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ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 08/22
Caràcter: Ordinària
Data: 27 de setembre de 2022
Horari: de 20.00 a 22.15 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
- Aina Amengual Marí
- Josep Ramis Salamanca
- 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
- Miguel Angel Estarás Gelabert
- Eusèbia Rayó Ferrer, defensora de la ciutadania

Absents:
- Daniel Mas Martínez (s’ha excusat d’assistir-hi)
- Mª Magdalena García Gual (s’ha excusat d’assistir-hi)
- Neus Serra Cañellas (s’ha excusat d’assistir-hi)

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (26-07-2022)
2. Reconeixement de crèdit 08/22
3. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus urbans o 
municipals



4. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús 
públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa
5. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d’ús 
públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
6. Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal(VMP)
7. Proposta de condecoració a la creu al mèrit policial amb distintiu blanc de la comunitat 
autónoma de les Illes Balears
8. Aprovació inicial del reglament d’ús de la Seu d’Entitats
9. Aprovació inicial del reglament regulador del règim d’ús de les instal·lacions municipals de 
l’àrea de Joventut
10. Aprovació de la proposta d’activitat no permanent de recorregut de la X Cursa des 
Siurell 2023
11. Aprovació inicial de l’estudi de detall d’ordenació de volums de la parcel·la amb 
referencia cadastral 0953118DD8805S0001TI, Exp. 2020/3621F
Mocions:
12. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular envers la gratuïtat 
escoletes 0-3 anys
13. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular per garantir el personal 
necessari als centres del municipi i garantir el seu benestar i bon desenvolupament 
professional.
14. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular per lluitar contra 
l’ocupació il·legal i millorar la convivencia veïnal i la protecció de la seguretat de les 
persones i coses en les comunitats de propietaris
15. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí para Rehabilitar el safareig des Caülls
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre l’11-07-2022 al 10-08-2022 i de l’11-08-2022 al 
10-09-2022
2. Dació de compte al plenari de la Corporació juliol 2022 (ajudes puntuals serveis socials, 
informes objecció i subvencions xips relatives al 2n trimestre 2022)
3. Dació de compte al plenari de la Corporació setembre 2022 (execució trimestral i dades 
PMP i morositat relatives al 2n trimestre 2022)
4. Donar compte del Decret núm. 90/2022
5. Donar compte de la Sentència núm. 356/2022
Precs i preguntes

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 26-07-2022, que s’aprova i 
autoritza per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels tres regidors de 
MÉS, dels tres 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 08/22



Vist l’expedient 08/22 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 08/22 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 OBJECCI
O

1 2020 2020004190 15/08/2020 SONEPAR IBERICA SPAIN, SA 2.141,70 €F

2 2021 2022002069 03/11/2021 EURO SACABANA, SL 73,00 €F

3 2021 2022002840 17/02/2021 SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA

11,55 €F

4 2021 2022003291 31/12/2021 NEUMATICOS SOLEDAD, SL 51,91 €F

5 2021 2022004483 04/11/2021 EURO SACABANA, SL 156,00 €F

TOTAL 2.434,16 €

Motius de l'objecció
MC = Manca de crèdit 0 €
F = Fraccionament indegut (+15.000€) 2.434,16 €
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 22 de setembre 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 del regidor d’Unides Podem; i amb les abstencions dels tres regidors 
del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX, i del regidor del Grup Mixt; 
aprovar els acords esmentats. 



3. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus 
urbans o municipals

Atès que és necessari fomentar la millora de la qualitat i la competitivitat del petit comerç i 
del tradicional, i impulsar el seu rol com a sector estratègic per a la promoció econòmica.

Vista la memòria d’aquesta Regidoria de dia 15/09/2022 sobre la necessitat de modificar 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus urbans o municipals.

Vist l’informe tècnic -econòmic del Director de recursos econòmics de dia 15/09/2022 sobre 
les repercussions i efectes econòmics d’aquesta modificació.

Atès que correspon a l’Ajuntament Ple la competència per a l’aprovació de les ordenances, 
en virtut del que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.

Aquest regidor eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda la següent

Proposta d'acord

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de 
Recollida de Residus Urbans o municipals, en els termes següents:

Es modifica l’apartat 3 de l’article 7, que queda redactat de la manera següent:
“3. Per a l’exercici 2023, s’estableix una reducció del 100% de la quota per aquelles 
activitats compreses en els epígrafs B.1, B.2, C, D, excepte els supermercats amb 
superfície tributable superior a 1.500 m², F i I de l’article 6.1 d’aquesta ordenança. La 
reducció s’aplicarà d’ofici sense necessitat de sol·licitud prèvia per part dels subjectes 
passius de la taxa”.

Segon. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies 
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, en el BOIB i en un diari dels de major difusió de la Comunitat 
Autònoma.

Tercer. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat 
aquest acord, fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari. En cas contrari, 
s’adoptarà l’acord definitiu que pertoqui, resolent les reclamacions presentades i 
aprovant la redacció definitiva de les modificacions de les Ordenances.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 22 de setembre de 2022 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats. 

4. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys 
d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat 
lucrativa



Atès que és necessari fomentar la millora de la qualitat i la competitivitat del petit comerç 
i del tradicional, i impulsar el seu rol com a sector estratègic per a la promoció econòmica.

Vista la memòria d’aquesta Regidoria de dia 15/09/2022 sobre la necessitat de modificar 
l’Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, 
cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

Vist l’informe tècnic -econòmic del Director de recursos econòmics de dia 15/09/2022 sobre 
les repercussions i efectes econòmics d’aquesta modificació.

Atès que correspon a l’Ajuntament Ple la competència per a l’aprovació de les ordenances, 
en virtut del que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.

Aquest regidor eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda la següent

Proposta d'acord
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per 
ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements 
anàlegs amb finalitat lucrativa, en els termes següents:

Es modifica l’apartat 2 de l’article 6, que queda redactat de la manera següent:

“2. Per a l’exercici 2023, s’estableix una reducció del 50% de les tarifes previstes en 
l’epígraf B de l’apartat 1 d’aquest article, excepte per aquelles ocupacions ubicades a grans 
establiments comercials, individuals o col·lectius o a complexes d’oci”.

