 
següents:

Tipus de 
modificació

Aplicació 
pressupostària

Import (€) Concepte

23148.632.00 25.906,64
23148.635.00 28.432,58Crèdits 

extraordinaris
23148.636.00 5.762,00

Equipament de l’escola vella d’es 
Pont d’Inca

Suplement 
de crèdit

93400.359.00 110.000,00 Despeses bancàries

Crèdit 
extraordinari

93400.840.10 6.000.000,00 Rendibilització dels excedents de 
tresoreria

TOTAL 6.170.101,22

Aquestes modificacions pressupostàries es finançaran amb càrrec al romanent líquid 
de Tresoreria.

2n. Modificar l’annex d’inversions del Pressupost de 2022 en els termes següents:

FinançamentAplicació 
pressupostària Projecte Import (€) R. ordinaris Ingressos 

afectats RLT

23148.632.00 25.906,64 25.906,64
23148.635.00 28.432,58 28.432,58
23148.636.00

Equipament de l’escola 
vella d’es Pont d’Inca

5.762,00 5.762,00

3r. Que es sotmeti a informació pública i prossegueixi la tramitació corresponent, prenent-
se nota per la Intervenció municipal.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 23 de juny de 2022 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre 
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels tres regidors de Ciudadanos i del regidor 
d’Unides Podem; i amb les abstencions dels quatre regidors del PP, de la regidora de VOX, i 
del regidor del Grup Mixt; aprovar els acords esmentats.

4. Aprovació del Pla local de prevenció d’incendis forestals de Marratxí

Derivat del que disposa el pla autonòmic de prevenció d’incendis forestals s’ha procedit a la 
redacció del pla de prevenció d’incendis forestals del municipi, el qual pretén els següents 
objectius:



· Analitzar els diferents factors que afecten als incendis forestals.
· Analitzar les àrees de risc d’incendi i ponderació d’aquest risc
· Proposta de mesures generals per a la prevenció d’incendis al municipi.

1. Procedir a Aprovar el Pla de Local de Prevenció d’Incendis Forestals del Municipi 
de Marratxí

2. Comunicar-ho als interessats als efectes adients.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu del Partit Popular, senyor 
Jaume Llompart: “Moltes gràcies senyor Batle. Bones tardes a tots. Nosaltres l’hem revisat, 
no hem sabut, diré, o no hem trobat, el llistat de solars que parlàvem l’altre dia a les 
comissions informatives, no sé si són aquelles coordenades o no, però si un cas ja ens ho 
faran saber o en podem parlar si un cas per ventura posterior al ple, perquè a més ja hi ha 
hagut una sèrie de persones que s’han posat en contacte amb nosaltres pel que 
comentàvem a les comissions, per aquesta preocupació que hi ha amb segons quins solars 
aferrats a certes urbanitzacions o segons quins punts. No obstant, ho hem repassat i 
pensam que si se duu a terme i sobretot el caire que té, que és un caire molt preventiu, serà 
bo pel municipi i hi votarem a favor. Moltes gràcies”

Segueix amb la paraula la senyora Lola Nchaso en representació del partit polític Vox: 
“Hemos revisado también el folleto y nos damos cuenta que en la página 38, dentro del 
estudio histórico de incendios, nos llama mucho la intención de que solamente se incluyan 
incendios hasta 2017, y en el resto de información general hasta el 2019. Nos sorprende 
que no se añadan, por ejemplo, los incendios que sufrimos el año pasado en la zona 
boscosa de la posesión de Son Macià, varios que también hubo en sa Cabaneta, entre 
otros. ¿A qué se debe no actualizar la información? Porque estamos en junio de 2022 y la 
información acaba en el 2021. Es vital para que este plan local sea lo más detallado posible 
y sepamos enfrentarlos con la suficiencia solvencia posible antes de los incendios. También 
nos preocupa que en Marratxí solamente haya un punto de agua público, tal como se refleja 
en la página 98. Celebramos que en el aeropuerto de Son Bonet tengan medios de extinción 
profesional que proporciona este municipio como un ser privilegiado. Por lo demás, felicitar a 
los autores del plan detallado y conciso, pero lamentamos que no esté actualizado por lo 
menos hasta el 2021. Gracias”

Respon el Batle, senyor Miquel Cabot: “Com vostè diu això ho han redactat tècnics, supòs 
que ells per qualque motiu no han actualitzat fins el dia d’avui, m’imagín que és per ventura 
per la importància d’aquests focs que vostè ha dit, que no han trobat pertinent posar-ho. 
Nosaltres els hi comentarem perquè ho tenguin en compte, però jo m’imagín que si ho han 
obviat ho hauran fet perquè ho troben adient així. Però així mateix recollim aqueixa 
preocupació vostra i li retransmetrem als tècnics perquè ho tenguin en compte”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme, de data 23 de juny de 2022 abans transcrit, els senyors assistents acorden per 
majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la 
regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, del 
regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb l’abstenció de la regidora de VOX; 
aprovar els acords esmentats. 



5. Bases i convocatòria del reconeixement extraordinari grau carrera professional 
personal funcionari interí i laboral no fix

Atès que mitjançant Acord de l’Ajuntament Ple de data 24 de setembre de 2019 es va 
acordar la convocatòria extraordinària pel reconeixement de grau de carrera professional 
dels empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí en els termes recollits a 
l’acord de reconeixement de la carrera professional als empleats públics de l’Ajuntament de 
Marratxí (BOIB núm. 71 de 28 de maig de 2019).

Atès que a resultes de la sentència núm. 387/2021 del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears es va procedir a la modificació de l’acord de reconeixement de la carrera 
professional, en el sentit d’ampliar respecte del personal funcionari interí i laboral no fix els 
períodes de còmput que estaven inicialment limitats al temps de serveis prestats de forma 
ininterrompuda en el mateix lloc de treball a l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 45 de 2 
d’abril de 2022).

