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Referència: 2021/00000106G

Procediment: Actes de Junta de Govern Local/Acta Junta de Govern Local maig 2021

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de la Junta de Govern Local

Identificació de la sessió:
Núm. 06/21
Caràcter:Ordinària
Data: 25 de maig de 2021
Horari: de 19:30 hores a 19:40 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)

Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Catalina E. Alemany Covas, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Neus Serra Cañellas
- Cristina Alonso Pujadas
- Aina Amengual Marí
- Irene García Sureda
- Josep Ramis Salamanca
- Andrés Campuzano García

Ordre del dia:
A) Part resolutiva
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (20-05-2021)
Economia i Especial de Comptes (Contractació):
2. Expedients de devolució de fiança (Exp. 2018/5407D i 2020/4834R)
Drets Socials (Cultura):
3. Aprovació de conveni de concessió de subvenció nominativa de promoció cultural, en 
concepte de coproducció de l’obra teatral Antígones 2077
4. Aprovació dels imports del preu públic del curs de ceràmica de Rakú-Monogràfic d’Estiu 
2021 (entre els dies 28 de juny i 3 de juliol)
Precs i preguntes

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

Desenvolupament de la sessió:

1. Acta anterior

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió extraordinària de data 20-05-2021, que 
s’aprova i autoritza per unanimitat.
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ECONOMIA I ESPECIAL DE COMPTES (ÀREA CONTRACTACIÓ)

2.1 Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte de les obres de 
Creació d’Horts Urbans a l’espai lliure públic EL 5088/P

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació al contracte signat 
amb el senyor José Miguel Cervera Martínez, en representació de l’empresa Jardinería y 
Forestaciones Mallorquinas, S.L pel contracte consistent en la realització de les obres de 
Creació d’Horts Urbans a l’espai lliure públic EL 5088/P, per l'import total de 3.154,93 €.

Resultant que s’han 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, acorda 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 José Miguel Cervera 
Martínez, en representació de l’empresa Jardinería y Forestaciones Mallorquinas, S.L; en 
garantia de les obligacions derivades del contracte consistent en la realització de les obres 
de Creació d’Horts Urbans a l’espai lliure públic EL 5088/P, per l'import total de 3.154,93 €.

2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.

3. Que es comuniqui aquest acord a l’empresa interessada per a coneixement del mateix 
i als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 20 de maig de 2021 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

2.2. Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte de servei d’una 
assegurança de responsabilitat professional d’autoritats, funcionaris i personal 
laboral de l’Ajuntament

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació al contracte signat 
amb el senyor Juan Madrid del Olmo en representació de l’empresa AIG EUROPE LIMITED 
SUCURSAL EN ESPAÑA pel contracte consistent en el servei d’una assegurança de 
responsabilitat professional d’autoritats, funcionaris i personal laboral de l’Ajuntament, per 
l'import total de 750 €.
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Resultant que s’han 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, acorda 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 Juan Madrid del 
Olmo, en representació de l’empresa AIG EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA; en 
garantia de les obligacions derivades del contracte consistent en el servei d’una 
assegurança de responsabilitat professional d’autoritats, funcionaris i personal laboral de 
l’Ajuntament, per l'import total de 750 €.

2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.

3. Que es comuniqui aquest acord a l’empresa interessada per a coneixement del mateix i 
als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 20 de maig de 2021 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

DRETS SOCIALS (ÀREA CULTURA)

3. Aprovació de conveni de concessió de subvenció nominativa de promoció cultural, 
en concepte de coproducció de l’obra teatral Antígones 2077

Atès que en data del 16 de setembre de 2020 la Sra. Jenny Vila ha enregistrat una 
instància fent sol·licitud formal de col·laboració per part de l’Ajuntament de Marratxí per tal 
de donar cobertura a les despeses generades de la coproducció del projecte Antígones 
2077.

