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Procediment: Actes de l'Ajuntament Ple/juliol

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple
Identificació de la sessió:
Núm. 07/22
Caràcter: Ordinària
Data: 26 de juliol de 2022
Horari: de 20.00 a 21.15 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
- 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

Absents:
- Aina Amengual Marí, havent justificat la seva absència

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (28-06-2022)
2. Reconeixement de crèdit 07/22
3. Modificació del pressupost de l’ICOM mitjançant suplement de crèdit 1/22 
4. Modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 3/22 i 
modificació de l’annex d’inversions del pressupost de 2022
5. Aprovació definitiva dels estats i comptes anuals de l’exercici 2021 



6. Bonificació ICIO Exp. llicència d’obres subjectes a projecte tècnic núm. 1577T/2022
7. Consolidació de grau personal a distints funcionaris municipals
Mocions:
8. Moció presentada pel grup polític municipal de Ciudadanos de Marratxí “Para elaborar 
un plan urbanístico para la naturalización de Marratxí”
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre l’11-06-2022 al 10-07-2022.
2. Donar compte del Decret núm. 20/2022
Precs i preguntes
- Prec presentat pel grup municipal Ciudadanos relatiu als contenidors retirats a la zona del 

districte diseminat DISTR-.2 Secci-4

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 28-06-2022, que s’aprova i 
autoritza per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels tres 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 07/22

Vist l’expedient 07/22 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 07/22 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 2022001048 31/12/2021 ENDESA ENERGIA XXI, SL 33,90 €F



2 2020 2022003199 15/03/2020 BRUPER, SA 61,78 €F

3 2020 2022003200 15/03/2020 BRUPER, SA 758,03 €F

4 2020 2022003201 31/03/2020 BRUPER, SA 49,32 €F

5 2020 2022003210 13/03/2020 SON ESPANYOLET INDUSTRIAS GRAFICAS, SL 910,65 €F

6 2021 2022003254 13/02/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 €F

7 2021 2022003329 08/11/2021 EURO SACABANA, SL 130,00 €F

8 2021 2022003768 02/12/2021 LLIBRERIA DRAC MAGIC 44,82 €F

9 2021 2022003769 10/06/2021 LLIBRERIA DRAC MAGIC 923,39 €F

10 2021 2022003770 11/03/2021 LLIBRERIA DRAC MAGIC 24,30 €F

11 2021 2022003771 15/04/2021 LLIBRERIA DRAC MAGIC 432,88 €F

12 2021 2022003772 18/08/2021 LLIBRERIA DRAC MAGIC 122,41 €F

13 2021 2022003773 20/04/2021 LLIBRERIA DRAC MAGIC 205,20 €F

14 2021 2022003774 24/11/2021 LLIBRERIA DRAC MAGIC 669,41 €F

15 2021 2022003775 26/10/2021 LLIBRERIA DRAC MAGIC 751,83 €F

16 2021 2022003776 28/09/2021 LLIBRERIA DRAC MAGIC 919,22 € F

17 2021 2022003777 29/07/2021 LLIBRERIA DRAC MAGIC 305,90 € F

18 2021 2022003778 30/09/2021 LLIBRERIA DRAC MAGIC 121,91 € F

19 2021 2022003779 30/11/2021 LLIBRERIA DRAC MAGIC 35,91 € F

20 2021 2022003780 11/03/2021 LLIBRERIA DRAC MAGIC 463,12 € F

21 2021 2022003781 26/10/2021 LLIBRERIA DRAC MAGIC 12,14 € F

22 2021 2022003892 09/10/2021 EURO SACABANA, SL 136,50 € F

23 2021 2022003893 02/03/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 € F

24 2021 2022003896 15/10/2021 EURO SACABANA, SL 143,00 € F

25 2021 2022003898 15/10/2021 EURO SACABANA, SL 136,50 € F

26 2021 2022003899 15/10/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 € F

27 2021 2022003900 18/10/2021 EURO SACABANA, SL 195,00 € F

28 2021 2022003901 20/10/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 € F

29 2021 2022003902 21/10/2021 EURO SACABANA, SL 102,00 € F

30 2021 2022003903 25/10/2021 EURO SACABANA, SL 97,50 € F

31 2021 2022003904 27/10/2021 EURO SACABANA, SL 143,00 € F

32 2021 2022003905 02/12/2021 EURO SACABANA, SL 143,00 € F

TOTAL 8.540,62 €

Motius de l'objecció
MC = Manca de crèdit 0 €
F = Fraccionament indegut (+15.000€) 8.540,62 €
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 i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 21 de juliol de 2022 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels tres 
regidors de MÉS i de la regidora d’IDMA-El Pi; i amb les abstencions dels quatre regidors del 
PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX, del regidor d’Unides Podem i del 
regidor del Grup Mixt; aprovar els acords esmentats. 

3. Modificació del pressupost de l’ICOM mitjançant suplement de crèdit 1/22 

Vist l’expedient relatiu a la modificació del pressupost vigent de l’Institut Municipal de 
Comunicació de Marratxí (ICOM) mitjançant suplement de crèdit 1/22.

Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 177 del TRLHL i 37 i 38 del RD 
500/90, la competència per aprovar els expedients de crèdits extraordinaris i de suplements 
de crèdit en el pressupost dels Organismes autònoms correspon al Ple de la Corporació.

Aquesta Regidoria, per raons d’urgència, eleva a la comissió informativa d’Economia i 
Hisenda la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1r. Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de l’ICOM mitjançant suplement de 
crèdit a l’aplicació pressupostària 49100.227.99, per fer front a les despeses del servei 
públic de comunicació d’àmbit municipal, per import de 33.793,68€ i que es finançarà amb 
càrrec al romanent líquid de Tresoreria de l’ICOM.

2n. Que es sotmeti a informació pública i prossegueixi la tramitació corresponent, prenent-
se nota per la Intervenció municipal.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu del PP, senyor Jaume 
Llompart: “Moltes gràcies. Manifestar una altra vegada el que els hi vàrem dir a les 
comissions, que és una llàstima que hagués quedat deserta per dues vegades, esperem que 
amb aqueixa modificació, que ja ha dit la senyora Secretària que va a exposició pública, 
cosa que esperem que per ventura fins a final d’any no pugui estar, però que esperem que 
amb aquesta modificació puguem tenir la ràdio que mereixem. Gràcies”

Contesta el senyor Batle “Gràcies, senyor Llompart”

La senyora Lola Nchaso, portaveu del grup Vox, demana la paraula: “Nosotros votaremos 
abstención porque estamos en contra del ICOM. Los gastos que se originan podrían 
dedicarse a otras cosas que son más prioritarias, por ejemplo al mantenimiento de las vías, 
la seguridad, etcétera. Gracias”

Torna a intervenir el senyor Miquel Cabot: “Gràcies senyora Nchaso. Nosaltres trobam que 
evidentment tot és important però la comunicació i la informació als ciutadans evidentment 
també és imprescindible, i ho hem vist a l’època del COVID, on va ser més important que 
mai la comunicació de l’Ajuntament amb els seus ciutadans, i evidentment si l’Ajuntament fa 
moltes coses, ofereix serveis als ciutadans però no els promociona o no els dona a conèixer, 



de poc serviran aquests serveis, per tant crec que també és necessari que aquest 
Ajuntament tengui una comunicació forta amb els seus ciutadans”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 21 de juliol de 2022 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels tres 
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. Modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
3/22 i modificació de l’annex d’inversions del pressupost de 2022

Vist l’expedient relatiu a la modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit 3/22 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, per raons 
d’urgència, la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit 3/22 a les aplicacions pressupostàries i pels imports i projectes següents:

Tipus de 
modificació

Aplicació 
pressupostària

Import (€) Projecte

Suplement 
de crèdit 93300.632.00 16.186,23 Desmuntatge coberta de fibrociment a sa 

Refinadora (“sa Garrovera”)

Suplement 
de crèdit 93300.632.00 78.150,00

Intervenció en diferents elements 
estructurals, demolicions, reforços i altres a 

sa Refinadora (“sa Garrovera”)

Suplement 
de crèdit

93300.632.00 17.847,50
Servei de direcció i coordinació de seguretat i 

salut de les obres de reforma i canvi d'ús de 
dues naus i pati central de sa Refinadora 

(“sa Garrovera”)
Crèdit 

extraordinari 33600.682.00 387.266,65 Projecte de Rehabilitació d’es Sestadors de 
Son Verí

Crèdit 
extraordinari 17100.619.00 512.445,04 Rehabilitació integral de la zona recreativa i 

de joc del c/ Balanguera
Crèdit 

extraordinari 34200.632.00 247.437,86 Reforma interior vestuaris Poliesportiu Can 
Gaspar i Pavelló Pla de Na Tesa

Crèdit 
extraordinari 34200.619.00 48.377,16 Skatepark de sa Cabana

Crèdit 
extraordinari 23148.622.00 17.968,50 Mòdul tipus magatzem per a activitats de 

l’Àrea de Joventut
Suplement 
de crèdit 15320.609.00 160.000,00 Restauració paisatgística i connexió polígon 

industrial- Estació es Figueral

TOTAL 1.485.679,04



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:

Finançament
Aplicació 

pressupostària Projecte Import (€) R. ordinaris Ingressos 
afectats RLT

93300.632.00
Desmuntatge coberta de 

fibrociment a sa Refinadora 
(“sa Garrovera”)

16.186,23 16.186,23

93300.632.00
Intervenció en diferents 
elements estructurals, 

demolicions, reforços i altres a 
sa Refinadora (“sa Garrovera”)

78.150,00 78.150,00

93300.632.00

Servei de direcció i coordinació de 
seguretat i salut de les obres 

de reforma i canvi d'ús de 
dues naus i pati central de sa 
Refinadora (“sa Garrovera”)