En conseqüència, en virtut de les competències atorgades a l’article 22.2.i de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta Regidoria eleva a la 
Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent PROPOSTA D’ACORD

Aprovar la convocatòria extraordinària per la revisió o reconeixement dels graus inicials 
(graus I, II, III i IV) del sistema de carrera professional en relació als empleats públics al 
servei de l’Ajuntament de Marratxí que tinguin la condició de personal funcionari interí o 
laboral no fix i no tinguessin reconeguts tots els anys de serveis prestats a l’Administració 
pública amb la resolució de la convocatòria extraordinària de 24 de setembre de 2019.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PEL RECONEIXEMENT DELS GRAUS INICIALS 
DEL SISTEMA DE CARRERA PROFESSIONAL EN RELACIÓ ALS EMPLEATS PÚBLICS 
AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ QUE TINGUIN LA CONDICIÓ DE 
PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ O LABORAL NO FIX

PRIMERA. Normativa aplicable.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Text 
refús de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de les Illes Balears. 
Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció pública de les Illes Balears.
Acord de reconeixement de la carrera professional als empleats públics al servei de 
l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 71 de 28 de maig de 2019 i BOIB núm. 45 de 
2 d’abril de 2022).

SEGONA. Requisits per a participar a la convocatòria.
Podran sol·licitar el reconeixement del grau I, II, III i IV en el present procediment els 
empleats públics que, a la data de la sol·licitud, acompleixin els següents requisits:
· Tenir la condició de personal funcionari interí o laboral temporal de l’Ajuntament de 

Marratxí i estar en alguna de les dues situacions següents:
a) No haver participat a la convocatòria extraordinària inicial de reconeixements de 

graus de carrera professional per no tenir 5 anys de serveis continuats en data de 
24 de setembre de 2019 d’acord amb la redacció inicial de l’Acord de 
reconeixement de carrera professional (BOIB núm. 71 de 28 de maig de 2019).

b) Haver participat a la convocatòria extraordinària inicial de reconeixements de graus 



de carrera professional de data 24 de setembre de 2019 i no haver obtingut el 
reconeixement de tots els anys de serveis prestats a l’Administració púbica amb 
la resolució de l’esmentada convocatòria, sinó únicament el reconeixement dels 
anys de serveis continuats d’acord amb la redacció inicial de l’Acord de 
reconeixement de carrera professional (BOIB núm. 71 de 28 de maig de 2019).

· Haver estat en situació de servei actiu a l’Ajuntament de Marratxí en data de 24 de 
setembre de 2019.

· Formular la corresponent sol·licitud en el termini assenyalat a l’efecte.
· Haver acomplert els anys de serveis prestats i els intervals de temps que per a cada 

grau s’han establert, de conformitat amb l’escala prevista a l’apartat VI de l’Acord.
· Acreditar i justificar els mèrits en relació als serveis prestats, superant la 

corresponent avaluació dels mateixos.

TERCERA. Presentació de sol·licituds.
Les persones interessades podran presentar una única sol·licitud de reconeixement de 
grau de carrera professional en el termini d’un mes natural comptador a partir del dia 
següent a publicació de la present convocatòria en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de 
Marratxí (https://seuelectronica.marratxi.es). La sol·licitud es formularà d’acord amb el 
model que figura com a Annex I del present acord.
Atès que es tracta de la convocatòria extraordinària per a la modificació o reconeixement 
de grau inicial de carrera professional derivada de l’execució de la sentència TSJ núm. 
387/2021 en relació al personal funcionari interí i laboral temporal al servei de l’Ajuntament 
de Marratxí, d’acord amb el previst a l’apartat VI de l’acord, juntament amb la sol·licitud de 
grau corresponent els interessats hauran d’aportar:

· Certificació de serveis prestats al·legats pel reconeixement del grau corresponent 
(certificació de serveis prestats en format estandarditzat annex 1).

Els mèrits admissibles i avaluables seran únicament els produïts fins a la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria extraordinària inicial 
de reconeixements de graus de carrera professional de data 24 de setembre de 2019, 
termini que va finalitzar en data de 30 d’octubre de 2019.

QUARTA. Acreditació dels mèrits.
El reconeixement de serveis prestats fora de l’Ajuntament de Marratxí requerirà tant d’una 
invocació detallada per part de l’interessat com de la corresponent acreditació documental 
d’acord amb el previst a la base anterior.

CINQUENA. Comissió de valoració.
La comissió de valoració quedarà constituïda en la forma següent:
President:

Titular: Catalina Eva Alemany Covas.
Suplent: Gabriel Enrique Llorens González.

Secretari (amb veu i sense vot):
Titular: María del Pilar Martínez Sánchez. 
Suplent: María Jesús González Serrano.

Vocals en representació del personal fix de l’Ajuntament, designat pel senyor Batle:
Titular 1: Maria Enriqueta Ramis Cañellas. 
Titular 2: Maria Magdalena Tugores Montell. 
Titular 3: José Juan Serra.
Suplent: Francesc Xavier Hauf Colom.



Vocal en representació del personal fix de l’Ajuntament, designat per la Junta de personal.

Així mateix es permetrà l’assistència, sense formar part de l’òrgan de valoració i als únics 
efectes de supervisió del procés de valoració, d’un representant de la Junta de personal 
designat per aquesta.
La Comissió de valoració no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat 
dels seus membres, titulars o suplents indistintament, i les seves decisions s’adoptaran per 
majoria. La Comissió de valoració podrà designar assessors quan ho consideri convenient, 
sempre amb el límit de que el número d’aquests no podrà ser superior al número de 
membres de la mateixa.