Segon. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies 
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB i 
en un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma.

Tercer. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat 
aquest acord, fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari. En cas contrari, 
s’adoptarà l’acord definitiu que pertoqui, resolent les reclamacions presentades i 
aprovant la redacció definitiva de les modificacions de l’Ordenança.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 22 de setembre de 2022 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats. 

5. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys 
d’ús públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, 
així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Atès que és necessari fomentar la millora de la qualitat i la competitivitat del petit comerç 
i del tradicional, i impulsar el seu rol com a sector estratègic per a la promoció econòmica.



Vista la memòria d’aquesta Regidoria de dia 15/09/2022 sobre la necessitat de modificar 
l’Ordenança reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d’ús públic local de parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic.

Vist l’informe tècnic -econòmic del Director de recursos econòmics de dia 15/09/2022 sobre 
les repercussions i efectes econòmics d’aquesta modificació.

Atès que correspon a l’Ajuntament Ple la competència per a l’aprovació de les ordenances, 
en virtut del que disposa l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.

Aquest regidor eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda la següent

Proposta d'acord

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per 
ocupació de terrenys d’ús públic local de parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, 
en els termes següents:

Es modifica l’apartat 2 de l’article 6, que queda redactat de la manera següent:
“2. Per a l’exercici 2023, s’estableix una reducció del 50% de les tarifes previstes en 
l’epígraf B de l’apartat 1 d’aquest article, excepte per aquelles ocupacions ubicades a grans 
establiments comercials, individuals o col·lectius o a complexes d’oci, que serà d’un 25%”.

Segon. Exposar aquest acord en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies 
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes. Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el BOIB i en 
un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma.

Tercer. En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat aquest 
acord, fins llavors provisional, sense necessitat d’acord plenari. En cas contrari, s’adoptarà 
l’acord definitiu que pertoqui, resolent les reclamacions presentades i aprovant la redacció 
definitiva de les modificacions de l’Ordenança.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 22 de setembre de 2022 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats. 

6. Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal(VMP)

Atès que el passat dia 31-05-2022, l’Ajuntament Ple va adoptar l’acord de l’aprovació inicial 
de l’Ordenança reguladora de vehicles de mobilitat personal (VMP).

Atès que s’ha sotmès el text a un termini d’informació pública per un mínim de trenta dies 
mitjançant anunci publicat en el Boib (núm. 94 de data 21-07-2022) i en el taulell 
d’edictes de la Corporació.



Atès que dins aquest termini hem rebut la suggerència per part de l’Institut Balear de 
la Dona, on han detectat algunes expressions en el texte de l’Ordenança que invisibilitzen 
les dones en el mateix, recomanant la substitució d’algunes d’elles.

Atès que s’ha rebut ofici de la Direcció General de Tràfic, on diu que el conductor d’un 
vehicle de mobilitat personal no està obligat a utilitzar el casc de protecció en cap cas, sent 
només recomanable, i per tant s’ha de modificar l’article 6 (Usos i mesures de seguretat)
Atès que s’ha de modificar l’article 10.3 e) de règim sancionador ,infraccions greus “circular 
sense les mesures de seguretat establertes en aquesta Ordenança (timbre, sistema de fre, 
casc homologat, llums i elements reflectants”, eliminant per tant “casc homologat”

Una vegada revisat i modificat el texte, es considera que l’Ordenança es pot aprovar 
definitivament per l’Ajuntament Ple.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle dient: “Hem de fer una petita 
modificació perquè ens hem donat compte, quan la vàrem dur per primera vegada ja vàrem 
haver de retirar un punt perquè parlava de l’obligatorietat del casc, cosa que no pot ser 
obligatòria perquè no ho recull, exacte, el reglament general de circulació, ara no me sortia, i 
hem vist que queda com exemple, al punt E, diu “circular sin las medidas de seguridad 
establecidas en esta ordenanza, timbre, sistema de frenado, casco homologado, luces y 
elementos reflectantes”, per tant a aquest apartat hauríem de llevar, que ha quedat aquí, el 
tema del casc homologat, si vos sembla”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior, de data 22 de setembre de 2022 abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

7. Proposta de condecoració a la creu al mèrit policial amb distintiu blanc de la comunitat 
autónoma de les Illes Balears

INFORME DE PROPUESTA DE CONDECORACIÓN DE CRUZ AL MÉRITO POLICIAL 
CON DISTINTIVO BLANCO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
El Inspector, Jefe de la Policía Local de Marratxi, Alberto Rodríguez Tarongí, con C.P. 
A310056, por medio de la presente hace constar que:

NORMATIVA APLICABLE.
En el Decreto 40/2019, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento marco de 
coordinación de las policías locales de las Illes Balears y se modifica el Decreto 55/2017, 
de 15 de diciembre, del Fondo de Seguridad Pública de las Illes Balears, en su Capítulo 
V, se regulan los premios y condecoraciones.

Según el Artículo 128 Tipología de los premios y las condecoraciones
1. Para reconocer y premiar públicamente la actuación de los policías locales de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, y de las personas que destaquen por su 
colaboración en la consecución de los objetivos relacionados con los cuerpos de policía 
local, se crean los siguientes premios y condecoraciones:
d) Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears.



Artículo 132 Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco
La Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco se entrega a los miembros de la policía 
local, sea cuál sea su categoría, cuando cumplan treinta años de servicio en cualquier 
cuerpo de la policía local, en situación de servicio activo o en situación de servicios 
especiales, que hayan tenido una trayectoria profesional destacada y que no tengan 
expedientes disciplinarios en curso o sanciones disciplinarias pendientes de cancelar en su 
expediente personal.

Artículo 137 Solicitud de concesión.
1. En el caso de la concesión de una de las condecoraciones enunciadas en las letras a), 
b), c), d), g) y h) del artículo 128, el procedimiento se inicia por medio de una propuesta 
efectuada por el pleno del ayuntamiento correspondiente donde presta o prestaba servicios 
el agente propuesto, por los órganos de coordinación de las policías locales de las Illes 
Balears o bien de oficio por el director o directora general competente en materia de 
coordinación de las policías locales.