17.847,50 17.847,50

33600.682.00 Projecte de Rehabilitació d’es 
Sestadors de Son Verí 387.266,65 387.266,65

17100.619.00
Rehabilitació integral de la 

zona recreativa i de joc del c/ 
Balanguera

512.445,04 512.445,04

34200.632.00
Reforma interior vestuaris 
Poliesportiu Can Gaspar i 
Pavelló Pla de Na Tesa

247.437,86 247.437,86

34200.619.00 Skatepark de sa Cabana 48.377,16 48.377,16

23148.622.00 Mòdul tipus magatzem per a 
activitats de l’Àrea de Joventut 17.968,50 17.968,50

15320.609.00
Restauració paisatgística i 
connexió polígon industrial- 

Estació es Figueral
667.924,58 172.735,80 495.188,78

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

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle: “Gràcies. Aquest punt, com vàrem 
explicar a les comissions, duim un parell d’intervencions, sobretot dins la Refinadora. 
Aquesta consta del desmuntatge de certes cobertes de fibrociment i la intervenció en 
aquestes cobertes, també, amb elements estructurals i demolicions, i reforços que se fa 
també de l’estructura per fer el pas de la Refinadora cap a la zona verda que vàrem 
expropiar fa poc, la que diríem que està darrere el Quincho, perquè ens entenguem tots. 
Després també duim el servei de direcció i coordinació, seguretat i salut d’aquestes obres; 
duim també, una vegada actualitzats els preus, del projecte de rehabilitació dels sestadors 
de Son Verí; la rehabilitació integral de la zona recreativa de jocs del carrer Balanguera, que 
és la que està devora el Martí Serra; reforma interior del vestuari del poliesportiu de Can 
Gaspar i del pavelló del Pla de na Tesa, que també havien quedat penjats d’un altre 
contracte; el recanvi del mòdul de l’skatepark de la Cabana, que és el primer skatepark que 
vàrem tenir i li tocava un canvi; i un mòdul per fer de magatzem per l’àrea de Joventut, i 
també el darrer punt és la restauració paisatgística i connexió del polígon industrial amb 
l’estació del Figueral, això aquest projecte també ja l’haureu sentit, i també duim una 
actualització dels preus, que com bé sabeu ara aquests projectes que tenen més d’un parell 



de mesos ja s’ha de fer una actualització dels preus si volem que surtin i que vagin a bon 
port”

Té la paraula el senyor Jaume Llompart: “Moltes gràcies. No, simplement… veim que 
aquestes modificacions també aniran a exposició, òbviament, i no crec que ens doni temps 
de fer moltes coses, només el que hem parlat vàries vegades, demanar a veure si per favor 
aquestes obres que afecten a clubs, a associacions esportives, a gent que utilitza 
instal·lacions, que estiguin òbviament pactades amb ells en quant al que se fa i, sobretot, 
amb el temps que se faran, que per exemple hi ha aquí instal·lacions esportives o zones 
recreatives que ara més que mai de cara al que vendrà a la temporada que comença seran 
molt utilitzades. Moltes gràcies”

Qui té la paraula ara és el senyor Miquel Cabot: “Gràcies per la seva aportació. Sempre 
intentam, el que passa que a vegades és incontrolable, quan se faran les obres, però per 
exemple amb unes obres que ens varen sortir molt bé va ser el canvi de gespa artificial del 
camp de futbol, que ho vàrem poder fer coincidir i ens va anar bastant bé, i en aquest cas la 
reforma dels vestuaris que és la més problemàtica també intentarem que pugui caure en 
Nadal, que és quan menos activitat hi pot haver. Però serà una cosa que també parlarem 
amb els clubs i intentarem dur l’obra allà on volem, el que passa que a vegades els tempos 
són mals de controlar, però sí que s’intentarà”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 21 de juliol de 2022 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels tres 
regidors de MÉS i de la regidora d’IDMA-El Pi; i amb les abstencions dels quatre regidors del 
PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX, del regidor d’Unides Podem i del 
regidor del Grup Mixt; aprovar els acords esmentats. 

5. Aprovació definitiva dels estats i comptes anuals de l’exercici 2021

Atès que la Intervenció municipal ha format el Compte General de de l’Entitat Local, de 
l’Institut Municipal de Comunicació i de la Societat Municipal Marratxí XXI S.A.U. 
corresponents a l’exercici pressupostari de 2021, incloent-hi tota la documentació necessària 
annexa.

Atès que la Comissió Informativa d’Economia i Especial de Comptes, en reunió ordinària de 
data 23 de juny de 2022, va informar favorablement el Compte General corresponent a 
l’exercici pressupostari de 2021.
Atès que es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte publicat al BOIB núm. 84 de 
data 28 de juny de 2022, sense que s’hagi presentat cap reclamació.

Atès que, de conformitat amb allò que es disposa a l’article 212.4 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova del text refús de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLHL), el Compte General se sotmetrà al Ple de la Corporació per a la seva 
aprovació definitiva abans del dia 1 d’octubre. 

Atès que l’article 212.5 TRLHL estableix que, una vegada aprovada, el Compte General s’ha 
de rendir al Tribunal de Cuentas, i que l’article 223.2 TRLHL fixa com a data límit el dia 15 
d’octubre. 



Per tal de no demorar l’aprovació i rendició del Compte General, aquesta Batlia té a bé en 
elevar a la Comissió d’Economia i Especial de Comptes, per raons d’urgència i pel seu 
dictamen favorable, la següent

PROPOSTA D’ACORDS

1r. Aprovar definitivament el Compte General de l’Entitat Local, de l’Institut Municipal de 
Comunicació i de la Societat Municipal Marratxí XXI S.A.U. corresponents a l’exercici 
pressupostari de 2021.

2n. Remetre el Compte General, aprovat segons l’apartat anterior, a la Sindicatura de 
Comptes de les Illes Balears, considerant-lo a la vegada rendit al Tribunal de Cuentas, 
conforme a l’establert als arts. 212.5 TRLHL, i tal com disposa el conveni de col·laboració 
signat entre ambdues entitats.

3r. Elevar al Ple l’informe de la intervenció municipal sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària corresponent a l’exercici 2021.

4t. Que l’expedient prossegueixi els tràmits reglamentaris adients.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu del Partit Popular, senyor 
Jaume Llompart: “Gràcies. Votarem abstenció perquè òbviament ja hem parlat vàries 
vegades que no estèiem d’acord amb certes inversions o amb certa despesa que esteien 
fent, però sí que per respecte i en agraïment a la tasca que ha fet l’àrea d’Economia i a tots 
els funcionaris de la casa, la feina que han feta, els hi votarem, votam abstenció per agrair 
aquesta feina. Gràcies”

Ara qui demana la paraula és la senyora Lola Nchaso: “Vuelvo a manifestar que en relación 
al ICOM pues no estamos de acuerdo por los gastos que supone, el coste, y que luego se 
empleará pues con finalidad ideológico. Y en cuanto a Marratxí XXI, es que prácticamente 
también es abstención porque estamos fuera, ustedes nos echaron fuera a la oposición, 
mayoritariamente, por esto votaremos abstención”

Contesta el senyor Batle, Miquel Cabot: “Me sap greu, amb Marratxí XXI crec que mescla 
ous amb caragols perquè esteim parlant dels comptes anuals, no esteim parlant de res més, 
també va estar un mes en exposició pública i si tenia alguna cosa que dir també hagués 
pogut fer al·legacions. I l’ICOM li record que no només és la ràdio municipal, també és tota 
la publicitat d’aquest Ajuntament, la web, la revista, els flyers, etcètera, etcètera. Per tant, si 
vostè troba que se fa política a través d’aquí, és la seva opinió, que estic en desacord 
evidentment”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 21 de juliol de 2022 abans transcrit, els senyors 
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels tres 
regidors de MÉS i de la regidora d’IDMA-El Pi; i amb les abstencions dels quatre regidors del 
PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX, del regidor d’Unides Podem i del 
regidor del Grup Mixt; aprovar els acords esmentats. 

6. Bonificació ICIO Exp. llicència d’obres subjectes a projecte tècnic núm. 1577T/2022



En data 11 de febrer de 2022 es va presentar sol·licitud de llicència d’obres subjecte a 
presentació de projecte tècnic a nom de FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU 
S’ESTEL, per reforma d’espais exteriors en el centre 4 pins, repavimentació dels espais 
exteriors amb un paviment de formigó imprès, situat al carrer Francesc Salvà i Pizà, s/n (Es 
Pinaret), ref. Cadastral: 3528112DD7832N.

En data 11/02/2022, l’interessat sol·licita la bonificació corresponent a l’impost de 
construccions segons l’article 4.2 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
instal·lacions, construccions i obres i conseqüentment obtenir la bonificació del 95%.

Vist l’ informe  jurídic favorable de data 23/06/2022 del tècnic d’administració general.

Aquesta Regidoria procedeix elevar l’expedient a la Comissió Informativa la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Acollir a la bonificació del 95% de l’impost de construccions corresponent al valor 
incrementat dels cost d’execució segons informe de data 23/06/2022 del tècnic 
d’administració general,  expedient núm. 1577T/2022, sol·licitada per la FUNDACIÓ 
INSTITUT SOCIOEDUCATIU S’ESTEL.

2. Notificar el present  acord a l’interessat.

3. Notificar el present acord a Intervenció als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el primer Tinent de Batle, senyor Joan F. 
Canyelles Garau: “Bones tardes a totes i a tots. Aquesta bonificació ve derivada d’unes 
obres de la fundació de l’Institut Sociosanitari de l’Estel, que correspon a la conselleria 
d’Afers Socials del Govern, i com sabran tenim l’ordenança que se poden acollir a la 
bonificació del 95% de l’impost de construccions tot el que siguin instal·lacions comunitàries 
dins el nostre territori, dins Marratxí, tant siguin educatius com siguin, en aquest cas, 
sociosanitaris, de salut, etcètera. Per tant, duim aquesta bonificació en aquest cas, a 
aquesta instal·lació socioeducativa de l’Estel”

Demana la paraula la senyora Lola Nchaso: “Quiero manifestar un cambio de voto. En la 
comisión voté abstención y ahora voto a favor”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme, de data 21 de juliol de 2022 abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

7. Consolidació de grau personal a distints funcionaris municipals

Atès que el Sr. Pablo Gala Del Río, policia local, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament 
actualment en situació d’excedència voluntària per ocupar un altre lloc de feina al sector 
públic, mitjançant instància de data 13 de gener de 2022 (Registre general d’entrada núm. 
497/2022) sol·licita el reconeixement del grau personal consolidat de nivell 18, grau que 
correspon al lloc de feina obtingut en propietat en aquest Ajuntament.



Atès que la Sra. Laura Solís Martín, policia local, funcionària de carrera d’aquest Ajuntament 
actualment en situació d’excedència voluntària per ocupar un altre lloc de feina al sector 
públic, mitjançant instància de data 25 de febrer de 2022 (Registre general d’entrada núm. 
2799/2022) sol·licita el reconeixement del grau personal consolidat de nivell 18, grau que 
correspon al lloc de feina obtingut en propietat en aquest Ajuntament.

Atès que el Sr. Francisco Conejo Robles, policia local, funcionari de carrera d’aquest 
Ajuntament actualment en situació d’excedència voluntària per ocupar un altre lloc de feina 
al sector públic, mitjançant instància de data 20 de maig de 2022 (Registre general d’entrada 
núm. 7561/2022) sol·licita el reconeixement del grau personal consolidat de nivell 18, grau 
que correspon al lloc de feina obtingut en propietat en aquest Ajuntament.