SISENA. Avaluació provisional i definitiva de les sol·licituds de reconeixement de grau.
L’avaluació provisional de les sol·licituds de reconeixement de grau es realitzarà aplicant 
els criteris establerts a l’Acord de reconeixement de la carrera professional als empleats 
públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí (BOIB núm. 71 de 28 de maig de 2019 i BOIB 
núm. 45 de 2 d’abril de 2022), si bé al tractar-se de la convocatòria extraordinària 
d’implantació de la carrera professional, es realitzarà el reconeixement mitjançant 
l’aplicació exclusiva del temps de serveis prestats.
Una vegada realitzada la valoració de les sol·licituds de reconeixement de grau efectuades, 
la Comissió de valoració realitzarà una publicació inicial dels graus reconeguts, establint-se 
un termini de tres dies hàbils a comptar des de la data de publicació per a presentar 
reclamacions respecte de la mateixa, i una vegada resoltes les al·legacions presentades es 
procedirà a publicar la proposta definitiva de reconeixements de grau de carrera 
professional.

SETENA. Reconeixement de grau de carrera professional.
Una vegada finalitzat el procés la Comissió de valoració elevarà a la Regidoria d’Interior i 
Recursos Humans, per a la seva posterior aprovació per a l’Ajuntament Ple, proposta de 
reconeixement de grau de carrera professional.
El reconeixement de grau de carrera professional derivat de la present convocatòria 
extraordinària tindrà efectes econòmics de data 1 de gener de 2019, coincidents amb els 
efectes econòmics de la convocatòria extraordinària inicial de reconeixements de graus de 
carrera professional de data 24 de setembre de 2019.

VUITENA. Normativa aplicable.
La Comissió de valoració queda autoritzada per a resoldre els dubtes que es puguin 
presentar i prendre els acords necessaris i precisos pel bon ordre del procés de 
valoració, en tots aquells assumptes que no es recullin a les presents bases, sempre amb 
estricta observança de la normativa vigent aplicable en la matèria.
La convocatòria i les seves bases, tots els actes que es derivin del procés de valoració i les 
actuacions de la Comissió de valoració podran ser impugnats per les persones 
interessades en els terminis i formes establerts per la Llei del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

NOVENA. Protecció de dades de caràcter personal.
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de març, de protecció de dades de 
caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal que s’obtinguin de les 
sol·licituds de participació dels aspirants seran incorporades i tractades de forma 
confidencial en un fitxer propietat d’aquest Ajuntament.
Les dades obtingudes amb la sol·licitud de participació podran ser utilitzades, 
salvaguardant la identitat dels aspirants, per elaborar estadístiques internes.



Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior, de data 23 de juny de 2022 abans transcrit, els senyors assistents acorden per 
majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la 
regidora d’IDMA-El Pi i dels tres regidors de Ciudadanos; i amb les abstencions dels quatre 
regidors del PP, de la regidora de VOX, del regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup 
Mixt; aprovar els acords esmentats.

6. Designació de dues festes locals per a l’any 2023

Atès que el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 
conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel qual es regula el 
calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 105, de 
15 d’agost), i altra normativa d’aplicació, ha aprovat el calendari de festes per a l’any 2023 
en l’àmbit de les Illes Balears per Acord de dia 25 d’abril de 2022, publicat en el BOIB núm. 
55 de dia 26 d’abril. S’adjunta a l’expedient la relació dels dies festius per a l’any 2023 dins 
l’àmbit autonòmic.

Atès que d’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol de regulació de 
jornades, hores extraordinàries i descansos (BOE de dia 29), els ajuntaments han de 
determinar dues festes locals en l’àmbit municipal, a més dels dies festius en l’àmbit de les 
Illes Balears.

Atès que la Direcció General de Treball i Salut Laboral ha presentat sol·licitud de tramesa 
dels dos dies festius dins l’àmbit municipal (RE de dia 5/05/2022 i núm anotació 
2022006697) deixant constància, alhora, del següent contingut:

“Així mateix i tal com es va acordar a la Mesa Social Tripartida, es sol·licita que es tengui 
en consideració per part de l’ajuntament l’elecció del dia 26 de desembre com a festa local”

Atès que, en aquest cas correspon a l’Ajuntament de Marratxí proposar les festes locals 
que siguin del seu interès i comunicar l’acord adoptat a la Direcció General de Treball i 
Salut Laboral depenent de la Conselleria de Model econòmic, Turisme i Treball del Govern 
de les Illes Balears.

Per tot l’anterior, s’ha considerat oportú proposar per a l’any 2023 les següents 
festes d’àmbit local a Marratxí:
- 30 de juny, divendres.
- 26 de desembre, dimarts.

Atès que es competència del plenari de l’Ajuntament designar aquestes festes locals.

Aquesta Regidoria de Cultura, Ceràmica i Patrimoni Històric eleva a la Comissió informativa 
de Drets Socials la següent

PROPOSTA D’ACORD

1.- Aprovar, de conformitat amb el que disposa la normativa estatal i autonòmica vigent, el 
calendari dels dies festius per a l’any 2023 en l’àmbit del municipi de Marratxí els següents 
dies:



- 30 de juny, divendres.
- 26 de desembre, dimarts.

2.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Treball i Salut Laboral depenent de la 
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears.