Cuando el otorgamiento del galardón es competencia del ayuntamiento, la propuesta la 
puede formular el mismo alcalde o el jefe o la jefa de la policía local.

NOMBRE, APELLIDOS, CATEGORÍA Y ESCALA DE LAS PERSONAS PROPUESTAS
Policía, escala Básica, Juan Francisco RIPOLL MAS. 
Policía, escala Básica, María Antonia PONS AGUILO. 
Policía, escala Básica, Michelle BRAVO BALLESTER.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL HECHO EN QUE SE FUNDAMENTA LA PROPUESTA.

Los Policías Locales arriba indicados han desarrollado su servicio de manera ejemplar 
durante más de 30 años con estricto cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

El haber desarrollado su servicio durante todo este tiempo con dedicación y 
profesionalidad, les hacen, bajo el criterio del abajo firmante, merecedores de la Cruz al 
Mérito Policial con Distintivo Blanco.

Por lo anteriormente expuesto el que suscribe solicita que el Ayuntamiento de Marratxí, en 
caso de ser aprobada la presente solicitud en el plenario municipal, inste a la Consellería 
de Presidencia Función Pública e Igualdad la realización de los trámites oportunos para la 
concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Verde.

Sotmès l’assumpte a deliberació és el senyor Jaume Llompart, portaveu del Partit Popular 
de Marratxí qui demana la paraula: “Moltes gràcies, bones tardes a tots. Nosaltres 
mantendrem el vot favorable de la comissió i aprofitarem aquest plenari per donar-li 
l’enhorabona per aquests anys de bones tasques i bona feina a dins la nostra policia, a 
l’Ajuntament i encoratjar-los a seguir-ho fent no només a ells sinó a tots els membres, així 
que des d’aquí la nostra més sincera enhorabona”

Demana la paraula a continuació la senyora Lola Nchaso, portaveu del grup municipal VOX: 
“También me adhiero a la felicitación del señor por sus servicios prestados y que los ha 
prestado con mucha dignidad. Ojalá se produzcan personas como él en lo futuro. Gracias”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior, de data 22 de setembre de 2022 abans transcrit, els senyors assistents acorden 



per unanimitat, aprovar els acords esmentats.

8. Aprovació inicial del reglament d’ús de la Seu d’Entitats

Atès que el municipi de Marratxí disposa d'una gran xarxa associativa de caire social 
vinculada als afers quotidians del municipi i dels seus veïnats. El foment de les pràctiques de 
voluntariat i amb la voluntat de treballar per a la ciutadania és el gran esforç realitzat per les 
entitats i associacions socials de la nostre municipi en el seu dia a dia i és important treballar 
per facilitar la seva tasca.

Atès que l’Ajuntament de Marratxí no disposa de suficients espais per poder oferir per a 
aquestes associacions i entitats, per la qual cosa s’ha decidit posar a la seva disposició un 
espai per compartir entre elles.

Atès que la Seu d'Entitats és un equipament municipal que depèn de la Regidoria de Serveis 
socials, on a més s'ofereix informació, serveis i suport a les entitats, associacions i 
col·lectius posant al seu abast espais de gestió i de reunió, material de préstec i serveis 
d'infraestructura: ordinadors, connexió a Internet, fotocopiadora, i també hi poden trobar un 
'espai on es poden dur a terme la gestió i desenvolupament dels seus projectes.

Per tal d’establir uns mínims de condicions per tal de fer un ús correcte de les instal·lacions 
és necessari establir un reglament que regeixi la cessió de la Seu d’Entitats. En aquest 
reglament quedaran establerts aspectes com: descripció de l’espai, entitats a les qui va 
dirigida, cessió per utilització de l’espai, drets, obligacions i deures de les entitats 
autoritzades.

En compliment de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú, es va fer consulta pública prèvia durant el període de 15 dies durant els 
quals l’entitat Creu Roja, va presentar en termini, un escrit en quatre propostes, les quals un 
cop valorades (informe inclòs dins expedient) s’ha acordat la seva no incorporació al nou 
reglament

De conformitat amb l’exposat anteriorment, el responsable de la tramitació de l’expedient 
informa de la següent proposta d’Acord:

1. Acordar NO incloure les propostes presentades per l’entitat Creu Roja, pels motius 
expresats en l’informe que consta a l’expedient,

2. Acordar l’aprovació inicial del Reglament pel Ple segons l’article 102.1.a) de la Llei 
20/2006, de 15 de desembre.

3. Publicar en el BOIB i en el taulell d’anuncis de la Corporació, comptant el termini de trenta 
dies naturals a partir de l’endemà de la seva publicació.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el senyor Jaume Llompart: “Nosaltres 
canviarem el vot d’abstenció i votarem a favor després d’haver revisat i haver parlat a la 
comissió de que hi havia aquella entitat social que no li concedíem l’espai perquè ja en tenia 
i, havent-ho vist un poc li donarem suport” 



Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Drets Socials, de data 22 de setembre 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, dels tres regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos, i del regidor d’Unides Podem; 
i amb les abstencions de la regidora de VOX i del regidor del Grup Mixt; aprovar els acords 
esmentats. 

9. Aprovació inicial del reglament regulador del règim d’ús de les instal·lacions 
municipals de l’àrea de Joventut

Atès que l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
reconeix al municipi la facultat de promoure, en l’àmbit de les seves competències, tota 
classe d’activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. La població juvenil del municipi constitueix 
un grup veïnal que també exigeix la prestació de determinats serveis que facilitin l’ocupació 
del temps lliure i de l’oci. La necessitat de prestar aquests serveis du implícita la creació i 
manteniment d’equipaments i instal.lacions destinades al col·lectiu juvenil.