Considerant la normativa aplicable en la matèria, especialment el disposat a l’article 70 del 
Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el Reglament general d’ingrés del 
personal al servei de l’Administració General de l’Estat i provisió de llocs de feina i promoció 
professional dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat.

Vist l’informe jurídic emès sobre el particular i que es transcriu literalment a continuació:

“INFORME A SOL·LICITUD DEL NEGOCIAT DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA 
PETICIÓ EFECTUDA PER TRES EMPLEATS PÚBLICS DE CONSOLIDACIÓ DE GRAU 
PERSONAL.
Es sol·licita del tècnic que subscriu informe en relació a las peticions efectuades pels Srs. Pablo Gala 
Del Río, Laura Solís Martín i Francisco Conejo Robles de reconeixement del grau personal.
Atès que el Sr. Pablo Gala Del Río, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament actualment en situació 
d’excedència voluntària per prestació de serveis a una altra administració pública, mitjançant instància 
de data 13 de gener de 2022 (Registre general d’entrada núm. 497/2022) sol·licita el reconeixement 
del grau personal nivell 18 a conseqüència d’haver ocupat de forma continuada durant més de 2 anys 
un lloc de feina de policia local amb complement de destinació 18, havent obtingut amb caràcter 
definitiu el lloc ocupat en data de 6 de març de 2013.
Atès que la Sra. Laura Solís Martín, funcionària de carrera d’aquest Ajuntament actualment en 
situació d’excedència voluntària per prestació de serveis a una altra administració pública, mitjançant 
instància de data 25 de febrer de 2022 (Registre general d’entrada núm. 2799/2022) sol·licita el 
reconeixement del grau personal nivell 18 a conseqüència d’haver ocupat de forma continuada durant 
més de 2 anys un lloc de feina de policia local amb complement de destinació 18, havent obtingut 
amb caràcter definitiu el lloc ocupat en data de 23 de setembre de 2008.
Atès que el Sr. Francisco Conejo Robles, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament actualment en 
situació d’excedència voluntària per prestació de serveis a una altra administració pública, mitjançant 
instància de data 20 de maig de 2022 (Registre general d’entrada núm. 7561/2022) sol·licita el 
reconeixement del grau personal nivell 18 a conseqüència d’haver ocupat de forma continuada durant 
més de 2 anys un lloc de feina de policia local amb complement de destinació 18, havent obtingut 
amb caràcter definitiu el lloc ocupat en data de 6 de març de 2013.
Considerant el disposat a l’article 70 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel que s’aprova el 
Reglament general d’Ingrés del Personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de provisió 
de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris civils de l’Administració General de l’Estat, 
que regula el reconeixement del grau personal consolidat, establint tres requisits exigibles per a 
reconèixer-lo i que son:

a) Desenvolupar un lloc de treball del mateix o superior nivell del qual es sol·licita la 
consolidació durant dos anys continuats o tres anys amb interrupció.

b) Que el grau que se hagi de reconèixer no superi en dos nivells el que anteriorment tenia 
el funcionari.

c) I que a la data del reconeixement del grau personal s’ocupi el lloc de feina que habilita 
per aquest dret de forma definitiva.



Considerant que el Sr. Pablo Gala Del Río, policia local funcionari de carrera d’aquest Ajuntament des 
de la data de 6 de març de 2013, ha vingut ocupant un lloc de feina de policia local amb complement 
de destinació de nivell 18, concretament durant el període comprés entre l’1 de gener de 2007 i el 16 
de març de 2015, computant un total de 8 anys 2 mesos i 16 dies ocupant un lloc de feina de policia 
local amb nivell 18 de complement de destinació.
Considerant que la Sra. Laura Solís Martín, policia local funcionària de carrera d’aquest Ajuntament 
des de la data de 23 de setembre de 2008, ha vingut ocupant un lloc de feina de policia local amb 
complement de destinació de nivell 18, concretament durant el període comprés entre l’1 de gener de 
2007 i el 1 de maig de 2017, computant un total de 10 anys 4 mesos i 1 dia ocupant un lloc de feina 
de policia local amb nivell 18 de complement de destinació.
Considerant que el Sr. Francisco Conejo Robles, policia local funcionari de carrera d’aquest 
Ajuntament des de la data de 6 de març de 2013, ha vingut ocupant un lloc de feina de policia local 
amb complement de destinació de nivell 18, concretament durant el període comprés entre l’1 de 
gener de 2007 i el 20 de maig de 2016, computant un total de 9 anys 4 mesos i 20 dies ocupant un 
lloc de feina de policia local amb nivell 18 de complement de destinació.
Per tant, realitzant l’anàlisi dels requisits necessaris per poder reconèixer les consolidacions de grau 
personal sol·licitades procedeix realitzar les següents precisions:

a) En relació a la sol·licitud del Sr. Pablo Gala Del Río aquesta compleix els requisits establerts 
en relació a que ha ocupat un lloc de feina de nivell igual o superior durant un període de dos 
anys continuats, el grau sol·licitat es correspon amb el nivell mínim dels policies locals 
categoria d’entrada (que és el nivell 18) i que a la data del reconeixement del grau s’hagi 
ocupat el lloc de feina de forma definitiva.

b) En relació a la sol·licitud de la Sra. Laura Solís Martín aquesta compleix els requisits 
establerts en relació a que ha ocupat un lloc de feina de nivell igual o superior durant un 
període de dos anys continuats, el grau sol·licitat es correspon amb el nivell mínim dels 
policies locals categoria d’entrada (que és el nivell 18) i que a la data del reconeixement del 
grau s’hagi ocupat el lloc de feina de forma definitiva.

c) En relació a la sol·licitud del Sr. Francisco Conejo Robles aquesta compleix els requisits 
establerts en relació a que ha ocupat un lloc de feina de nivell igual o superior durant un 
període de dos anys continuats, el grau sol·licitat es correspon amb el nivell mínim dels 
policies locals categoria d’entrada (que és el nivell 18) i que a la data del reconeixement del 
grau s’hagi ocupat el lloc de feina de forma definitiva.

En conseqüència el tècnic que subscriu, en relació a la qüestió plantejada i vistes les consideracions 
i fonaments de drets abans transcrits, informa favorablement la petició de consolidació del grau 
personal de nivell 18 sol·licitada pels Srs. Pablo Gala Del Río, Laura Solís Martín i Francisco Conejo 
Robles en els termes següents:

a) Peticionari: Pablo Gala Del Río.
Funcionari de carrera de l’Ajuntament del subgrup C1, policia local. 
Grau personal a consolidar: nivell 18.
Data efecte de la consolidació: 6 de març de 2013.

b) Peticionària: Laura Solís Martín.
Funcionari de carrera de l’Ajuntament del subgrup C1, policia local. 
Grau personal a consolidar: nivell 18.
Data efecte de la consolidació: 1 de gener de 2009.

c) Peticionari: Francisco Conejo Robles.
Funcionari de carrera de l’Ajuntament del subgrup C1, policia local. 
Grau personal a consolidar: nivell 18.
Data efecte de la consolidació: 6 de març de 2013.

Aquest es l’informe que s’emet que, no obstant, es sotmet a qualsevol altre millor fonamentat en dret. 
Marratxí, a 27 de juny de 2022. El Tècnic de l’Administració General. Sgt. Jaume Canyelles Veny.”

Considerant que la fixació del complement de destinació respecte del qual es sol·licita la 
consolidació es un concepte retributiu complementari i, en virtut de l’establert a l’article 
22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases del règim local (LRBRL), es 
competència de l’Ajuntament Ple.



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. Reconèixer el nivell de complement de destinació (grau personal) als funcionaris de 
carrera Sr. Pablo Gala Del Río (43093468R), Sra. Laura Solís Martín (43140867C) i Sr. 
Francisco Conejo Robles (34068736D) en els següents termes:

a) Peticionari: Pablo Gala Del Río.
Funcionari de carrera de l’Ajuntament del subgrup C1, policia local. 
Grau personal a consolidar: nivell 18.
Data efecte de la consolidació: 6 de març de 2013.

b) Peticionària: Laura Solís Martín.
Funcionari de carrera de l’Ajuntament del subgrup C1, policia local. 
Grau personal a consolidar: nivell 18.
Data efecte de la consolidació: 1 de gener de 2009.

c) Peticionari: Francisco Conejo Robles.
Funcionari de carrera de l’Ajuntament del subgrup C1, policia local. Grau 
personal a consolidar: nivell 18.
Data efecte de la consolidació: 6 de març de 2013.

2. Notificar el present acord a les persones interessades per a que en tinguin coneixement i 
assorteixin els efectes adients.

Contra l’esmentat acord podrà interposar el recurs de reposició que s’estableix als articles 
52 LBRL i 123 LPAC, en el termini d’un mes comptador del dia següent al de la recepció 
del present escrit.

L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorregués altre mes sense que es 
notifiqui la seva resolució.

Contra el resolt en el recurs de reposició, que posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de DOS MESOS comptadors del dia 
següent al de la notificació de l’acte si aquest fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de 
SIS MESOS a comptar des del dia següent a aquell, en que, d’acord amb la seva 
normativa específica, es produís l’acte presumpte.

No obstant, podrà utilitzar qualsevol altre recurs si ho creu convenient.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior, de data 21 de juliol de 2022 abans transcrit, els senyors assistents acorden per 
majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels tres 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. 

8. Moció presentada pel grup polític municipal de Ciudadanos de Marratxí “Para 
elaborar un plan urbanístico para la naturalización de Marratxí”



A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora de Ciudadanos, senyora Lidia 
A. Sabater Pérez, de la Moció presentada per Ciudadanos de Marratxí, en data 20 de juliol 
de 2022 “Para elaborar un plan urbanístico para la naturalización de Marratxí”, que diu 
textualment:

“Por todos es sabido que vivimos una crisis climática sin precedentes. Con el inicio de la 
Revolución Industrial y, a lo largo estos dos últimos siglos, el ser humano ha acelerado el 
cambio climático. Por ello somos responsables de contrarrestar, sobre todo desde el ámbito 
político, los efectos de este devastador fenómeno. Por ejemplo, las olas de calor, según 
datos del panel de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), en 
España este mes de julio ya han dejado 890 muertes atribuibles a las altas temperaturas y 
en junio 830. A ello se añaden las terribles consecuencias medioambientales, entre otras, 
la sequía o la reducción de la biodiversidad.