3.- Comunicar igualment el present acord a l’Àrea de Recursos Humans d’aquest 
ajuntament, així com a l’Àrea de Comunicació per tal que se’n faci difusió.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el regidor de Cultura, el senyor Josep 
Ramis: “Moltes gràcies, senyor Batle, i bon vespre a tothom. Com ja vaig informar a les 
comissions informatives, la proposta és dur a festius locals 2023 el 30 de juny, que cau en 
divendres, dia de Sant Marçal, que com és preceptiu és festiu a Marratxí sempre, i després 
també el 26 de desembre. De fet a l’informe, al dictamen de la comissió informativa, apareix 
la mesa social tripartita que diu que se sol·licita que es tengui en compte, en consideració, 
per part de l’Ajuntament, l’elecció del dia 26 de desembre. Dia 26 de desembre, com sabeu, 
és la Segona Festa de Nadal, és tradicional també que sigui festiu a tota la comunitat 
autònoma, i en aquest cas trobam escaient que ho sigui, ja que la comunitat autònoma no 
ho agafa com a festiu, que ho sigui en realitat. Per tant també seria festiu local. Això és un 
poc la proposta per l’any que ve”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Drets Socials, de data 23 de juny de 2022 abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per unanimitat; aprovar els acords esmentats.

7. Moció presentada per diferents grups polítics municipals amb motiu del DIA 
INTERNACIONAL DE L’ORGULL I L’ALLIBERAMENT LGTBI+

A continuació parla el Batle: “Passaré a fer lectura d’aquesta moció que l’hem presentada 
genèricament, com diu el seu títol, per diferents grups polítics municipals, perquè no l’hem 
pogut dur, com sol ser ja habitual any rere any com a declaració institucional, per tant tots 
aquells grups que van demanar que també fossin titulars d’aquesta moció, per tant els que 
votem a favor, a no ser que digueu el contrari, serem titulars d’aquesta moció”

Seguidament dona compte i lectura de la Moció presentada per diferents grups polítics 
municipals amb motiu del DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL I L’ALLIBERAMENT 
LGTBI+, que diu textualment:

“I
Avui, 28 de juny, se celebra arreu del món el Dia Internacional de l’Orgull i l’Alliberament  
LGTBI+ per commemorar les protestes que varen tenir lloc el 1969 a Stonewall, a la  ciutat 
de Nova York. Aquells fets varen suposar una rebel·lió per plantar cara a tota la  violència 
històrica que havia patit la comunitat LGTBI+ ─principalment les persones  trans 
racialitzades─, i va ser l’inici del moviment i la lluita pel reconeixement dels drets  de tot el 
col·lectiu. 
En el cas de les Illes Balears, tot i que el 1979 ja hi va haver una primera celebració de  
l’Orgull, una de les primeres reivindicacions del col·lectiu va tenir lloc a Cort el 16 de  
novembre de 1984 sota el nom de Sant Reprimoni, l’Stonewall del moviment LGTBI+ de les 
Illes. 
El consistori de Ciutat havia decretat, uns dies abans, el tancament de 32 locals entre  els 



quals s’incloïen tres bars d’ambient gai ubicats al centre de Palma. Aquest  tancament, 
arbitrari i sense cap motiu, va fer que s’organitzàs la processó liderada per  activistes del 
FAGI. Cal recordar, doncs, la gran tasca desenvolupada per aquesta entitat  pionera a les 
Illes, des de finals dels anys 70, i de moltes altres que l’han seguida com  Arrels, Ben Amics i 
Alas. 

II
Enguany, la commemoració es troba emmarcada en l’increment d’agressions LGTBI 
fòbiques i la normalització dels discursos d’odi, socials i, de vegades, institucionals. Una  
mostra més de la violència que les persones LGTBI+ continuen patint dia rere dia. Les  
investigacions, les enquestes, els informes policials i judicials, i la mateixa realitat  
demostren que la discriminació, els discursos i els delictes d’odi per LGTBI fòbia  augmenten 
i representen una amenaça pels drets fonamentals. 
És patent l’auge de discursos d’odi, homòfobs i trànsfobs, per això hem de seguir  treballant 
des de tots els espais possibles per acabar amb la impunitat i arraconar les  actituds 
reaccionàries i els discursos d’odi, venguin d’on venguin. 
Així, malgrat els avenços aconseguits per l’activisme LGTBI+ hi continuen havent tota  mena 
d’agressions, més o menys evidents socialment. Per això, aquesta diada, a més  de festiva, 
ha de servir per a visibilitzar la lluita del col·lectiu i reivindicar els drets de  persones, 
lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals i qualsevol manifestació de  diversitat sexual i 
de gènere. 

III
La Llei de les Illes Balears 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes,  gais, 
trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI-fòbia, marcà una fita històrica  en 
l’avenç dels drets per al col·lectiu, però no ens podem aturar aquí, cal seguir  avançant en 
l’assoliment de drets de totes les persones.  
Des del Consell s’ha consolidat el SAI LGTBI, un servei integral per a les persones  LGTBI i 
es treballa amb diferents col·lectius per sensibilitzar la societat i avançar  conjuntament en 
els drets de les persones LGTBI, majors o joves que necessiten de  compromís, resposta i 
constància per part d'institucions com el Consell de Mallorca. 
Un estudi recent de Ben Amics fet a Palma posa de manifest que el 70% de les persones  
del col·lectiu LGTBI han patit algun tipus de discriminació pel fet de pertànyer a aquest  
col·lectiu, la qual cosa demostra que encara no ho tenim tot aconseguit. Per això, totes  les 
institucions mantenim el compromís de treballar i crear els instruments necessaris  perquè la 
nostra illa i els nostres pobles siguin lliures de LGTBI-fòbia.

IV
Des de l’Ajuntament de Marratxí, conscients de la importància de defensar la llibertat i la 
igualtat, ens sumam al manifest impulsat pel Consell de Mallorca, i que inspira aquesta 
moció, que va en consonància amb altres mocions aprovades al nostre consistori.