Atès que actualment la regidoria de Joventut compta amb les següents instal.lacions: Centre 
d’Informació juvenil i Espais Joves (Pont d’Inca, Pòrtol i Pla de na Tesa) i locals d’assaig 
musicals. També disposa de sales per cessió d’espai a les associacions, les quals estan 
ubicades a l’Espai Jove de Pòrtol, Espai Jove de Pla de na Tesa i Espai Jove de Pont d’Inca 
(Edifici Escola Vella). Hi ha dos skateparcs, un ubicat a sa Cabana i l’altre a Sant Marçal. El 
parc de cal.listènia està ubicat al parc de la Mediterrània (Nova Cabana).

Atès que se fa necessària l’elaboració i aprovació d’un Reglament que reguli l’accés a 
aquestes instal.lacions, el seu ús, així com la seva organització i funcionament.

Atès que, des de l’àrea de Joventut s’ha elaborat un Reglament regulador del règim d’ús de 
les instal.lacions municipals que són gestionades per dita àrea, el qual ha estat sotmès a 
consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Marratxí, durant 30 dies hàbils i 
no s’ha formulat cap opinió, suggeriment o observació en referència al tema.

Atès que d’acord amb l’article 5.3 de la Llei 1172016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i 
homes, s’ha sol.licitat a l’Institut Balear de la Dona informe d’avaluació d’impacte de gènere.
Atès que s’ha rebut aquest informe on es fan unes recomanacions de la revisió del 
llenguatge, per evitar una redacció sexista del text normatiu, i que dites recomanacions han 
sigut incorporades.

Havent considerat allò establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local, que regula el procediment a seguir en l’aprovació de les ordenances i 
reglaments locals.

1. Aprovar inicialment el Reglament regulador del règim d’ús de les instal.lacions  municipals 
de l’àrea de Joventut.

2. Acordar l’establiment d’un període d’informació pública per un termini de trenta dies, als 
efectes que es puguin presentar reclamacions i suggeriments.



3. En el supòsit que, durant el termini establert a l’efecte, no es presentin reclamacions o 
suggeriments, el present acord d’aprovació provisional es considerarà automàticament 
elevat a definitiu.

4. Una vegada adoptat l’acord d’aprovació definitiu del reglament (o el provisional 
elevat automàticament a tal categoria) es procedirà a la publicació íntegra del present 
Reglament al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per la seva entrada en vigor.

5. Que l’expedient prossegueixi la tramitació necessària per a la seva conclusió.

Sotmès l’assumpte a deliberació intervé el senyor Jaume Llompart, portaveu del Partit 
Popular: “Gràcies. Igual que l’anterior punt, també després d’haver revisat i haver vist que el 
que intentam és posar una mica d’ordre a les instal·lacions, també hi votarem a favor pel seu 
bon ús i que al final totes les entitats i associacions juvenils del municipis puguin tenir uns 
llocs ordenats i d’una manera ben repartida, o sigui que sí que ens pareix bé i hi votam a 
favor”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Drets Socials, de data 22 de setembre 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, dels tres 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. 

10. Aprovació de la proposta d’activitat no permanent de recorregut de la X Cursa des 
Siurell 2023

Atès que en data 8/09/2022 ha tingut entrada a l’Ajuntament de Marratxí (RE 2022014307) 
sol·licitud de propostes d’activitats no permanents de recorregut a celebrar l’any 2023, 
provinent del Consell Insular de Mallorca.

Atès que el contingut de la sol·licitud expresa que “Per tal de donar compliment a l’article 11 
del Reglament, en matèria d’activitats no permanents de recorregut a l’àmbit de Mallorca, de 
desenvolupament de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de Règim jurídic d’instal·lació, 
accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, quant a la previsió d’activitats per a 
l’elaboració del Calendari d’Activitats No Permanents de Recorregut 2023 i la seva aprovació 
per la Comissió de Cooperació en Matèria d’Activitats dins el tercer trimestre de l’any 
anterior a l’anualitat corresponent, us sol·licitam la vostra proposta al mes aviat possible 
tenint en compte que d’acord a l’article 10 del reglament esmentat, als ajuntaments, a través 
de l’òrgan competent, els pertoca aprovar el calendari d’activitats l’autorització de les quals 
estigui atribuïda a la seva competència, i que l’aprovació del calendari ha de tenir lloc dins 
dels tres mesos anteriors a l’inici de l’anualitat a la qual es refereix el calendari. El Servei 
d’Activitats del Departament de Mobilitat i Infraestructures”

Atès que per part de la Regidoria d’Esports d’aquesta Entitat Local, en el marc del tipus 
d’activitat sol·licitada per part del Consell de Mallorca, es preveu la realització de la X Cursa 
del Siurell el dissabte 4 de novembre de 2023.

Aquesta Regidoria d’Esports eleva a la Comissió Informativa d’Esports la següent



PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar dintre del calendari d’activitats no permanents de recorregut a l’àmbit del 
municipi de Marratxí la X Cursa des Siurell prevista per al dissabte dia 4 de novembre de 
2023.

2. Notificar aquest acord al Servei d’Activitats del Departament de Mobilitat i 
Infraestructures del Consell de Mallorca.

3. Elevar a l’Ajuntament Ple la present proposta per a la seva tramitació.

Sotmès l’assumpte a deliberació parla la senyora Lidia Sabater, regidora del grup municipal 
Ciudadanos: “Gràcies, senyor Batle, i bon vespre a tots. Tal i com vàrem dir a la comissió, 
trobam que s’hauria de canviar el dia de dissabte a diumenge la cursa, per tal de que sigui 
més, que vengui més convocatòria de gent, que no sigui una aglomeració per tots els 
comerços que hi ha allà, a la sortida de la carrera, i trobam que seria més profitós aquest 
dia, el diumenge. Gràcies”