Es por ello por lo que reiteramos que se deben llevar a cabo políticas que nos ayuden a 
reducir las consecuencias de tal fenómeno. Hay estudios que demuestran que naturalizar 
las ciudades tiene un importante efecto beneficioso. Por ejemplo, la vegetación en los 
tejados o los jardines verticales llega a reducir la temperatura entre seis y ocho 
grados. Naturalizar las zonas urbanas es una urgencia de salud pública. Los principios de 
esta naturalización se basan:

· En el respeto por la naturaleza.
· En el uso de energías renovables.
· En la sustentabilidad tanto alimenticia, como económica, el reciclaje y el uso de 

materiales de construcción ecológicos basados en la bioconstrucción.

La adaptación de nuestras calles a la crisis climática es vital, por ello apuntamos algunos 
de los sus beneficios, entre otros:

· Mayor cobertura arbórea en el barrio se asocia con mejor calidad del sueño.
· Descenso de la temperatura entre seis a ocho grados.
· Absorción de partículas contaminantes.
· Mayor caminabilidad mejorando la salud de los habitantes, ya que una baja 
caminabilidad del barrio se relaciona con mayor sensación de soledad entre personas 
mayores y menor actividad física de la población en general.
· Zonas verdes de calidad en los alrededores de la vivienda se relacionan con 
menores ingresos hospitalarios y reducidos niveles de triglicéridos en sangre. Estudio 
longitudinal de cerca con cerca de 2.000 niñas y niños de 11-12 años

En conclusión, nuestro municipio necesita de un Plan que tenga en cuenta, por un lado, la 
sostenibilidad; por otro, la conectividad, aumentando el grado de conexión entre las zonas 
verdes situadas dentro y fuera del municipio y, por último, el cambio climático, contribuyendo 
a mitigar sus efectos y a disponer de una masa vegetal capaz de absorber la mayor 
cantidad posible de emisiones.

ACUERDOS

Por todo lo anterior el GRUPO municipal de Ciudadanos Marratxí presenta esta moción 
con los siguientes puntos de acuerdo:

· Hacer un buen diagnóstico de la situación para adoptar las medidas necesarias 
recogidas en un Plan de Naturalización de Marratxí.



· Que este plan contemple:
o La mejora y la creación de más espacios verdes. Trabajar en cada pequeño detalle para 

un nuevo Marratxí; por ejemplo, aumentar la vegetación en todas las plazas del 
municipio.

o El fomento de vegetación en los tejados o los jardines verticales en los edificios 
públicos y privados del municipio.

o La permeabilidad, la retención de agua y la mejora biológica del suelo, mediante la 
implantación de técnicas de drenaje urbano sostenible.

o Facilitar el acceso a carriles bici, zonas peatonales y mejorar el acceso al transporte 
público”

Sotmès l’assumpte a deliberació segueix parlant la regidora de Ciudadanos, senyora 
Sabater: “Esta moción la hemos presentado porque creemos que la naturalización del 
municipio es imperativo moral dada la situación que tenemos y necesitamos políticas 
municipales comprometidas con ello, que transformen este modelo urbano para paliar todos 
los efectos de este fenómeno. Muchas gracias”

Té la paraula la senyora Lola Nchaso: “En primer lugar, Vox quiere reseñar que se debe 
moderar ese discurso de alarmismo que hay en torno al cambio climático, y que se plasma 
en el primer párrafo de la exposición de motivos. Es evidente que el cambio climático es un 
hecho, no podemos negarlo, aunque muchos intenten tergiversar el mensaje de nuestro 
partido y nos tilden de negacionistas, tal como sucedió hace un par de plenos con la señora 
regidora de Medio Ambiente. De acuerdo, señora Alonso, apúnteselo en su libreta, si es 
necesario cien veces como se hacía en las escuelas de antaño. Vox cree en el cambio 
climático y se compromete a la defensa del medio ambiente, de la diversidad biológica y de 
la integración armónica de las tareas humanas en el medio natural, apostando por la 
defensa de los ecologistas y por un desarrollo económico e industrial no invasivo. Va a estar 
toda la noche escribiendo, señora Alonso, no se preocupe, ya llegamos después a un 
acuerdo. Proseguimos, que nos vamos del tema, venga va. Ya que hemos dicho en otras 
ocasiones, pero lo volvemos a repetir hasta la saciedad para que quede claro: nosotros 
estamos tajantemente en contra del dogma ideológico que tratan de imponernos, detrás de 
la burbuja climática existen muchos intereses creados para un derroche de dinero público 
innecesario en torno a lobbies y chiringuitos, por ello Vox siempre abogará por el rigor 
científico y la verdad. Sobre el aumento en la temperatura es obvio, los ciclos de 
calentamiento y, en general, climáticos, han existido siempre, pero dejen de meternos miedo 
con estos colores rojos sobre el mapa de España, salidos casi del infierno, cuando de todos 
es sabido que de Córdoba y Sevilla cada verano, desde que tenemos constancia, se 
alcanza casi 40 grados. En su tremendo apocalipsis progre también se atreve, señor 
Sánchez y su fiel escudero señor Marlaska, afirmar rotundamente que los incendios son 
debidos al cambio climático, quedándose tan panchos, aun sabiendo, y está demostrado, 
que la mayoría son provocados por la mano del hombre. Pero le hace a su cruzada 
ideológica de la agenda 2030, siguen en sus treces y niegan la evidencia. Volviendo al 
principio de naturalización, que se cita en esta moción, con la mayoría estamos de acuerdo, 
de hecho básicamente fueron aprobados recientemente en el nuevo plan urbanístico de 
Madrid con el voto a favor de Vox. En cuanto a los acuerdos, una puntualización: en el tema 
de los carriles bici, por favor, añadan que sean estrictamente necesarios siendo 
consensuados con los vecinos implicados. Hemos de evitar la aberración del carril bici que 
se ha realizado por este equipo de gobierno sobre la zona del Pont d’Inca Nou. Gracias”



Ara parla el Batle: “Jo li record que esteim debatent una moció que ha presentat la 
companyera de Ciutadans, ho dic perquè si hem d’aprofitar el debat de les mocions per 
parlar de qualsevol tema crec que és faltar també al respecte als companys, més que res 
perquè després també vostè té els precs i preguntes, el punt de precs i preguntes, per poder 
dir també el que vulgui. Però jo darrerament quan és el dia de la Dona deis que esteis a 
favor, vull dir que creis amb les polítiques de gènere, perquè ho heu sentit dir, deis que no 
sou homòfobs, deis que no sou racistes, però després els actes no van amb les vostres 
paraules. L’altre dia se va aprovar la primera llei per mitigar el canvi climàtic a Espanya i els 
únics que varen votar en contra varen ser vostès, i el vostre diputat va dir “que se caliente un 
poquito más el planeta evitará muertes por frío”

Intervé la senyora Lola Nchaso: “Esto es sarcasmo, vamos”

Segueix el senyor Miquel Cabot: “Eso es lo que dijo, y él no lo decía con sarcasmo. [Passa 
al català] Li don la paraula a la senyora Alonso per debatre aquesta moció. Gràcies”

Té la paraula la regidora de Medi Ambient, senyora Cristina Alonso: “Bon vespre a tothom. 
[Passa al castellà] Por alusiones, señora Nchaso, yo no le dije que usted fuera negacionista, 
yo dije que ustedes son el partido de la negación por sistema, que no y que no, todo es no y 
ya está. Pero bueno, ya lo sabemos y por eso le contestamos por escrito, para que lo 
puedan leer bien y no se equivoquen como usted ha dicho, que yo he dicho que usted es 
negacionista, pues no. Si lee el acta verá que yo le dije que ustedes son el partido del no por 
sistema, no que sean negacionistas. Eso quiere decir que nos votan a todo que no porque sí 
y ya está. Ideologías aparte, porque creo que hay una cosa muy importante que ustedes 
obvian, y es que la comunidad científica habló, en su momento y no ahora, si no hace más 
de dos años, sobre el calentamiento de un grado y medio que hay en estos momentos en la 
Tierra, ya estamos llegando tarde. Sí que hay alarmismo, por supuesto que lo hay, y quien 
no lo quiera ver pues que lo escriba cien veces, a lo mejor así se arregla todo. Pero bueno, 
gracias por el comentario y [passa al català] per començar amb la moció, senyora Sabater, 
nosaltres volíem proposar, hi ha una sèrie de coses que volíem puntualitzar en quant als 
punts d’acord, que ara els anirem enumerant, i en base a això volíem proposar una 
transacció que després farem. I és, al primer punt diu “hacer un buen diagnóstico de la 
situación”, amb això esteim totalment d’acord però al que no podem dir que sí és que hi hagi 
un pla de naturalització de Marratxí, perquè és un concepte tan ampli que no sabem cap a 
on hauríem de tirar. És a dir, nosaltres actualment duim cinc plans, un està en redacció i els 
altres dos estan aprovats en aquest plenari i els altres dos estan a Recursos Hídrics, que 
tots ells d’una manera transversal aborden un pla de naturalització de Marratxí. Els 
anomenaré perquè ho sapigueu, perquè els dos que hem aprovat ja se coneixen, és el pla 
d’eficiència al consum de l’aigua, al qual un d’aquests punts també fa referència; el pla de 
sequera, aquests dos estan a Recursos Hídrics a espera de la seva aprovació i després 
vendrien a plenari. Després tenim el pla de gestió d’arbrat i el pla d’incendis que s’han 
aprovat aquí, els quals ja parlen de vàries de les coses com és les alineacions d’arbres, les 
zones verdes, tot aquest tipo de coses, i després tenim el pla de prevenció de residus, que 
també se podria incloure perquè és molt transversal el de naturalització. Per tant després si 
seguim amb els punts, “mejora y creación de más espacios verdes, trabajar cada pequeño 
detalle para un nuevo Marratxi”, vale, más espacios verdes, les zones verdes són les que 
són, les que estan classificades com a tal, el que sí que és vera que hem anat fent és 
millorar la qualitat d’aquests espais verds. Per exemple, li puc anomenar que durant aquests 
3 anys que duim a aquesta legislatura, hem fet el talús de Son Ramonell, que són 1.200 
metres quadrats, que s’ha plantat amb adelfas; s’han plantat 44 figueres al polígon de 
Marratxí, a una zona completament residual que és a la curva aquella que hi havia; a davant 



les Tres Germanes, també, a una zona davant el polígon, s’han sembrat 18 jacarandas, 35 
garrovers i 5 pins; al carrer Rosa, que és el carrer de Nova Cabana que linda amb 
l’autopista, aquella zona verda mitjanera, no diré tots els arbres però s’han fet dues fases de 
bosc mediterrani amb un total de 15.000 metres quadrats d’arbrats nous; i després al 
bosquet de Sant Marçal s’han replantat alzines i garrovers, a part que al carrer Pinsà, a 
Nova Cabana també, al voltant del torrent s’han plantat garrovers i alzines. Vull dir amb tot 
això que en aquests tres anys hem repoblat 40.000 metres de zones verdes existents, que 
això és el que dona qualitat real al que tenim, i per tant el punt de “la creación y mejora de 
más espacios verdes” jo crec que sí que l’esteim duent a terme i d’una manera bastant 
intensa o intensiva, a part de tot hem sembrat uns 500 arbres, vull dir dins totes zones 
verdes hi ha molta quantitat de matèria, a part de les repoblacions que s’han fet, 
replantacions d’arbres nous de viària, això no ho comptam, seria a part. Després parlaríem 
de “la retención del agua y mejora biológica del suelo” això ho tenim contemplat, per 
exemple, al pla d’eficiència del consum de l’aigua, també té molt que veure amb els temes 
urbanístics, amb la construcció de noves alineacions de carrers, pluvials, etcètera. I la 
transacció que proposam, ara en Joan Francesc explicarà les altres dues parts que 
corresponen més a Urbanisme, però la transacció que proposam és al primer punt dir hacer 
un buen diagnóstico de la situación para seguir adoptando las medidas necesarias hacia la 
naturalización de Marratxí, si vos pareix, en lloc de dir un pla, perquè un pla en si és com a 
molt poc concret. D’acord? Gràcies”