Per aquest motiu, els grups que donen suport a aquesta moció volen mostrar el seu 
compromís en el respecte i la defensa de la llibertat i la igualtat de totes les persones, 
independentment de la seva orientació sexual”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu del PP, senyor Llompart: 
“Gràcies. Ja li vàrem manifestar el passat dijous a les comissions que, òbviament, com no 
pot ser d’altra manera, el nostre grup hi donarà suport. No som nosaltres ningú per jutjar a 
cap persona per l’orientació sexual que tengui o per estimar o per sentir-se d’una manera o 
d’una altra, per tant des del qui els hi parla i en representació del nostre grup animar totes 
aqueixes persones que desgraciadament pateixen aquestes agressions, que parlin fort i clar 
i siguin lliures, siguin valents i s’encarin a aquests fets que lamentablement no haurien de 



passar. O sigui que content o agraït de que la moció surti endavant, i òbviament tot el nostre 
recolzament per totes aquestes persones que desgraciadament encara pateixen aquests 
atacs”

Seguidament parla la portaveu de Vox: “Vox es el único partido que defiende realmente la 
igualdad entre españoles, frente a todos los demás partidos que han asumido el sectarismo, 
el sectarismo progre que busca el enfrentamiento y la colectivización. Han tratado de 
dividirnos entre territorios con el estatuto de las autonomías, dentro de las familias con las 
leyes de género o con las generaciones pasadas con las leyes de memoria histórica. Los 
lobbies ideológicos no representan a las personas a las que dicen tener voz, su sectarismo y 
afán de imposición ideológica les ha llevado a politizar ámbitos personales y a grupos como 
las personas homosexuales contra su propia voluntad. Para nosotros no hay más identidad 
política que la española. En Vox tenemos una bandera, la de España, que protege por igual 
a todos los españoles sin importar su raza, sexo u orientación sexual. Quienes quieren crear 
nuevas banderas, sean separatistas, indigenistas, feministas, lo hacen para dividir a los 
españoles y querrán envolverse en esas banderas cuando vayan a pedirles cuentas y 
responsabilidades. Nuestros representantes no van a participar en actos institucionales que 
pretendan imponer banderas ideológicas sobre la bandera de España, que es la que 
presenta a la nación la unidad y los derechos y libertades asociados a ser español. Nunca 
nos ha preocupado las etiquetas de medios y partidos con las que tratan de descalificar a 
Vox. En nuestra defensa de la dignidad y la intimidad de las personas siempre hemos 
afirmado que los políticos no deben inmiscuirse en la vida privada de las personas y 
familias. La orientación sexual no debe ser nunca un elemento de discriminación política, 
porque no es un ámbito político. Durante los últimos años, políticos y activistas han utilizado 
esta colectivización artificial para crear asociaciones, subvenciones y ayudas ideológicas 
con las que enriquecerse a costa del dinero público y las reivindicaciones de estos 
supuestos colectivos. Vox quiere acabar con este entramado que utiliza el dinero de todos 
los españoles para imponer su ideología divisoria. Estas mismas asociaciones callan cuando 
los homosexuales son víctimas de agresiones por parte de la inmigración ilegal que la 
izquierda promueve con sus políticas de frontera abierta. En Vox defendemos que todo 
español tiene derecho a expresar sus reivindicaciones libremente, pero muchos 
ayuntamientos se han dedicado a promocionar forzosamente las concentraciones de orgullo 
sobre otro tipo de concentraciones o incluso fiestas tradicionales. Los ayuntamientos son 
encargados de garantizar el bienestar de los vecinos y la seguridad de las fiestas que se 
hagan en los pueblos y ciudades, pero no tienen por qué financiar unas fiestas que no 
forman parte del sentir mayoritario de los vecinos. Los cambios de ubicación de las fiestas 
se plantearán y decidirán en el momento en que los vecinos tengan quejas sobre el ruido. 
Gracias, Alcalde”

El portaveu del grup polític Ciudadanos, el senyor José María Amengual parla a continuació: 
“Moltes gràcies senyor Batle. Només volíem fer una puntualització per la nostra part al 
discurs de la senyora Nchaso. Lola, això no [canvia al castellà] va de banderas, va de 
personas, y de normalizar y de respetar una decisión que durante mucho tiempo no ha sido 
respetada. No saquemos ahora lo que no hay, no es una guerra de banderas. Simplemente 
decir esto. [Hi ha aplaudiments a la sala]

Parla ara el senyor Batle: “Gràcies senyor Amengual. Jo crec que podem passar a votació 
directament, crec que no val la pena res més”



Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a 
favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, 
dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, del regidor d’Unides Podem i del 
regidor del Grup Mixt; i amb el vot en contra de la regidora de VOX aprovar la moció abans 
transcrita.

B) PART DE CONTROL

1. Donar compte dels decrets i resolucions del període entre l’11-05-2022 al 10-06-2022

Tot segui t  es dona compte dels decrets de l ’Alcaldia del  període comprès 
l ’11-05-2022 al  10-06-2022.

Els senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia abans 
esmentats.

2. Donar compte de la Sentència núm. 674/2021

Vista la Sentència núm. 674/2021, de 29 de novembre de 2021, del T.S.J. Illes Balears sala 
con/ad de Palma de Mallorca, per la que es desestima el recurs d’apelació 15/2021 
interposat per CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA SA contra la 
Sentència 371/2020 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu nº1 de Palma, que 
desestima el recurs contenciós P.O:28/2018 interposat contra la desestimació del recurs de 
reposició formulat per l’entitat demandant contra el decret de 1 de juny de 2017, en virtud del 
qual, Declara l’incompliment per part de Contratas y Obras Empresa Constructora SA de 
l’obligació de dur a terme les obres d’urbanització pendents de soterrament de les línies 
aèries del passeig per a vianants lateral de la urbanització amb un import de 32.821,08 (UE 
5.6 sa Cabana) i que es procedeixi a l’execució de l’aval dipositat en garantia de l’obligació 
Aquesta Regidoria, eleva a la Comissió Informativa d’Urbanisme la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 674/2021, de 29 de novembre de 2021, del 
T.S.J. Illes Balears sala con/ad de Palma de Mallorca, per la que es desestima el recurs 
d’apelació 15/2021 interposat per CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA 
SA contra la Sentència 371/2020 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu nº1 de Palma, 
que desestima el recurs contenciós P.O. 28/2018 interposat contra la desestimació del 
recurs de reposició formulat per l’entitat demandant contra el decret de 1 de juny de 2017, 
en virtud del qual, es declara l’incompliment per part de Contratas y Obras Empresa 
Constructora SA de l’obligació de dur a terme les obres d’urbanització pendents de 
soterrament de les línies aèries del passeig per a vianants lateral de la urbanització amb un 
import de 32.821,08 (UE 5.6 sa Cabana) i que es procedeixi a l’execució de l’aval dipositat 
en garantia de l’obligació