Ara intervé el senyor Jaume Llompart: “Moltes gràcies. Ja ho vàrem comentar a la comissió, 
per ventura pensàvem que, tot i saber, perquè ja fa un grapat d’anys que per part de tràfic se 
sol·licita la màxima… Ara cercava el senyor Daniel i m’he perdut un poc. És igual, a 
l’Ajuntament, a l’equip de govern, pensàvem que per ventura estudiarien una altra data, tot i 
que és vera que els hi vàrem dir que ens pareixia bé que intentassin aglutinar una mica 
d’activitat a la Fira de Tardor del 23, però sí que és vera que, com deia la senyora Sabater, 
que per ventura la data no és adient. El diumenge tampoc és adient pel nombre de possibles 
visitants que tendrem, i el dissabte per un problema que li podem generar al teixit comercial 
de la zona, per tant jo els hi convidaria i els hi pregaria que per ventura, ja que no ens 
podem moure molt de la data pel tema de tràfic que ens ho reclama i diumenge és un mal 
dia, que per ventura puguin reestudiar, reubicar una mica la sortida, per ventura. No sortir de 
la Casa del Poble, sinó sortir d’un altre carrer a fi de que aquell teixit comercial allà on els 
dissabtes hi sol anar molta de gent que ja tendrà, per ventura, degut al muntatge de la Fira 
de Tardor, ja tendrà molts de problemes, o no tendrà una circulació com té ara, plena, i 
encara a damunt li afegim això per ventura… Tot i que ja li he dit al principi que me pareixia 
mala idea, per tant els hi faig aquest prec en aquest moment de si per ventura poden 
reestudiar una altra sortida, un altre punt de sortida, a fi de que la cursa se pugui dur a terme 
pel bé de l’esport i de la gent que el practica, però també, evidentment, sense generar molts 
de problemes. Votarem abstenció per aquest fet, perquè els hi feim aquest prec i no ens 
fiaríem del tot, però que sàpiguen que és per això”

Ara intervé el senyor Joan Francesc Canyelles, regidor de l’equip de govern: “Bon vespre a 
tothom. Respecte a això, que ja en vàrem parlar un poc a les comissions, nosaltres ens 
comprometem a estudiar diferentes opcions de sortida, tant pugui ser el carrer de dalt, del 
que va a la mitja rotonda, com del mateix pugui ser a la proximitat de Sant Marçal per tal de 
no generar un conflicte, però sí que ens pareix important el fet de, que també n’hem parlat 
altres vegades, de que la Cursa del Siurell, que és una cursa súper consolidada, estigui dins 
el marc del que és la Fira de Tardor, que també li dona com un poquet més d’encaix a dins 
el municipi”

Torna intervenir el senyor Jaume Llompart, regidor del Partit Popular: “Gràcies. Confiarem 
en la seva paraula com feim moltes vegades, avui el senyor Frau troba que els hem de 
donar aquest vot de confiança i votarem a favor deixant constància de que cercaran una 



altra ubicació i de que tant la cursa transcorri amb normalitat i els comerços puguin dur la 
seva activitat, o sigui que canvi de vot i votarem a favor”

La senyora Lola Nchaso demana: “¿Podría repetir el porque es actividad no permanente?

Té la paraula el senyor Joan Francesc Canyelles per contestar a la senyora Lola Nchaso: 
“Una activitat no permanent és una activitat que se fa puntualment. Se fa de manera puntual, 
no és permanent, venc a dir, se fa en aquell moment, a una data concreta, a un lloc concret. 
Si no, és permanent i és major, vol dir que ja és un altre tipus d’activitat”

El Batle diu: “Això ho fixa la normativa d’activitats, no és que ho diguem nosaltres. Ser anual 
no significa permanent”

Continua parlant el senyor J. F. Canyelles: “Exacte, perquè se fa de manera puntual a una 
data concreta i a una hora concreta. I després acaba, acaba aquella activitat, ja no segueix”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Drets Socials, de data 22 de setembre 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, dels tres regidors del PP, del regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt;, i amb 
les abstencions dels tres regidors de Ciudadanos i de la regidora de VOX; aprovar els acords 
esmentats. 

11. Aprovació inicial de l’estudi de detall d’ordenació de volums de la parcel·la amb 
referencia cadastral 0953118DD8805S0001TI, Exp. 2020/3621F

Ara té la paraula la senyora Secretària, Cati Alemany: “El següent punt ha estat un error 
perquè no és competència del ple sinó que és competència de junta de govern per delegació 
del plenari, i en conseqüència s’ha de retirar, per tant retiram aquest punt de l’ordre del dia”

El Batle diu: “Per tant retiram aquest punt de l’ordre del dia. El punt 11 se retira perquè és 
competència de la junta de govern i no del plenari municipal”

12. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular envers la gratuïtat 
escoletes 0-3 anys

A continuació agafa la paraula el portaveu del Partit Popular, senyor Llompart: “Moltes 
gràcies senyor Batle. Si vol també, a partir d’ara, ens pot donar suport i confiar en el que li 
direm. Bromes a part…”

Seguidament dona compte i lectura de la Moció presentada pel Partit Popular, en data 31 
d’agost de 2022 envers la gratuïtat escoletes 0-3 anys, que diu textualment:

“La improvisació i la manca de consideració del Govern de les Illes Balears amb les famílies 
de Mallorca ha quedat palès, una vegada més, amb la falsa gratuïtat de les escoletes 0-3 
anys pel curs 2022-2023, amb un decret discriminatori i fet a mitges.



L’anunci en roda de premsa presentat per Francina Armengol, decretant la gratuïtat de les 
escoletes a totes les Illes Balears pels infants de 0 a 3 anys ha quedat reduïda a no res, 
perquè ni les escoletes seran totalment gratuïtes, ni arribarà a la totalitat dels infants de 0 a 
3 anys, ni afecta a tots els centres per igual. Només es podran beneficiar de la gratuïtat una 
petitíssima minoria d’infants de 2 a 3 anys, durant 10 mesos, i només 4 hores al dia, havent 
de fer-se càrrec les famílies de la resta d’hores i també del menjador o de l’escoleta 
matinera. A més, el sectarisme del decret aprovat, castiga a les famílies que decideixin dur 
els seus infants a escoletes privades o a centres assistencials, ja que no poden optar per la 
gratuïta, discriminant així al sector privat i a les famílies que lliurement han de poder escollir 
el centre on vulguin dur els seus infants.