Atès que l’Ajuntament de Marratxí té interès en promoure activitats que redundin en 
benefici de la comunitat mitjançant manifestacions pedagògiques, socials, culturals i d’altra 
índole, sempre que siguin tècnicament possibles i es duguin a terme conforme amb la 
normativa vigent.

Atès que és un projecte teatral basat en la memòria històrica que dona veu a les 
companyes dels represaliats desapareguts durant la guerra civil i la postguerra.

Atès que l’Àrea de Cultura esta interessada en donar suport al projecte que fomenta la 
memòria històrica i democràtica a través de l’expressió artística teatral.
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Atès l’article 176 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i règim local de les Illes 
Balears “Les entitats locals poden atorgar ajudes econòmiques a entitats públiques o 
privades i a les persones particulars que realitzin activitats d'interès públic que 
complementin o supleixin les de l'entitat local”.

Atès l’article 18 de concessió directa de subvencions de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí, publicada al BOIB nº 106 de 31 de juliol de 2008, 
que estableix que:

“Podran concedir-se de manera directa les següents subvencions: ...

a).- Les previstes nominativament en el Pressupost General de la Corporació Municipal, en 
els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d'aquestes subvencions.”

Atesa la publicació al BOIB nº25 de 20 de febrer de 2021 d’aprovació inicial i exposició 
pública del Pressupost General per a l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Marratxí.

Atesa la publicació al BOIB nº37 de 18 de març de 2021 d’aprovació definitiva del 
Pressupost General i de la Plantilla de personal per a 2021 de l’Ajuntament de Marratxí, la 
qual inclou un Annex amb les Subvencions Nominatives 2021, entre les quals hi consta la 
partida 330.00.48100 per a l’atorgament d’una subvenció nominativa per a Jenny Vila 
Karper per a la coproducció de l’obra teatral Antígones 2077 per un import de 2.400,00 € 
corresponent a l’apartat de Promoció Cultural de dit Annex.

Atès que en data 12 d’abril de 2021 s’ha signat Memòria Justificativa per part de l’Àrea de 
Cultura, en sentit favorable a l’atorgament de dita subvenció.

Atès que en data 13 d’abril de 2021 s’ha expedit certificat d’existència de crèdit per part de 
l’Àrea d’Intervenció en sentit favorable d’existència de crèdit disponible per al conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Marratxí i Jenny Vila per coproducció obra teatral 
Antígones 2077, import de 2.400,00 de l’aplicació pressupostària 330.00.48100.

Atès que en data 21 d’abril de 2021 la Sra. Jenny Vila ha enregistrat una instància 
informant que l’import total sol·licitat no varia però sí els imports desglossats d’algunes 
partides per canvis soferts durant la producció de l’obra. Fet que no té en cap cas 
repercussió al no afectar a la totalitat de l’import de 2.400,00 € en concepte de subvenció 
nominativa mitjançant conveni.

Atès l’article 15 de ressolució i pagament de la subvenció de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament de Marratxí, publicada al BOIB nº 106 de 31 de juliol de 2008, 
que estableix que:

“Serà competent per a resoldre les sol·licituds de subvenció els òrgans següents:

a) Correspondrà a l’Alcaldia de l’Ajuntament la concessió de les subvencions, 
individualitzadament considerades ascendeixin a una quantia inferior a 2.000 Euros.

b) La Junta de Govern Local per delegació de l’ajuntament Ple, quan l’import de la 
subvenció, individualitzadament considerada, superi els 2000 Euros ...”
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Atès que la quantia prevista per a la concessió de la subvenció nominativa és de 2.400,00 
€ l’òrgan competent per a concedir la subvenció és la Junta de Govern Local.

Atès que la concessió de subvencions requereix la seva justificació, entre d’altres 
mitjançant la presentació de factures originals liquidades pels conceptes pels quals es 
demana la subvenció.

Atès el text del conveni d’atorgament de subvenció directa en nominativa, de promoció 
cultural, en concepte de coproducció de l’obra teatral Antígones 2077, que consta com a 
Annex I a la present proposta.