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

Precs i preguntes



Prec presentat pel grup municipal Vox relatiu a “Instalación de bancos para personas 
con discapacidad motora con uso de silla de ruedas”

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola 
Nchaso Sota dient: “Hago una pequeña introducción antes del ruego. Señor Alcalde, es mi 
deber hacerle saber que con la decisión de no aceptar nuestra moción de los bancos 
inclusivos como moción en lugar de ruego, demuestra su sectarismo y a su vez aplicar un 
cordón sanitario hacia Vox, tomando en esta ocasión la decisión unilateral que le compete 
de incluir nuestra moción en el apartado de ruegos y preguntas como ruego. Su decisión 
unilateral divide a los marratxiners en ciudadanos de primera y de segunda, al no permitir la 
inclusión…”

Intervé el senyor Batle, Miquel Cabot: “Me sap greu senyora Nchaso, el temps és per llegir la 
pregunta”

La senyora Nchaso de nou: “¿Perdona?”

Li respon el Batle: “No, que no li permet que difami d’aquesta manera, per tant si vol passar 
a llegir el prec perfecte. Si no, ara esteim al temps de precs i preguntes, i jo li seré molt clar, 
vull dir, el que demanen vostès, la instalación de bancos para personas con discapacidad 
motriz, no és un prec això? Instal·lar bancs? Demanar a l’Ajuntament que instal·li bancs? 
Primer, jo prenc aquesta decisió en base a la normativa, i la normativa diu que tot el que no 
sigui competència d’aquest plenari no és una moció. I demanar que s’instal·lin bancs no és 
competència d’aquest plenari, és competència de l’equip municipal i de l’àrea que els vulgui 
instal·lar o no. Per tant és un prec, però és que a més… És que jo, bé, és que pot dir el que 
vulgui, però la incorporación… No sé vosaltres què trobau els altres, “la incorporación e 
instalación de bancos para personas con discapacidad motriz con uso de silla de ruedas 
para su movilidad dentro de la arquitectura urbana que compone nuestras plazas” No és un 
prec això? Vostès trobau que és una moció? Al senyor Estaràs li hem passat també moltes 
vegades a precs i ho ha entès perfectament, ho ha entès perfectament. I qualcuna de vostra 
era més dubtosa, senyor Estaràs, també li reconec. Però per favor senyora Nchaso, no 
utilitzi això ara per dir-me a jo les barbaritats ara que m’ha començat a dir. Esteim al temps 
de preguntes i precs, si vol llegir el prec que vostè té, té tot el temps, per venir aquí a fer ara 
un míting i a difamar sobre la meva persona i dir-me sectarista i el que tu vulguis no li 
permet, per tant si vol llegir la pregunta la llegeixi, i si no perdrà el temps, me sap greu”
Torna a tenir la paraula la senyora Nchaso: “¿Me permite un pequeño inciso? ¿Sí? En 
septiembre de 2019, Ciudadanos, servicios de bicicletas Mou-te bé. Julio 2020, Vox, 
parques infantiles para niños con diversidad funcional. Julio 2020, PP, aparcamiento en la 
plaza de la estación del Pont d’Inca. Julio 2020, Ciudadanos, instalación de caucho en 
parques infantiles. Marzo 2021, el equipo de gobierno, ampliación del horario de correos. 
Marzo 2021, equipo de gobierno…”

Intervé el senyor Miquel Cabot: “Clar, clar, clar, si m’està donant la raó. Clar.”

Segueix amb la seva intervenció la senyora Lola Nchaso: “He estado buscando 
comparativas…”

Torna a intervenir el senyor Batle: “Si m’està donant la raó, si vostè me diu el tema de 
l’horari de Correus, és una competència, evidentment, aquest plenari li demana a Correus 



que augmenti el seu horari comercial, evidentment. Ja li he repetit, vol llegir aquest prec o 
no? O ho descarta?”

La senyora Nchaso comenta: “Sí, sí, lo quiero leer. Es muy cortito, solo decir que Marratxí es 
muy grande, todo esto que le he leído era moción, Marratxí es un pueblo muy grande, 
Marratxí necesita restaurar bancos adaptados a personalidad con disfunción motriz en silla 
de ruedas, ¿tendrá presente la solicitud?”
Contesta el senyor Batle: “És un prec, no?”

La senyora Nchaso contesta: “Sí”

Ara té la paraula el senyor Batle: “Evidentment que tots els precs els rebem, evidentment” 

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor 
Sebastia Frau Serra: “Gràcies, senyor Batle, bones tardes a tots. Recordar que fa 4 o 5 
mesos li vaig demanar pel projecte del recinte firal, i vostè me va dir que s’havia refet el 
projecte per part de l’Ajuntament tenint en compte l’estructura que hi havia feta i el que 
faltava per fer, i s’havia entregat al Govern Balear perquè el tornàs treure a licitació, és així. I 
fa, crec que no al ple passat sinó a l’anterior, li vaig tornar demanar i me va dir que això 
pareixia el cuento de mai acabar, que pareix ser que ara el Govern pensa que el que hi ha 
fet s’ha de tornar a esbucar. Jo deman: que és que els tècnics que varen fer el projecte, 
varen refer el projecte, no se’n varen donar compte que l’estructura estava en males 
condicions?”