Ara qui té la paraula és el senyor Joan Francesc Canyelles: “Gràcies, Cristina. Entrant als 
temes urbanístics, amb na Cristina vàrem parlar, com que aquesta moció toca diferents 
aspectes, que ens dividiríem les parts que toquen a unes àrees i a l’altra. Jo crec que aquest 
és un tema molt transversal, és evident, i per això és que des de les distintes àrees sempre 
feim feina en col·laboració per dur a terme aquesta evolució que ens vàrem proposar des de 
2015, crec que ho esteim demostrant. Primer de tot, que a nivell urbanístic no feim cap tipo 
d’actuació, ni tan sols de planejament urbanístic que no contempli precisament això, que és 
anar de cap a la naturalització de Marratxí, amb la incorporació de més zones verdes i amb 
la incorporació d’arbrat a qualsevol projecte que duim en marxa. I posaré un parell 
d’exemples, ara avui mateix hem aprovat la partida per fer la restauració paisatgística del 
Figueral fins al polígon, i aquesta és una actuació que feim des d’Urbanisme perquè 
precisament és un lloc on està molt degradat i és una oportunitat per recuperar un espai 
verd, ample i gros que està devora el torrent. Després, amb coses més concretes, vostè per 
exemple està… al punt on diu foment de la vegetació a damunt les teulades i els jardins 
verticals, més que res seria damunt els terrats, perquè a les teulades és molt més mal de fer 
que a damunt els terrats, i aquí hi ha diferentes coses: una és la dificultat que és que 
l’estructura de l’edifici ha d’estar preparada per aguantar el pes que és una sobrecàrrega, 
que això seria factible sobretot amb edificis nous, no amb edificis antics perquè senzillament 
l’estructura no aguanta aquest sobrepès, i després és el sobrecost de la impermeabilització 
de damunt els edificis amb terrat, que té un sobrecost molt potent. Aquí parla dels edificis 
privats, que evidentment no posam cap pega, des de punt de vista urbanístic no posam cap 
pega a que si hi ha determinats edificis, per exemple hi ha una marca comercial que vol fer 
una determinada estructura i vol fer com una espècie de jardí vertical i des d’Urbanisme li 
hem aprovat, venc a dir no li posam pegues sinó tot el contrari, però sí que realment és difícil 
que els privats facin el jardí a damunt el terrat, el sobrecost que suposa, una qüestió 
pràctica. Després al darrer punt dels punts d’acords parla de facilitar l’accés a carrils de 
bicis, zones peatonals i millores d’accés al transport públic, i seguint en la línia que havia 
exposat na Cristina en nom de l’equip de govern, dir-li que actualment està en procés fer, 
esteim fent el pla director de la bicicleta de Marratxí, que també és de vehicles de mobilitat 
personal, venc a dir és un diagnòstic complet que és un poc el que vostès demanaven aquí, 



el diagnòstic complet de les necessitats que tendrà, que té Marratxí, i de cap a on hem de 
caminar, a part de les que òbviament veim. I en aquest sentit dir-li que des de l’àrea 
d’Urbanisme, de projectes de mobilitat sostenible, el concepte principal és aquesta 
naturalització de Marratxí des del primer minut, com li deia abans, que no hem fet cap 
projecte que no ho hagi contemplat. I després, per ser concrets, clar vostè parla de la 
sembra d’arbres al carrer, que evidentment ho feim, que després en parlaré, per exemple 
quan feim carrils de mobilitat sostenible. Medi Ambient ho fa pel seu costat als espais verds, 
però no només és això, sinó que amb la sembra d’arbres baixam la temperatura, pacificam 
el trànsit també amb aquests carrils de mobilitat sostenible, que hi ha gent que no li acaben 
d’agradar, però pacificam el trànsit, milloram les zones per a vianants que vostè també en 
parlava, del tema de l’exercici físic caminant, i també s’emplea per fer esport, que és un poc 
el conjunt sencer que tenen els objectius d’aquests carrils de mobilitat sostenible. En 
definitiva, és per fer uns espais urbans molt més habitables i molt millors per viure, molt més 
sociables. En concret, na Cristina ho ha començat a dir, però jo quan vaig llegir la moció vaig 
tenir la sensació de que evidentment si de part de l’oposició presenten aquest tipo de 
mocions és perquè senzillament també estan preocupats per aquest tema. I l’evolució que 
duim vol dir que també no anam mal encaminats en aquest sentit, perquè de fet és el que 
reclama la societat en general i el que reclama els estaments i els estaments científics. 
Concretament dir que hem fet uns 20 quilòmetres de carrils de mobilitat sostenible, que 
vostè en parla concretament a la moció, un d’ells és el que va des de Pòrtol fins l’institut de 
Marratxí passant per l’institut de Sant Marçal, a aquest hem sembrat 100 arbres; després el 
carril de mobilitat sostenible paral·lel a la carretera d’Inca, entre 800 arbres i arbusts, hi ha 
800 unitats sembrades, que és un èxit total i absolut perquè basta passar a qualsevol hora 
del dia i de l’horabaixa per veure la quantitat de gent que hi passeja i que en fa un bon ús 
d’aquesta via sostenible; després, no sé si se’n recorda, vàrem fer el tros de la pujada del 
pont que puja cap a l’autopista dels Caülls, que allà hi vàrem sembrar 30 lledoners, després 
ara esteim en obres, que ha sortit en aquest punt, al carril de mobilitat sostenible al qual hem 
fet un modificat, de Pont d’Inca Nou, que també són els itineraris escolars, que vostè també 
en parla entre cometes aquí, relacionat amb la població més jove, i a aquest hi sembram uns 
150 arbres, 148 per ser exactes… Perdó, 92, perdó, perdó. Després tenim en redacció dos 
projectes, i acab, dos projectes que els tenim en redacció, que ja tenim l’esborrany, un al 
carrer Canyar, no sé si el coneix, Canyar, Montcaire i Massanella, al qual és una mançana 
que té els carrers, els vials súper amples, sobretot Canyar, que allà pràcticament el que feim 
és reduir el vial perquè la gent vagi més a poc a poc, i sembram entre aquests tres carrers, 
sembram 150 arbres. I després un altre que també tenim en redacció, que de moment 
només tenim l’avantprojecte perquè ens falta el tros que arriba a l’institut de Marratxí, que és 
el que va des de l’institut de Marratxí fins als Garrovers, i a aquest hi sembram 156 arbres i 
800 arbusts. I això són vials que no només serveixen, perquè la gent els diu de carril bici, 
però no són així, són vials de mobilitat sostenible, perquè se prioritza el peató, hi ha trossos 
que són compartits amb vehicles de mobilitat sostenible, com no pot ser d’altra manera, i a 
tots els trossos que podem separar les dues actualitzacions les separam, senzillament. I un 
poc amb la transacció que li proposam és deixar constància de que caminam de cap al que 
vostès ens proposen. I un poc el plantejament que fèiem en aquest sentit respecte a la 
moció que ens presenten”

Seguidament agafa la paraula el portaveu del PP, senyor Llompart: “Moltes gràcies. Votaran 
a favor, entenc, si accepten la transacció. Nosaltres esteim a favor, pensam que és una 
bona iniciativa tot això que recull el punt, és vera que hi ha certes coses que ens preocupen i 
que podem entrar en discussió, com per exemple l’ampliació de segons quines zones verdes 
ens pot dur a modificar certes normes subsidiàries i augmentar segons quins costs, i 
òbviament també hi ha certes iniciatives que aquí ens diuen que per ventura ens convé fer-



ne unes altres per no augmentar també massa el pressupost. Llavonses també hem de tenir 
en compte una cosa que no hi ha aquí, que tot el que sembrem que és molt bo i necessari, 
però també s’ha de poder mantenir al pressupost de l’Ajuntament. Jo només els diré que 
està molt bé que l’equip de govern faci això, que tengui molt controlat els arbres que 
sembren, però que ja hi ha moltes vegades que n’hem parlat, moltes vegades n’hem parlat a 
aquest plenari, que totes aquestes obres de carrils bici, de zones peatonals o de sembra 
d’arbres no venen lligades a un consens amb veïnats, no venen lligades a un acord per 
evitar les molèsties, que també òbviament són necessàries, que els veïnats de les nostres 
urbanitzacions puguin tenir un bon dia a dia. No obstant això, ens pareix bé, però reiterar 
una vegada més que tot això que facin o el que estan fent i el que facin d’ara endavant amb 
tot el que presenta aquesta moció vengui lligat d’un acord amb veïnats. Moltes gràcies”

Torna a intervenir ara la senyora Lidia Sabater: “Moltes gràcies, senyor Batle. Sí, esteim 
d’acord amb la transacció, i nosaltres hem presentat aquesta moció perquè realment veim la 
necessitat, sabem que s’estan fent moltes coses al respecte, com han exposat, però sí que 
és vera que quan vas a passejar per Marratxí costa passejar a segons quines hores perquè 
els arbres no tenen fulles ja a l’estiu i és aquesta manca de vegetació que doni ombra, que 
faci gust per caminar, i les zones urbanes, dintre de les zones urbanes, és on hi ha la 
mancança de zones verdes, no a la perifèria, a la perifèria sabem que n’hi ha, però dintre de 
les zones urbanes és el que reclamam realment a aquesta moció. Moltes gràcies”

Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per unanimitat aprovar la 
moció en la forma següent.