Aquesta regidoria de Cultura es complau a elevar a la Comissió Informativa de Drets Socials 
la següent

PROPOSTA D'ACORD

1.- Aprovar el conveni de concessió de subvenció nominativa de promoció cultural (Annex 
I), en concepte de coproducció de l’obra teatral Antígones 2077, a subscriure amb la 
Sra. Jenny Vila i per un import total de 2.400,00 €. Amb els condicionaments del compliment 
de les obligacions i justificacions que estableix el conveni.

2.- Autoritzar al Sr. Batle per a que en representació d’aquesta Entitat Local signi l’esmentat 
conveni.

3.- Notificar a la Sra. Jenny Vila el present acord i el conveni a signar entre ambdues parts.

4.- Notificar el present acord a l’Àrea de Cultura per a que continui amb la tramitació de 
l’expedient, així com a l’Àrea d’Intervenció per a que en prengui coneixement als efectes 
oportuns.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Drets Socials, de data 20 de maig de 2021 abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per unanimitat aprovar els acords esmentats.

4. Aprovació dels imports del preu públic del curs de ceràmica de Rakú-Monogràfic 
d’Estiu 2021 (entre els dies 28 de juny i 3 de juliol)

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 en relació a la proposta 
de realització d’un curs monogràfic de ceràmica de RAKÚ, a celebrar entre els dies 28 de 
juny i 3 de juliol de 2021 tenim les següents quantitats:
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a) Honoraris 2 professores (900 € + 900 €): 1.800 € bruts (a deduir IRPF). Aquest valor 
es correspon amb l’import de matrícula per part de l’alumnat.

b) Material: 220,78 € (IVA inclòs). Aquest valor es correspon amb el concepte de 
material a abonar per part dels alumnes.

c) Suma de a) + b) = 2.020,78 € com a cost total màxim del curs.

Atès que es preveu un aforament màxim de 6 alumnes com a mesura sanitària i de 
seguretat COVID-19.

Atès que en base a les informacions anteriors la proposta de pagament per alumne en 
concepte de de preu públic per al curs de ceràmica de Rakú com a Monogràfic d’Estiu 2021 
és detalla de la següent manera:

a) Matrícula: 1800,00 € honoraris professores / 6 alumnes = 300 € per alumne.
b) Material: 220,78 € / 6 alumnes = 36,79 € per alumne.
c) Total a pagar per cada alumne: 300 € matrícula + 36,79 € material = 336,79 €.

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 al cas particular del curs de Rakú com a 
Monogràfic d’Estiu 2021.

Atès quer per part de la regidoria de Cultura s’ha emès memòria en data 5 de maig de 2021.

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 6 de maig de 2021.

Aquesta regidoria de Cultura es complau a elevar a la Comissió Informativa de Drets Socials 
la    següent

PROPOSTA D'ACORD

1.- Aprovar els següents imports en concepte de preu públic per al curs de ceràmica de Rakú 
– Monogràfic d’Estiu 2021 (a realitzar entre els dies 28 de juny i 3 de juliol):

a) Import en concepte de Matrícula per alumne (amb un màxim de 6 alumnes): 300,00 €.
b) Import en concept de Material per alumne: 36,79 €.
c) Import total a abonar per cada alumne (a+b): 336,79 €.

2.- 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.

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

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Drets Socials, de data 20 de maig de 2021 abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per unanimitat aprovar els acords esmentats.
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INTERIOR (ÀREA INTERIOR)

5. Declaració d’urgència de l’assumpte: Pronunciament de la Junta de Govern sobre la 
inclusió d’un punt de l’ordre del dia sol·licitat per dues associacions de veïns.

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim 
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per 
unanimitat, aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia de 
l’assumpte: “Pronunciament de la Junta de Govern sobre la inclusió d’un punt de l’ordre del 
dia sol·licitat per dues associacions de veïns”

6. Pronunciament de la Junta de Govern sobre la inclusió d’un punt de l’ordre del dia 
sol·licitat per dues associacions de veïns.