Contesta el senyor Miquel Cabot, Batle: “En principi ens varen… Li contest ja, té més 
preguntes? Primer ens varen demanar un càlcul dels costos així com esteia l’edifici 
actualment, i és el que nosaltres vàrem demanar i mos varen fer amb els càlculs actuals. I 
així com li vaig dir que pareixia el nunca acabar, perquè després, una vegada entregat això 
que és el que ens demanaven, ens han dit que com que l’estructura està a l’aire lliure, 
d’aquella manera, s’ha de tornar a fer el projecte per saber que està en bones condicions 
l’estructura per poder utilitzar. I això la setmana passada va sortir la licitació ja publicada per 
fer aquest estudi. Si els tècnics quan varen fer l’actualització de preus hagués pogut 
observar lo altre? Estic totalment d’acord, però no ho varen fer al seu moment. Nosaltres 
tampoc no som tècnics, i és un tècnic extern que ho ha fet, el mateix que va redactar el 
projecte, i esteim amb aquest punt”

Té la paraula de nou el senyor Sebastià Frau: “És evident que si s’ha de refer tot el projecte, 
aquest projecte segurament que pujarà més d’un 50 per cent més del que valia fa 5 o 6 anys 
quan se va fer al primer moment. I la subvenció segueix siguent la mateixa, no record si era 
de 300 o 500.000 euros que ens donava el Govern, és a dir que la diferència l’haurà de 
pagar l’Ajuntament. Estam disposts a seguir amb aquest projecte i posar els doblers que 
facin falta per dur-ho endavant?”

Contesta el Batle: “Sí, la idea és que sí”

Ara parla el portaveu del PP, senyor Jaume Llompart: “Senyor Batle. No sé si li pareix, no 
tenc cap prec ni pregunta, simplement només volia desitjar unes bones festes de Sant 
Marçal, no sé si vol que ho faci ara o ho faig al final”



Contesta de nou el senyor Miquel Cabot: “Com vulguis, m’és igual. Ho pots fer ara si vols”

Segueix el senyor Jaume Llompart: “No, ho dic per no botar-me la llei. Simplement desitjar-
vos a tots els companys i veïnats i veïnades que seuen aquí, que ens escolten o ens miren 
per xarxes socials, unes bones festes de Sant Marçal, que després de dos anys de no haver 
pogut gaudir del renou del paperí i haver ensumat les alfabegueres, ho puguem fer amb 
respecte i amb seguretat, que sigui una bona setmana com ja està sent i que Sant Marçal 
ens alliberi de tot mal, com diuen, i que ens doni forces i salut per tots els nostres i tots els 
estimats aquest any que ve, que serà molt divertit i profitós segur. Molts d’anys a tots”
Intervé el senyor Batle: “Moltes gràcies senyor Llompart pels bons desitjos”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor 
José Mª Amengual: “Moltes gràcies senyor Batle. No diré res més, només ens adherirem al 
que ha dit el senyor Llompart, o sigui, bones festes a tots i visca Sant Marçal. Ara li volia fer 
una pregunta: després de les comissions informatives de l’altre dia, respecte al pla aquest 
que s’ha presentat d’incendis forestals, ens vàrem plantejar una pregunta. Vàrem plantejar 
en aquell moment un tema de solars urbans, i a partir d’aquí les nostres converses, hem 
arribat a una pregunta molt senzilla: tenim un pla de manteniment d’hidrants, urbà? 
evidentment. I si no és així demanaríem que hi hagués aquest pla, i si podem tenir un poc 
més d’informació de com està el municipi distribuït en aquest tema”

Contesta la pregunta el senyor Batle: “Un pla com a tal no existeix, però del manteniment 
dels hidrants s’encarreguen les dues concessionàries d’aigua, tant Facsa com ATM. El que 
sí que feim, Protecció Civil, no sé cada quant però els revisa tots. No li sé dir cada quant ho 
fan, però sí que sé que ho fan”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu d’Unides Podem, senyor 
Humberto López Rodríguez [Parla fora de micròfon i no se l’escolta a la retransmissió del 
plenari]

Contesta el senyor Miquel Cabot, Batle: “Ara mateix tenim aquesta situació al centre 
Muntanya, que això quan passa afecta també, evidentment, tant a la Cabaneta com a Pòrtol, 
perque són els mateixos metges. Amb altres ocasions, sobretot durant el Covid, per exemple 
ens va passar també a Martí Serra. Evidentment nosaltres no sabem, a més no ens ho 
diran, quins són els motius de les baixes d’aquest personal, sí que és vera que la conselleria 
a vegades intenta posar, intenta posar recanvis, però també sabem que el tema del personal 
metge és complicat perquè tampoc no se troba. Esperem que les baixes tornin en poder i 
torni la normalitat”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola 
Nchaso: “En el pasado pleno el señor regidor de Policía sacó pecho con los datos del último 