La manca de consens amb els agents afectats ha marcat també aquesta iniciativa. Una 
vegada més, s’ha fet d’esquena al sector, als ajuntaments, i de forma unilateral, sense tan 
sols comunicar-ho als propis socis del Pacte. Armengol aprovà el decret sense informar 
abans als ajuntaments que són els encarregats d’aplicar-lo a través de les seves 
ordenances municipals, deixant-los pràcticament sense temps material a causa de la 
precipitada decisió del Govern. Tampoc estava informat el sector privat que atén infants de 0 
a 3 anys, conformat principalment per petits autònoms, deixant-lo fora del decret, i posant en 
perill molts de llocs de feina, que ocupen, principalment, dones.

La presidenta del Partit Popular, Marga Prohens, ja va anunciar el passat mes de març la 
posada en marxa de la gratuïtat de tota l’etapa de 0 a 3 anys la propera legislatura, una 
mesura de conciliació real, adreçada a tots els infants de l’etapa, gratuïta per totes les 
famílies de les Illes Balears, i per tots els centres, també els privats, concertats i centres 
assistencials, perquè són les famílies les que han d’escollir lliurement a quin centre volen dur 
els seus infants.

Per tot això, el Grup municipal Popular proposa al Ple l’aprovació del següent,

ACORD

L’Ajuntament de Marratxí insta al Govern de les Illes Balears a implementar una mesura de 
conciliació real, amb la gratuïtat per tots els infants de 0 a 3 anys, i per totes les famílies, 
respectant la seva lliure elecció, ja sigui en centres educatius públics, de la xarxa 
complementària, privats o centres assistencials”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor José 
Mª Amengual: “Moltes gràcies senyor Batle. Hem de dir que això de la gratuïtat de les 
escoletes de 0 a 3 anys és una cosa que nosaltres ja duim des de la campanya anterior, de 
les anteriors eleccions. Venc a dir que seria absurd que no votàssim a favor d’aquesta 
proposta del Partit Popular que, a més, afina en les mancances que ha deixat pendents el 
nostre govern amb la seva proposta. No enumeraré totes les propostes, mocions que hem 
presentat a les diferents institucions, tant a nivell nacional com a nivell autonòmic i local, 
però queda patent que la nostra idea és que això hauria de ser gratuït per tothom. Moltes 
gràcies”

Ara parla la senyora Lola Nchaso, regidora de Vox: “Como es costumbre en Vox, y 
siguiendo las líneas marcadas por nuestro partido, consideramos que este tipo de mociones 
no deben ser planteadas ni debatidas en el pleno, ya que no son de nuestras competencias. 
Además, a razón de la presentación del polémico decreto del Parlamento Balear, los 
diferentes partidos políticos dejaron bien claras sus posiciones en este órgano, que es 



dónde compete. Vox ya expuso contundentemente en sede parlamentaria que este decreto 
era improvisado y, por tanto, estaba mal elaborado desde el principio hasta el final. En su 
exposición de motivos explican perfectamente los fallos de dicho decreto y en lo que 
concierne a los Ayuntamientos, que son los que dan la cara ante este problema originado, y 
ni se les ha consensuado ni, por supuesto, se ha firmado el convenio que corresponde, ya 
que las ordenanzas fiscales que deben modificar estas tasas no han sido aprobadas por los 
distintos plenos. La fórmula para conseguir esta gratuidad de 0 a 3 años era simple: aplicar 
el mismo sistema que se utiliza para la educación obligatoria. Es decir, dejar la 
infraestructura en manos de los ayuntamientos, hacerse cargo del personal y llegar a 
convenios con el sector privado para cubrir todas aquellas plazas y para garantizar el 
derecho a los padres a la libre elección, que es lo que se hace en el resto de las etapas 
educativas. Por supuesto que Vox está a favor de dicha gratuidad, pero para ello se debe 
recortar el gasto superfluo para atender el gasto esencial y necesario. La educación de 0 a 3 
es fundamental para la conciliación, para las familias y para incentivar la natalidad, uno de 
los gravísimos problemas que tenemos en este país, que se intenta ocultar por la izquierda 
mediática. Por todo ello, y ciñéndome al único patrón, que no es una moción que se deba 
presentar en este pleno, votaremos abstención”

Ara té el torn de paraula, en representació de l’equip de govern, el senyor Batle, Miquel 
Cabot: “Jo en aquest cas he d’estar d’acord amb el Partit Popular, que presenti aquesta 
moció, perquè és una moció que és competencial de l’Ajuntament l’escoleta municipal, per 
tant sí que afecta directament a l’Ajuntament, així com ho veig jo. I després, evidentment, 
presentant mocions que tenguin a veure amb altres institucions, per saber l’opinió d’aquest 
plenari, també trob que són benvingudes. La pregunta si un cas que li faria a la senyora 
Nchaso, ha dit que gasto superfluo, m’agradaria saber quin és aquest gasto superfluo a què 
se refereix, perquè també estaria bé saber realment en quin tipo d’educació creis. I després 
ja per contestar l’ordenança… Vull dir per contestar a aquesta moció, nosaltres ja li dic que 
votarem en contra perquè, evidentment, trobam que és una moció oportunista i, a més, 
enganyosa, i li dic així. Perquè, evidentment, a més vosaltres ja ho deis, deis: l’Ajuntament 
de Marratxí insta el Govern de les Illes Balears a implementar una mesura de conciliació 
real. Jo crec que així està el fallo de concepte, ja se troba aquí, l’escoleta de 0 a 3 anys no 
és per conciliar, l’escoleta de 0 a 3 anys són un instrument educatiu com qualsevol etapa 
educativa, com pugui ser primària, infantil o secundària, per tant a totes les etapes 
educatives el que se paga, el que és gratuït és l’horari lectiu, que és, en aquest cas, és 
obligatori 4 hores, que és el que s’oferirà gratis a les nostres famílies. Tot el que passa de 
l’horari lectiu, evidentment, no és gratuït, com pugui ser el menjador o com pugui ser la 
matinera. Això ja són, com vosaltres deis, poden ser mesures de conciliació, però no 
mesures educatives que és el que duu aquest decret. Per tant, evidentment nosaltres creim 
que, evidentment, el menjador no forma part de la part educativa. Subvencionar a tothom 
amb menjador no és tampoc una ajuda progressiva perquè li estaríem pagant a qui ho 
necessita i a qui no, per tant creim que com se fa en les altres etapes, i crec que no està en 
dubte, el que és gratuït és l’horari lectiu. I a part, tampoc no esteim gens d’acord en què hagi 
de ser gratuït, en què s’hagi de donar aquesta ajuda als centres privats o a centres 
assistencials, sobretot a centres privats, per tant, com tampoc a les altres etapes educatives 
és gratuït les escoles privades. Per tant, s’ha d’oferir educació gratuïta a tots els al·lots a 
través de l’escola pública, aquells que decideixin anar a privades o a concertades hi van 
perquè ells mateixos volen i perquè s’ho poden permetre. Per tant, per aquestes raons, i 
evidentment, perdona, evidentment s’ha de donar l’oportunitat de que tothom pugui tenir 
plaça a aquests centres públics o també de la xarxa complementària, que també se 
subvencionen i també seran gratuïts, ja que podríem considerar que són les escoles 
concertades d’altres etapes educatives. Evidentment el Govern també fa un esforç per 