1. Hacer un buen diagnóstico de la situación para seguir adoptando las medidas 
necesarias hacia la naturalización de Marratxí como:

o La mejora y la creación de más espacios verdes. Trabajar en cada pequeño detalle 
para un nuevo Marratxí; por ejemplo, aumentar la vegetación en todas las plazas del 
municipio.

o El fomento de vegetación en los tejados o los jardines verticales en los edificios 
públicos y privados del municipio.

o La permeabilidad, la retención de agua y la mejora biológica del suelo, mediante la 
implantación de técnicas de drenaje urbano sostenible.

o Facilitar el acceso a carriles bici, zonas peatonales y mejorar el acceso al transporte 
público”

B) PART DE CONTROL

1. Donar compte dels decrets i resolucions del període entre l’11-06-2022 al 10-
07-2022

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia del període comprès l’11-06-
2022 al 10-07-2022.

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

2. Donar compte del Decret núm. 20/2022



Escrit del Lletrat de l’Administració de Justícia, de data 26 d’abril de 2022, del Jutjat de lo 
Contenciós-Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca, adjuntant Decret núm. 20/2022, 
relatiu al recurs contenciós-administratiu interposat per l’entitat BUILDINGCENTER SA, 
contra la desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de rectificació de 
l’autoliquidació de l’IIVTNU, Ref. 0012/18, Referència cadastral 6061907DD7866S0006UL, 
per un import de 8.002,45€ i devolució d’ingressos indeguts.

Vist el contingut de la part dispositiva del decret 20/2022, del Jutjat Contenciós- 
Administratiu núm. 3 de Palma, de 26 d’abril de 2022, per la que s’acorda tenir per desistit al 
recurrent l’entitat BUILDINGCENTER SA, declarant per finalitzat el procediment PA76/2022, 
per existir satisfacció extra processal de la pretensió, arxivant les actuacions, i sense costes.

Aquesta Regidoria, elevar a la Comissió Informativa d’Economia, Hisenda i Especial de 
Comptes la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Donar-se per assabentats del Decret núm. 20/2022, del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 
3 de Palma de Mallorca, de data 26 d’abril de 2022, dictat en el recurs contenciós- 
administratiu interposat per l’entitat BUILDINGCENTER SA, pel que s’acorda tenir per 
desistit al recurrent declarant per finalitzat el procediment PA76/2022, sense costes a les 
parts, i ferma la resolució procedeix al seu arxiu.

Els senyors assistents es donen per assabentats del Decret 20/2022 abans esmentat.

Precs i preguntes

Prec presentat pel grup municipal Ciudadanos relatiu als contenidors retirats a la 
zona del   districte diseminat DISTR-2 Secci-4

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el Batle: “Hi havia una pregunta per 
escrit del senyor Pinela, li vàrem contestar per escrit però si la vol dir avui no hi ha cap 
problema i té la paraula”

El senyor Marcos Pinela, regidor del grup Ciudadanos comenta: “Buenas tardes, gracias 
señor Alcalde. Creo que todos habrán leído el ruego, agradezco a Cristina por la 
contestación, pero se ha equivocado en la respuesta y le he traído justamente la prueba, 
porque la cosa es así. Yo le he preguntado por una zona y usted me ha contestado de otra, 
y aquí he tomado una foto que está en el Google Maps [mostra uns papers], perdón que le 
dé la espalda a los de allá. Yo le he solicitado en esta zona y usted me ha contestado de la 
parte de más abajo. Yo le he solicitado en la zona esta frente a la fundación Aspace y usted 
me ha contestado en la zona donde está el polideportivo de Santa Mónica, en estas dos 
distancias hay dos kilómetros y medio de distancia, por lo tanto creo, desde mi punto de 
vista, no se ajusta… 

La senyora Cristina Alonso diu: “Es que el diseminado 4, sección 2 es todo”

Segueix parlant el senyor Pinela: “Sí, pero los contenedores de basura, las personas que 
están en esta zona, tienen que desplazarse dos kilómetros y medio para tirar la basura, por 
lo tanto creo, y ellos se sienten discriminados de que pagan sus tasas normal como 



cualquiera que tiene sus contenedores en frente de su casa y ellos tienen que desplazarse 
en coche hasta esta zona, por lo tanto consideramos que se debería hacer algo con relación 
a estas personas. Gracias”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el regidor del Partit Popular, senyor 
Sebastia Frau Serra: “Bones tardes a tots, gràcies senyor Batle. Hem vist que han començat 
les obres de la xarxa potable de Sant Marçal, la qual cosa ens alegra molt perquè desprès 
de tants d’anys d’arrossegar aquest problema al menys els veïnats gaudiran d’un bon servei, 
que ja era hora. Si no record malament hi havia una sentència favorable a l’Ajuntament, en 
la qual condemnava a Aigües de Marratxí a fer les obres d’aquesta xarxa. Suposam que se li 
ha notificat a Aigües de Marratxí el plaç legal que tenia per començar les obres i arreglar 
això, i arrel de no contestar les executa l’Ajuntament, no és així?”

Contesta el senyor Batle: “Tal qual, així és”

Segueix el senyor Sebastià Frau: “En aquest cas suposam que també hi ha un informe 
jurídic al qual ens autoritza a començar les obres l’Ajuntament”

Respon el Balte: “Sí, se li va notificar en plaç i forma, se va esperar, també se li va donar 
informació del projecte que nosaltres vàrem redactar, i evidentment nosaltres ho hem fet de 
manera subsidiària i evidentment el cost l’haurà d’assumir la concessió”

Una altra vegada interve el senyor Sebastià Frau: “Si li pareix bé ens agradaria tenir còpia 
d’aquesta notificació i de l’informe jurídic que li diu que ens autoritza a començar les obres a 
nosaltres, i evidentment, entre vostè i jo senyor Batle, crec que no cobrarem mai, però 
bueno. [Tots dos riuen] 1.800.000€ que teníem al pressupost crec que ho haurà d’assumir 
l’Ajuntament, però bé, si és pels veïnats ja va bé així, però en tot cas supòs que se durà al 
jutjat també”

Ara parla de nou el senyor Miquel Cabot: “Se durà al jutjat, evidentment, així com ell també 
sempre ho ha fet amb nosaltres, i a part de que com vostè ja bé sap també la concessió 
acaba d’aquí poc, hi haurà una liquidació i dins aquesta liquidació també hi haurà aquest 
cost”

Parla de nou el senyor Sebastià Frau: “També hi haurà el cost, val, d’acord. Idò demanam 
aquestes dues còpies. Llavors també hi ha dos precs, i ens han arribat queixes del carrer 
Tord i d’una part del carrer Cabana que jo crec que ja s’ha solucionat, i era de l’enllumenat, 
que varen estar 4 o 5 dies a les fosques perquè se canviaven les faroles, i crec que al carrer 
Cabana ara s’han posat uns focos provisionals i al carrer Tord ja s’han muntat les faroles. 
Haurien de tenir en compte que abans de tallar llum que se puguin muntar aquestes faroles, 
aquests focos provisionals a fi que els veïnats no quedin totalment a les fosques. Ens varen 
demanar aquestes queixes però sé que s’ha arreglat. Llavors també ens han arribat unes 
queixes dels veïnats dels Caülls, de talls d’aigua i de mala qualitat de la mateixa, a més 
d’una proliferació de rates, a veure si ho poden tenir en compte i donar màxima urgència a 
aquest tema. Res més, moltes gràcies”

El senyor Batle dona la paraula al senyor Joan Francesc Canyelles, regidor d’Urbanisme: 
“Del tema de l’enllumenat del carrer Tord i del carrer Cabana, sobretot del carrer Cabana 
perquè el carrer Tord sí que és vera que varen arribar les lluminàries. Dir que d’aquest 
projecte que és de la millora de l’enllumenat i passar al LED, l’empresa que ho feia va 



demanar les lluminàries que estaven al plec, la fàbrica li va dir que dia 19 de juliol tendria les 
lluminàries aquí, va començar les feines de llevar les lluminàries velles i dia 19 mateix de 
juliol varen telefonar a l’enginyer i li varen dir que no tendrien les lluminàries fins a setembre 
pel tema del subministrament elèctric. I per això hem fet aquestes actuacions concretes per 
pal·liar, diguéssim, la manca de llum. Sobretot era a un tros concret que s’han instal·lat, la 
brigada ha instal·lat uns focos provisionals per mitigar aquesta falta de llum. Hem de dir que 
són els del costat de la urbanització de Benestar, en canvi totes les de l’altra banda no se’n 
va tocar cap de les faroles grosses que donen cobertura a la zona”

Ara té el torn de precs i preguntes el senyor Jaume Llompart, portaveu del Partit Popular: 
“Gràcies. Li volia demanar per favor a veure si ens poden enviar l’escrit que avala a una línia 
contínua que hi ha al carrer Bel Amengual de sa Cabaneta, just aquí darrera, que hi ha una 
retxa contínua just al cruce devora es Campet, que està just enmig de la calçada, però a un 
costat se permet aparcar, per tant hauria d’anar una mica més desplaçada per evitar 
[inintel·ligible], si tenen, si hi ha informe de policia o no, o a veure si la poden mirar perquè hi 
ha hagut un veïnat que ens ha dit que dues vegades ha topat un susto i a veure si la poden 
mirar. Llavors vull manifestar, i vull emplear el meu torn d’intervenció per lamentar i donar-li 
veu a les persones majores que ens varen comunicar que un mes després, quasi quasi, de 
que se fes l’homenatge de la vellesa de Sant Marçal, rebessin la carta de convidada. Sant 
Marçal cau cada any al mateix any i sabem cada any que feim aquest homenatge, per 
ventura haguéssim pogut avançar aquestes cartes sabent la data d’aquesta fita, que és una 
cosa que se mantén any rere any a cada un dels programes de festes. I la segona cosa era 
que també lamentam que els veïnats del carrer Cabana hagin patit les obres d’asfaltat 
d’aquest carrer, que era molt necessari, però que per ventura haguessin pogut parlar amb 
l’empresa de fer-les en dos trams i no tallar a persones majors, a persones amb mobilitat 
reduïda, en ple juliol, deixar empreses de logística, de beguda, empreses de càtering i de 
serveis a hotels i esdeveniments sense poder entrar a carregar ni descarregar els seus 
camions, i òbviament també faltant, diré al respecte entre cometes, a bars i comerços que 
han vist la seva activitat totalment minvada, que per favor que totes aquestes actuacions 
vagin lligades a que, com he dit abans, els veïnats ho sapiguen que hi hagi un pla per totes 
aquestes persones, per tots els comerços, que puguin mantenir la seva activitat, tot i que 
òbviament remarcam que l’obra era més necessària que mai. Però sí que és vera que poden 
parlar amb l’empresa de que per ventura pot fer primer un carril i llavors l’altre i així no… 
estorbam el mínim possible. I fins… això ja està. La senyora García en té un altre”