trimestre del 2021, el índice balance de criminalidad y demás, nos remitió al último trimestre 
que mencionaremos ahora. Pues bien, señor López, ya estamos aquí porque curiosamente 
dos días después de su brillante intervención en el pleno se publicaba en IB3 noticias una 
noticia indicando que había aumentado la delincuencia en Marratxí en el primer trimestre de 
2022, con respecto al primer trimestre de 2021. Y nada más y nada menos que 411 delitos, 
una subida del 27’6%. Esto no son datos nuestros, están cogidos en el estadillo. Además, 
usted mencionó que todos los parámetros eran positivos, pues bien, en el primer trimestre 
del año los parámetros negativos más destacados son delitos contra la libertad, de 0 2021 a 
5 2022; robos con violencia e intimidad, 1 a 2, el 100%; robos con fuerza en 
establecimientos, 2 a 4, el 100%; robos con fuerza en el domicilio, 6 a 8, 33%; hurtos, de 64 
a 107, un 67’2; resto de infracciones, internet, similares, etcétera, de 244 a 282. Repetimos: 
total de infracciones penales en el primer trimestre de 2022, 411, el 27’6%, frente al período 
del 2021. Señor Alcalde, evidentemente Marratxí no es el Bronx, ya lo aclaramos, ¿sí? Pero 
como usted no se tome en serio nuestra seguridad y continúe en sus mundos de la bondad, 
Marratxí en unos años puede parecerse a Son Gotleu o la Soledad. Prosigo. Con el inicio de 
la temporada los botellones, una vez más, en la zona deportiva del aeródromo de Son 
Bonet, en Pont d’Inca. Lo de siempre, reuniones de jóvenes con coches, especialmente los 
fines de semana, música a gran volumen, ruido que molesta a los vecinos. Planifiquen ya el 
dispositivo policial pertinente, porque creemos que va a ser un verano lleno de quejas 
vecinales. Continuando con el tema de seguridad, tan importante para nosotros y para los 
marratxiners, denunciamos también recientes robos en una vivienda en la calle General 
Weyler del Pla de na Tesa, así como el Bar Gaspar, al que le sustrajeron las sombrillas con 
sus respectivos pies que tenía en su terraza. Una pregunta que hace referencia a los 
vertidos de aceite que afectó a viviendas de Son Ramonell Nou, a cultivos menores e 
incluso a diversos animales como gallinas, ¿se sabe ya el causante de la misma? Porque se 
barajan dos hipótesis: que el vertido procedía del alcantarillado de una empresa próxima del 
Polígono, o que las fuertes lluvias llevaron el tanque donde se vierte este tipo de aceites y lo 
esparcen por las urbanizaciones. Un ruego más, que hace referencia a la mejora del sistema 
del buzoneo, porque el reparto de los flyers con las fechas de la celebración de los consejos 
vecinales se depositan en los buzones de los vecinos dels Garrovers el mismo día que se 
realiza dicho consejo, concretamente el 20 de junio, por tanto es obvio que así pues muy 
poca gente puede asistir, pues o no se entera o se entera tarde. Dos ruegos más: vecinos 
del Pla de na Tesa nos comentan que hay una Vespa roja abandonada desde hace años en 
calle Joan Tugores, sin que haya sido retirada, y también ha aparecido una furgoneta 
modelo Nissan Serena desde hace unas semanas. También se quejan del mal uso que 
hacen de los aparcamientos las pequeñas empresas de alrededores, ocupando la mayoría 
de las plazas de parking en el primer tramo de la calle, impidiendo que los vecinos aparquen 
cerca de sus casas. Por último, aceras deterioradas. Finalmente insistir de nuevo con que se 
preocupen más por los vecinos que han sufrido caídas en aceras rotas del municipio, y que 
han sido denunciadas por la oposición en este pleno. Es la tercera ocasión que 
denunciamos la acera levantada y deteriorada en la plaza de la iglesia del Pont d’Inca, 
situada junto donde se instala el chiringuito de las fiestas. Han tenido meses y meses para 
repararla, pero parece que está esperando a que se celebren las fiestas del Pont d’Inca, y 
ahí sí que se caerán personas. Mismo hecho, también denunciado, sucede en la calle Son 
Sureda con Coanegra, concretamente en la zona de contenedores, acera hundida con 
socavones y desniveles que con toda la atracción para que nuestros mayores sufran una 
dolorosa caída, tal y como sucedió anteriormente. Por favor, preocúpense más del 
ciudadano, que podríamos ser cualquiera de nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos 
o nosotros mismos. Gracias, señor Alcalde, y al resto”



Contesta el senyor Miquel Cabot, Batle: “Como habrá podido comprobar ha passat dels 3 
minuts i no li he dit res, està bé que ho valori, perquè com que després me diu…”

La senyora Nchaso intervé: “Por eso le digo gracias. Viva Sant Marçal”

Torna a parlar el Batle: “Li contestarem per escrit”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu del Grup Mixt, senyor 
Miguel Ángel Estarás: “Jo només un prec. Des de fa un parell de dies he observat que quan 
passes per davall el pont de l’autopista a calle Cabana, l’altre dia hi havia com a 3 al·lotets, 
ja ho he vist varis pics, un va estar a punt de pegar per avall. És possible parlar amb el 
Consell, Carreteres, o que pugin, perquè la barandilla fa, l’he medida, un metre exacte, 
compleix la normativa, però és molt baixa. Se pengen per tirar coses al cotxe i qualcú 
pegarà per avall, si podíem posar una barandilla d’un metre més, una rejilla o algo, perquè 
pot passar que pegui per avall qualcú”

Contesta el Batle: “Li farem arribar la petició al Consell de Mallorca”

Seguieix parlant el Batle: “Si no hi ha cap pregunta més ni cap prec acabam el plenari d’avui, 
que jo crec que tots tenim ganes d’anar a disfrutar de les festes, és així. I com ja han dit 
altres companys, evidentment, esper que disfrutem d’aquestes festes, que ja en teníem 
moltes ganes, que tornen a ser unes festes normals, que ja varen començar i ja estan tenint 
molta afluència, per tant pareix que la gent també ja estava amb ganes, així que ens veim 
aquests dies, que ja sabeu, ja teniu tots el programa, o sigui que esper que ens trobem a la 
missa i a tots els altres actes. Per tant, com han dit els altres, Visca Sant Marçal i molts 
d’anys. Gràcies”

I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que s’estén la present acta que 
signa el batle, amb jo la secretària, que don fe.

Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 20 de juliol del 2022

El Batle,
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