augmentar les places educatives perquè ara no són suficients, ja li dic que l’Ajuntament ja 
està preparant el projecte d’una nova escola de 0 a 3 anys a Marratxí que tendrà més de 
100 places, per tant esteim fent feina, el Govern fa feina amb això i aquest Ajuntament 
també fa feina en aquest sentit, i esperem que sigui així, que tothom pugui triar el centre que 
vulgui anar, però evidentment, com passa a totes les etapes educatives, els centres gratuïts 
seran els centres públics, no se subvencionarà aquests centres privats perquè per això ja ho 
poden triar els que s’ho poden permetre”

Torna a intervenir el senyor Jaume Llompart: “Tenia un ápice de esperanza, sabia que 
votarien en contra però per ventura ens vendrien amb qualque altra proposta. Miri, no 
entraré a debatir las competencias y las mociones que hablamos en el pleno, crec que ja 
n’hem parlat largo y tendido de coses i de punts de vista que hem de deixar nosaltres, els 
representants del poble, dins aqueixa sala, i quedarà aquí, i també secundaré les paraules 
del Batle. Miri, senyor Batle, ja li he dit que tenia un poc d’esperança de que com a mínim si 
votassin en contra o venguessin amb qualque proposta per intentar ajudar i millorar. Miri, no 
és que no sigui un problema de conciliació, que sí que ho és en molts de casos, sinó que és 
un problema d’ajuda. El donar la gratuïtat a tots els infants independentment de l’escoleta 
que triïn és ajudar vertaderament a totes les famílies, perquè per ventura qualcunes pels 
motius que els venguin al cap, no només de si és públic o privat, sinó a vegades motius de 
desplaçament, o motius de zona, o qualsevol motiu que dugui a un pare i a una família, o a 
una mare i a una família, el triar el centre crec que els hi serviria d’ajuda, perquè per ventura 
per un motiu de treball o d’ideologia, o a qui li vulguin resar trien una escoleta o una altra. 
Me diu que cream falses expectatives o que la moció no genera…Mirau, la gratuïtat falsa, 
realment, és la que ens va dir la senyora presidenta al seu moment, després se va tirar 
enrere, ja en vàrem parlar amb vostès, ja li vàrem dir que els havien passat un marrón 
espectacular el mes d’agost, quan a més no hi ha gaire activitat, i només subvencionaven 
part. Ja els hi vàrem fer saber que també hi havia un problema de conciliació real de famílies 
amb més d’un membre al període educatiu i ja en vàrem parlar, però ja els hi faig saber que 
el problema que se va a generar hi és i continua, no obstant no és el punt de la moció sinó 
que sí discriminam el no ajudar a tothom. Això és la nostra màxima. Jo crec que amb el 
pressupost que té l’Ajuntament i amb el superàvit que té any rere any podríem haver 
compartit l’exemple, per ventura, de Palma, allà on la gratuïtat és de tot manco del 
menjador, per exemple, o podríem haver compartit l’exemple de Calvià, que és gratuït tot: de 
0 a 3, perdó, de 2 a 3, però tot. Això és la proposta que jo me pensava que vostè ens diria, i 
llavors Andratx ja rizamos el rizo amb el canvi de govern i ja hi ha gratuïtat de 0 a 3 de les 4 
hores lectives, a Andratx. Jo esperava una d’aquestes propostes, no parlar per ventura amb 
una batlessa popular però sí parlar amb batles socialistes per veure de quina manera 
podríem també els marratxiners no ser ciutadans de segona i no tenir aquest problema que 
els hi generam. Per ventura, senyor Batle, vostè ho deia, ja li hem fet saber a moltes famílies 
que el període o el temps de menjador és lectiu, els nostres fills, les nostres filles, aprenen a 
menjar i aprenen una sèrie de coses que per ventura no aprendrien a les nostres cases, i sí 
és lectiu, li he de dir que sí és lectiu, per tant per ventura hi ha famílies que vostè me diu que 
no hem de subvencionar el menjador a ningú, 1, el menjador és lectiu, i 2, hi ha famílies que 
per ventura necessiten i tenen una sèrie de problemes de conciliació per haver d’anar a 
cercar els nins a l’hora que acaba les hores lectives perquè no se poden permetre el dur els 
nins al menjador. Per ventura me dirà, i si no li dic jo, que vagin a Serveis Socials, tampoc és 
el seu. No és tothom que hi va, s’ho pot apuntar i ja sé que m’ho dirà i els enviarem tots a 
Serveis Socials, ja els hi vaig dir el que pensàvem d’haver d’estar subvencionant tots els 
Serveis Socials, que hi ha molta gent que no hi va, per ventura o que els donen ajudes, però 
per ventura si ja l’Ajuntament els ajuda, que per això esteim, en aquest fet, ja a la gent ja no 
li generam aquests problemes, i per ventura ja no tenen uns problemes de feina, ja no tenen 



uns problemes en famílies o ja no tenen el problema de que no s’ho poden permetre i els 
nins i les nines queden a menjador que també és lectiu. Per resumir, esperava que vostès 
venguessin amb qualque solució, que realment volguessin sortir una mica del guió que els hi 
marca la presidenta Armengol com han fet altres membres d’altres ajuntaments de Mallorca, 
i no fessin que les famílies de Marratxí fossin ciutadans de segona o de tercera, o no fossin 
ciutadans de Champions, i no poguessin tenir aquestes ajudes que, realment, l’Ajuntament 
se pot permetre amb un superàvit de més de cinc milions dos-cents mil euros. Moltes 
gràcies”