Vist que amb data 10/05/2021 i número de registre d’entrada 2021/005780 i 
2021/005782, les persones referenciades com a interessats en l’expedient, sol·liciten la 
inclusió d'un punt al pròxim ple municipal, relatiu al projecte de construcció d’una rotonda. 
En relació a l'exp.: 2020/3249A. Així com la intervenció en el ple d’un representant de cada 
una de les associacions interessades.

Vist que amb data 20/05/2021 es convoca ple ordinari sense incloure el punt de l’ordre del 
dia però si que s’inclou la intervenció d’un representant de cadascuna de les entitats 
interessades.

Vist que amb data 24/05/2021 els interessats presenten escrit d’impugnació de l’Ordre del 
Dia del Ple municipal atès que consideren que s’ha vulnerat la lletra i l’esperit de l’art. 9.7 
del Reglament de Participació Ciutadana de Marratxí.

Vist l’informe de la Secretaria municipal que informa el següent:

“El Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Marratxí estableix en el seu art.
9.7 que les associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden sol·licitar la 
incorporació d’una proposició a l’ordre del dia del ple municipal amb una antelació de 15 
dies abans del ple. L’equip de govern haurà de decidir de forma raonada sobre la inclusió o 
no d’aquesta proposició.

En relació als terminis l’article 30 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions estableix que en cas de no especificar-se si els dies son hàbils 
o naturals aquests seran dies hàbils i per tant queden exclosos del còmput els dissabtes, 
diumenges i festius.

La proposició en qüestió es refereix a la tramitació d’un projecte i llicència de construcció 
d’una rotonda, establint l’article 21 de la Llei De Bases de Règim Local 7/1985 que 
correspon la competència en aquesta matèria a la batlia.

Es evident que el plenari no pot adoptar acords en matèries que no son de la seva 
competència ja que això ocasionaria la nul·litat de ple dret dels mateixos tal com estableix 
l’art. 47 de la Llei 39/2015, al referir-se a la nul·litat dels actes dictats per òrgan 
manifestament incompetent per raó de la matèria.
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Per altra banda i atès que el Reglament de Participació Ciutadana es refereix a l’equip de 
govern, no existint un òrgan com a tal entén qui subscriu aquest informe, que tot i 
que l’òrgan competent per elaborar l’ordre del dia del ple es la batlia, per analogia, i atesa 
la composició del “govern” municipal per diferents forces polítiques, que l’esperit d’aquesta 
expressió del reglament es que siguin totes aquestes les que es pronunciïn i justifiquin la 
seva inclusió o no en l’ordre del dia i en conseqüència per composició i analogia de 
denominació l’òrgan competent per pronunciar-se al respecte d’incloure o no aquest punt 
en l’ordre del dia del plenari seria la Junta de Govern com a òrgan més anàleg al que es 
pot entendre per “equip de govern”.”

S’ACORDA:

Primer.- Acordar la urgència de la inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia de la Junta de 
Govern de data 25/05/2021 atesos els terminis establerts en el Reglament de Participació 
Ciutadana de Marratxí.

Segon.- Denegar la inclusió com a punt de l’ordre del dia del ple de data 25/05/2021 de la 
proposició sol·licitada pels interessats pels motius exposats en la part expositiva d’aquest 
informe.

Tercer.- Autoritzar la intervenció d’un representat de cada associació en el plenari tal i com 
han sol·licitat, ratificant la seva inclusió com a punt a l’ordre del dia.

Quart.- Informar als interessats, en virtut del principi de transparència en la gestió 
municipal, del contingut de l’informe emès pel tècnic municipal en relació a la tramitació del 
projecte de construcció de rotonda i millora en la intersecció de la MA-13A sobre la legalitat 
del procediment seguit en la seva tramitació.

Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients

Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

I no havent mes 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, 18 de juny del 2021

El Batle,
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