Contesta el senyor Batle, Miquel Cabot: “Per contestar-li a vostè si vol ara, que ja ho hem fet 
així amb el senyor Frau, nosaltres també lamentam el tema de l’homenatge a la vellesa, i ho 
lamentam molt, també vull que quedi aquí palès. I després el tema de l’asfalt del carrer 
Cabana, evidentment nosaltres intentam fer la millor solució que ens diuen els nostres 
tècnics. El camí Cabana, com tots sabem, és un camí complicat, feia cinc dies que hi havia 
els cartells que avisaven de que se farien aquestes obres, i nosaltres també vàrem parlar 
amb aquestes empreses de logística que vostè diu i aquestes empreses varen estar dues 
hores sense poder entrar, dues hores que evidentment quan fan feina just davant el seu 
portal no podien entrar. Però varen ser dues hores, després ho vàrem poder arreglar amb 
l’encarregat de l’obra perquè poguessin continuar fent feina. I igual amb els veïnats. 
Evidentment també quan ho fas amb un carril ho fas com has fet, per aquest obra demà 
estarà acabada, haurà estat dos dies, si l’haguéssim fet per carrils separats hagués durat el 
doble, per tant a vegades són els tècnics els que consideren quina és la millor opció i se va 
triar per aquesta. Jo no vull posar… vull dir que no pos en dubte si hagués estat millor fer-ho 
per carrils o no, simplement dic que se va fer amb el que varen pensar i el que varen ocórrer 
que era la millor manera els tècnics. I ja està”

Ara té el torn de precs i preguntes la senyora Maria Magdalena García, regidora del Partit 



Popular: “Moltes gràcies senyor Batle. Tres cosetes, tres precs molt ràpids. Una, al llistat 
de les factures de reconeixement de crèdit que hem duit a aprovació al plenari d’avui hi 
ha una sèrie, una relació de factures, concretament de la llibreria Drac Màgic, res a dir. 
Simplement demanar-li, no sabem de quina àrea són, si ens les poden fer arribar o ens 
les poden preparar o dir de quina àrea són perquè nosaltres puguem anar a consultar-ho, 
no tant per l’import, no arriba pràcticament el muntant a 4.000 euros, és significatiu, però 
sí sobretot per saber quin tipo de material s’ha comprat, perquè ens estranya que a 
Marratxí no hi hagi una llibreria o unes papeleries a on per ventura aquesta despesa se 
pugui haver fet, i simplement és saber si ens poden fer arribar o facilitar o dir-nos on ho 
podem consultar i mirar-ho, això per un costat. Per un altre costat, un tema ja recurrent, 
n’he parlat vàries vegades al plenari i en privat també, i saben que no me’n puc estar 
sense acabar l’estiu sense dir-ho, i és el famós dilema que tenim amb l’empresa Riera 
Casesnoves, l’edifici Erica del Pont d’Inca, que s’escriu Erica amb CA i no amb KA, ja 
sabem que això dels okupas ara és molt modern i és molt més guai, però no, recentment 
a l’edifici Erica, al Pont d’Inca, s’hi ha posat un lletrero, no sé si és un metacrilato, no sé 
exactament el què, també la meva agudesa visual va minvant amb els anys i no sé 
exactament com és, però torna a sortir el nom d’Erika amb la K. Ja els hi vaig comentar 
que al calendari també, me pareix que n’hem fet devers 20.000 calendaris amb k. 
Simplement com que me varen dir al darrer plenari, a més crec recordar que va ser el 
regidor de Cultura, que ho mirarien i demés, i veig que encara hi ha deixadesa per 
aquesta part, i sí que els hi agrairia que ho canviassin i ho posassin així com toca. I 
després una coseta molt ràpida, un prec al senyor López de tema de policia [canvia al 
castellà], ¿se acuerda del último pleno o el anterior? Hablamos de la zona del párking del 
camí de Sant Llatzet, también en el Pont d’Inca, que se empezó a prohibir el aparcar de 
día, solamente de noche, y usted me comentó: falta pintar la línea amarilla contínua, 
sigue sin pintar, sé que ha habido algunas dudas al respecto de si pintarla o no porque al 
ser contínua y no ser las veinticuatro horas que está prohibida, pero he reparado que en 
el otro tramo que es el que está prácticamente delante de la Guardia Civil o casi que es 
exactamente el mismo caso, el mismo horario y todo sí que está pintada de amarillo 
contínua, y era para ver si por favor pueden pintar también esa y así ya no da lugar a 
tanta confusión. Moltes gràcies”

Té el torn de paraula per contestar el senyor Josep Ramis, regidor de Cultura: “Bon 
vespre a tots, moltes gràcies senyor Batle. Comentar-li, senyora García, que les factures 
de Drac Màgic pertanyen a les biblioteques de Marratxí, són factures de l’any 21 si no 
vaig errat, perquè se varen traspaperar s’han duit enguany i són factures de premsa 
escrita, de llibres que el personal bibliotecari escull i tria i va comprant a mesura que… és 
a dir, no és una sola compra com ha vist, sinó que se compren a mesura que se 
necessita. Els fons? Hi ha fons bibliogràfic i també premsa escrita o revistes. No només 
premsa diària. I res, és això, aquest és… Si vol consultar les factures, o pot venir tant a 
l’àrea de Cultura com els hi feim arribar via escaneig o com sigui. Moltes gràcies”

Ara qui parla és el senyor Batle: “I ja en tema broma, jo crec que el tema d’Erica amb k 
crec que està molt establert als cervells del funcionariat també, i dels polítics, sí, sí, però 
és així. Gràcies”

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 m’ha quedat clar una cosa que ha 
dit el senyor Ramis, compram la premsa escrita a Drac Màgic?



Contesta el senyor Josep Ramis: “No, he dit premsa escrita però me referia bàsicament a 
revistes. La premsa escrita la tenim via subscripció”

Torna a parlar el senyor José María Amengual: “D’acord, moltes gràcies. Tenc un parell 
de precs sobretot. Referent a la nostra moció, només volia fer un apunte d’una cosa que 
vaig llegir fa un temps i que per ventura a tots ens fa pensar en positiu quan parlam 
d’això. Estic content que haguem votat unànimement aquesta moció presentada per 
nosaltres però el dit aquest diu: qui planta arbres sabent que mai s’asseurà a la seva 
ombra ha començat a entendre el significat de la vida. O sigui, aquesta frase ja significa 
molt per entendre realment el que esteim fent nosaltres o el que reclamam nosaltres, i 
crec que ho entenem tots. A part d’això ja, trauré uns altres temes que tenc també 
referent al nostre fi de fiesta de Sant Marçal. Volia fer una proposta per acabar com el 
final que feim pirotècnic, crec que avui en dia això ja està desfasat, tots sabem el que 
pateixen persones, animals, per tant consider que hauríem de ser un poc més 
imaginatius, n’hi ha fórmules, o sigui, podem canviar per jocs de llums, globus, drons, 
coets ecològics, jocs de llums, tot això és menys contaminant tant acústicament com a 
mitjambiental. Crec que seria una fórmula interessant per plantejar per les pròximes 
festes, encara que duren 10 minuts o 15 crec aquests focs, però crec que les nostres 
mascotes crec que ho passen malament quan arriba aquest moment i aquí ja dic que el 
mínim però podríem començar a plantejar-ho. Després, l’altre dia vàrem estar al Mulla’t, 
crec que hi vàrem estar la majoria d’aquí, estic molt content, i volia demanar si per la 
pròxima edició se podria reservar un carril de la piscina per la gent que pateix aquesta 
malaltia perquè puguin nedar tranquils i segurs. L’altre dia que hi vàrem estar nosaltres 
se va donar un succés que no tenim per què saber, que aquesta persona té certes 
dificultats o té aquesta patologia, el cas és que la gent botava devora d’ell, a l’aigua, i 
crec que per ventura si posàssim només aquest dia o les hores que dura un carril per 
ells, faríem un favor. Després tenc un altre, no sé si se dirigeix al responsable de l’àrea 
de Comunicació, vull reclamar el tema del repartiment de la informació a les bústies. Ja 
s’ha dit aquí que no va arribar la informació de l’acta de la vellesa, però hi ha més flyers 
que no han arribat, per exemple els de les festes, hi ha urbanitzacions que no ha arribat, 
no va arribar. Els calendaris varen arribar molt tard, les convocatòries pels consells 
veïnals no han arribat a segons quines urbanitzacions, venc a dir que s’hauria de fer una 
revisió de què està passant, que tenir un reparto que està creant un perjudici als nostres 
ciutadans. També reclamaria una web actualitzada més al dia, referents als consells una 
altra vegada falten les convocatòries i falten les actes de constitució i les que s’estan ara 
produint, per tant crec que m’estic dirigint a l’àrea correcta perquè tot això se resolgui el 
més aviat possible. I el tema darrer ja seria, el tram entre la rotonda de Sant Marçal i la 
semirotonda del bosquet, 300-400 metres de línia contínua no s’ha pintada, ni s’ha 
asfaltat evidentment. Jo crec que se podria pintar perquè encara se veu la pintura antiga i 
això sobretot quan està caient el sol o quan tens llum davant crea confusió i és una àrea 
que podríem tenir un disgust. Crec que això és tot. No, un altre, perdoni. Referent a les 
obres de la rotonda de Mercadona. Jo he estat observant, he passat per allà, hi ha dies 
que hi ha diré dues persones fent feina, però hi ha horari laboral que de vegades no hi ha 
ningú. Sé que és cert que és una mala època per fer feina allà enmig, però pensam, els 
veïnats ja m’ho han comunicat qualcuns, que aquestes obres van molt a poc a poc, 
podrien anar molt més aviat. Ja estan cansats de menjar pols, de caminar damunt 
gravilla, etcètera. O sigui, a part de que no són benvingudes per molts d’aquests veïnats 
aquestes obres agrairíem que fessin un poquet més de via i se finalitzassin el més aviat 
possible. També voldria que qualcun tècnic se fes per allà una passejada i vegés un cas 
molt curiós d’una farola que ja esteia mal ubicada davant d’una porta, ara no me’n record 
del número però podria ser que fos el 36, i ara li han fet l’acera de dos metros i pico 
d’amplària i encara té la farola a 80 centímetros de la porta de ca seva, per tant estaria 
bé que ja de pas que feim tot aquest moviment resolguéssim coses que no esteien 



correctes anteriorment i no tornar a caure, travelar amb la mateixa pedra. Moltes gràcies, 
senyor Batle”

Ara respon el Batle: “Gràcies, senyor Amengual. Sobre la pregunta que ha fet, ara no sé 
si és un prec tampoc, el tema del Mulla’t, parlarem amb la organització, que és el qui ho 
organitza, per si troba que és adient o no el tema del carril, perquè tampoc voldríem 
caure en que crear un carril pugui crear estereotips amb aquesta gent, però simplement 
ho agafam. Tot l’altre entenc que són precs el que ha fet, si no m’equivoc, els agafam”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola 
Nchaso: “Señor Alcalde. Inicio este apartado de ruegos y preguntas con la problemática 
de la retirada del permiso por parte de este equipo de gobierno a la empresa Workout 
Mallorca, que durante 9 años ha estado incentivando y potenciando el deporte al aire 
libre en la zona del torrente de Coanegra y el Pont d’Inca Nou, y que esta mañana, 
afortunadamente, se nos ha comunicado que ha sido solucionado favorablemente para 
dicha empresa. No obstante, señor Alcalde, no puede irse de rositas sin que le 
recriminemos su conducta, ¿a que no ha sido tan difícil buscar ese resquicio legal para 
llegar a un acuerdo que favoreciera a este colectivo de deportistas tan importante y al 
único vecino que ha denunciado el caso? ¿Entonces por qué se ofusca y niega 
primeramente la evidencia antes de buscar posibles alternativas y lleva al extremo un 
problema que todos veíamos que se podía solucionar dialogando? Usted, con su talante 
de superioridad y prepotencia, que tanto exhibe en este pleno, dio la solución a IB3 
exponiendo: la ley no permite crear un uso permanente de un espacio público, y también 
pronunció: se puede dar permisos puntuales pero no permanentes. Pues esto último es 
el kit de la cuestión, conceder un nuevo permiso puntual y temporal buscando una nueva 
ubicación o incluso rotando varias ubicaciones, que haberlas hay muchas en Marratxí. 
Para no molestar al mismo vecindario, posteriormente regularizar esta práctica deportiva 
que cada vez más arraigada se encuentra en Marratxí como pionero y al resto de las 
islas y España. Menos mal, señor Alcalde, que usted ha reculado, porque se metía en un 
auténtico berenjenal de mil diablos con su prohibición, porque evidentemente no tendría 
que haberse cargado únicamente la actividad deportiva de nuestro municipio de Workout 
Mallorca, también tendría que haberse cargado la de otros entrenadores personales que 
también usan espacio público en el Parc Mediterrani, en es Campet, en el parque 
biosaludable de ses Cases Noves, en el parque infantil de sa Planera. ¿Y sabe lo que es 
peor? Que todo lo que, como usted también hizo mención a esta empresa, estaba 
realizando una competencia desleal a los gimnasios, que nuestro municipio tendría que 
haber intervenido también abortando las actividades de las asociaciones de vecinos, e 
incluso de Gent Gran tales como pilates, zumba, gimnàs, tai chi, yoga, baile en línea, 
porque también es competencia desleal, tampoco están reguladas y, por cierto, cobran 
dinero a sus socios. Menos mal que luego invierten en gastos de las entidades. ¿Estaba 
usted entonces dispuesto a eliminar las actividades de todas estas asociaciones de 
vecinos y de los clubes de Gent Gran del municipio? ¿A ponerse en contra de todos los 
socios de estas entidades? ¿A qué no? ¿A que son muchos votos para las elecciones 
que están a la vuelta de la esquina? Al fin, después de todo lo expuesto, celebramos que 
todo haya llegado a buen puerto y que esta experiencia le sirva, señor Alcalde, para que 
se vuelva más tolerante y dialogante, sobre todo con la gente que le pide de buenas una 
extensión de una mano amiga. Gracias. La segunda pregunta sería: nos gustaría saber si 
se han solucionado ya los altercados de consumo de estupefacientes habidos a finales 
de junio y a principios de julio en las piscinas de sa Cabana y Pla de na Tesa. El 
asfaltado de sa Cabana que ha mencionado el señor Llompart, insistir que sí, que 



ocasiona muchas molestias, impide que los vecinos puedan entrar tranquilamente a sus 
casas, y yo propondría que este trabajo lo dirigiera la policía, que es la que entiende en 
estos casos de caos. Caos en la urbanización de Son Caulelles y en la de Sant Marçal, 
zanjas abiertas que no permiten a los vecinos llegar a sus viviendas sin alternarse los 
pasos. Falta de protección para los vecinos en la obra, trabajadores haciendo mal uso de 
las maquinarias, velocidades inadecuadas y hasta derrapes y trompos. ¿No hay 
celadores de obras que supervisen y controlen estas obras de la campaña? Por último, le 
ruego que reparen el pavimento excesivamente levantado por el árbol del parque de Can 
Sionet, en peligro porque cada vez está más elevado y allí hay un parque infantil y 
porque en consecuencia hay unos niños que hacen uso de ellos y corren peligro. 
Gracias”

Contesta el senyor Miquel Cabot: “Contestarem per escrit menys la primera, perquè 
tampoc pot venir aquí a dir-nos ja el que vostè vulgui i no tenir resposta, no? Vull dir, el 
vostre lema és, a les xarxes socials, és Ley y orden, ara les lleis i la normativa se les 
passa pel folre quan a vostè li interessa. Jo ni he trobat ni un resquicio legal, com diu 
vostè, ni he reculat amb el tema del Workout, el tema del Workout, i avui ho hem parlat i 
ens hem entès, és perquè aquest Ajuntament no li pot donar un permís així com ell el 
demana. I així com el permís que ell tenia no se li pot donar, vostè confon també tot el 
que són empreses amb ànim de lucre al que són associacions sense ànim de lucre, ho 
confon tot, ho mescla tot i amb això ens intenta criticar i intenta que la gent se creguin les 
vostres veritats, que al final no són més que moltes mentides. Simplement, avui he parlat 
amb el senyor del Workout Mallorca, ens hem entès perquè simplement crec que ens feia 
falta una conversa perquè cadascú exposés el seu punt de vista i se pogués entendre en 
quina situació se trobaven. El Workout Mallorca va ser l’única empresa que va obtenir un 
permís per fer aquest tipo d’activitat a Mallorca perquè va ser un permís molt puntual pel 
tema del Covid, evidentment des de que hi ha queixes dels veïnats se revisen aquests 
permisos, s’ha de revocar perquè ja no compleix amb l’interès general que se li va donar i 
ara no se li pot donar. Perquè com vostè diu, vostè me deia: pues li doni un temporal avui 
aquí, demà allà i demà a l’altre. Això no és temporal, senyora Nchaso, a qui vol enganar? 
Vull dir, ley y orden, posi vostè ley y orden també, perquè el que vostè proposa jo crec 
que és el caos. Després, per això ens hem entès, simplement l’única manera de poder 
crear aquesta activitat és donant una concessió administrativa, també així ho he explicat, 
el que una associació administrativa com poden ser els bars dels camps de futbol o altres 
poliesportius, i també li he explicat que estudiarem si hi ha qualque ubicació que pugui 
ser possible fer una concessió administrativa per aquest tipo d’activitat, que evidentment 
no ens negam a que la gent faci esport al carrer, però també evidentment una concessió 
administrativa és un procés, una licitació que no se fa en dos dies i que també hi pot 
optar qualsevol, pot optar tant el Workout com podria optar qualsevol tipo d’empresa, 
evidentment pot ser la solució. Com també he explicat, que suposo que vosaltres també 
heu ajudat a crear aquesta confusió, que la normativa no és municipal, no és el mateix 
les terrasses dels bars, que va per ordenança, a aquesta normativa que és la llei de 
bases de règim local, que és autonòmica. Per tant, tampoc encara que volgués, encara 
que vostè vulgui fer semblar que això és una decisió política, no ho és, és una decisió 
tècnica, i nosaltres no podem modificar ni podem crear cap ordenança per poder donar 
permís d’aquest tipus. Per tant, qui en aquest cas hauria modificar la llei és el Parlament 
de les Illes Balears. O sigui, vull que quedi clar que avui dematí ens hem reunit i ens hem 
entès, que jo crec que és important, però que ni s’ha cercat un resquicio legal perquè 
puguin continuar fent la seva activitat ni jo he reculat en una cosa que no puc recular 
perquè no és decisió meva, per tant ja està dit, és el que li volia comentar, i si ara a partir 
d’ara vostè vol posar el que vostè vulgui posar tergiversant les meves paraules per 
xarxes com fa normalment, ho faci, però jo crec que al menos els que estan aquí ho han 
entès perfectament. Moltes gràcies”



Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu del Grup Mixt, senyor 
Miguel Ángel Estarás: “Ja sé que pint poc, però bueno, mai se sap, aquesta vida canvia 
molt. Són dues preguntes d’un tema. Crec que s’ha aprovat una ordenança municipal sobre 
els patinetes elèctrics, no és vera? Crec que està molt ben estructurada, però hi ha dues 
preguntes: se passarà informació als col·legis?”

Contesta el senyor Miquel Cabot: “Sí, ara està, de fet està en exposició pública. Ha d’acabar 
l’exposició pública, quan estigui acabada l’exposició pública s’ha de fer publicitat”

Segueix el senyor Miguel Ángel Estarás: “L’altra pregunta: dels 14 al 17 [canvia al castellà] 
son menores de edad, en caso de ponerle la multa, ¿son responsables subsidiarios los 
padres [canvia de nou al català] o els tancareu a la presó? [riu]”

De nou qui parla és el senyor Batle: “No, evidentment són els pares. Quan són menors els 
responsables són els pares.”

Torna a parlar el senyor Miguel Ángel Estarás: “El qual crec que s’ha d’informar als pares, 
por si acaso”

Una altra vegada parla el senyor Miquel Cabot: “Sí, evidentment la publicitat de l’ordenança 
s’ha de fer més global”

Ara de nou parla el senyor Estarás: “Que està molt bé, però crec que s’ha de fer una 
informació a Marratxí perquè hi ha molts de patinetes amb menors d’edat”

Torna parlar el Batle: “Sí, així és, moltes gràcies senyor Estarás”

A continuació agafa la paraula el Batle per dir: “Acabam el plenari aquí, no hi ha res més, 
moltes gràcies a tots, també moltes gràcies a tots els que ens seguiu per streaming. També 
sé que ha estat doblers de la ICOM en això, amb l’streaming, que avui se pugui fer una 
retransmissió també per persones sordes, això també forma part d’aquest pressupost que 
vostè vol eliminar, per molt que bufi, per tant moltes gràcies a tots per haver vengut avui 
aquí”

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, 16 de septiembre de 2022

El Batle,
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