Ara intervé el senyor José María Amengual, portaveu de Ciudadanos: “Moltes gràcies 
senyor Batle. Només puntualitzar que això que ha dit que les famílies trien l’educació o 
l’escoleta que ells volen no és cert, moltes vegades l’administració no ofereix les places 
suficients perquè puguin dur els seus infants a aquestes escoletes municipals i se veuen 
abocats a cercar l’oferta pública, concertada o la privada. Venc a dir, de vegades no és 
voluntat estar a la privada. Després, això és una matisació també, crec que es compleixen 
dues funcions: una és educativa, com ha dit vostè, però la de la conciliació laboral també és 
necessària, o sigui que crec que compleix les dues vertents, la que ha dit vostè i la que ha 
dit el senyor Llompart. I ja està tot dit, gràcies”

Contesta el Batle: “Moltes gràcies. Primer de tot aclarir que quan jo parlava de que la gent 
duu el fill on vol me referia al període d’escolarització superior a la de 0 a 3. També he dit 
que de 0 a 3 s’està fent feina en augmentar el número de places perquè ara mateix són 
insuficients, ho he explicat així i el que vol dur el nin a primària i secundària a una escola 
privada li duu perquè vol, evidentment, perquè aquest nin té plaça a una escola pública 
segur, només fer aquest incís. Jo el tema de que el menjador és lectiu, això és la seva 
opinió, realment per normativa el menjador no és lectiu, i les mateixes mestres de l’escoleta 
ho varen comentar, que el menjador no és lectiu. De fet el menjador no estan obligats a que 
siguin mestres que donin el menjar, poden ser monitores, per tant el menjador no és lectiu. 
Ja m’hagués agradat a jo poder fer com fa Calvià, que evidentment ja ens estàs comparant 
també amb un ajuntament amb uns recursos molt més il·limitats que nosaltres, però ja 
m’hagués agradat a jo poder ajudar més a les famílies, però de fet li diré el gran problema 
que tenen les nostres escoletes públiques, que és que tenen un preu altíssim. Estan al 
mateix preu ara mateix una família que vol dur el nin a una escola pública nostra de 0 a 3 
anys, a una escoleta, està a un preu a la par de les escoles privades que estan dins la xarxa 
escolar. Per què? Perquè al seu dia es va decidir fer un contracte de l’escoleta vinculat a la 
construcció de l’edifici, per tant com que ara s’ha d’amortitzar aquest edifici les tarifes, de fet 
si vostè llegeix l’estudi econòmic de l’ordenança fiscal de les escoletes diu que se marquen 
aquestes tarifes perquè són les tarifes que surten al contracte, per tant aquí els nostres 
pares no només paguen l’educació dels nins sinó que també estan pagant la construcció 
d’aquest edifici, per tant tenim unes escoletes, i ara li diré un exemple: una família que vulgui 
anar a Deià li costa 160 euros, els nostres paguen 300 i pico, i això és la diferència que hi 
ha. Aquest equip de govern està en negociacions per veure si aconseguim d’una vegada per 
totes amb l’empresa poder comprar aquests edificis per tenir uns preus adequats però en 
aquest cas no és així, per tant ens veim amb problemes anteriors que són difícilment 
solventables. A més me recorda, i deia que aquesta moció és oportunista perquè al final les 
coses se demostren quan se governa, quan tens poder de decisió és quan demostres, 
evidentment, el talant que tens, i ho dic primer perquè no vaig veure cap proposta vostra 
anterior a que el govern decidís fer gratuït de 2 a 3 anys. Hagués estat bé parlar d’això, 
propostes de fer gratis de 0 a 3, però només se creu quan el Govern implanta aquesta 
mesura, que evidentment és 2 a 3 anys, que evidentment l’objectiu és implantar-la a 0 a 3, 
però benvingut sigui si ja pot ser ara de 2 a 3 anys, i després també he dit que era 



oportunista perquè  quan vostès governaven varen deixar a 0 el pressupost de l’IEPI, que ja 
li dic que és l’Institut d’Educació de Primera Infància. Per tant quan vostès governaven era 
impossible que l’educació de 0 a 3 anys fos gratuïta. I jo crec que el problema ve amb el que 
li dic que el subconscient quan heu redactat vos ha fallat, no? Implementar una mesura de 
conciliació real, clar, quan tractam el 0 a 3 com a conciliació no és el mateix que quan ho 
tractam com a educatiu, ja canvia totalment, no? I també dic que és oportunista perquè 
després ens trobam que a primària i secundària donen un suport absolut a les escoles 
privades i concertades, que per vostès la vostra política és menos públiques i més 
concertades, però després aquí no donen suport a les escoles públiques. No sé, és un canvi 
també de talant. I bé, també dir-li el tema del menjador, no li dic la cosa dels Serveis Socials 
perquè no fa falta, a Serveis Socials hi va la gent que realment té necessitats bàsiques, li 
diré però que la Conselleria dona beques menjador, que no és servei social, és beques 
menjador, igual que l’ajuda de llibres de text que tampoc són serveis socials. Per tant les 
famílies també tenen possibilitat d’obtenir beques menjador, que per tant molts d’alumnes de 
les nostres escoletes tenen beques menjador. Per tant, li he explicat, vostè me pot posar 
d’exemple altres ajuntaments, me pot posar d’exemple moltes coses, però la veritat és que 
els únics que han implementat per primera vegada la gratuïtat a les escoletes és aquest 
govern de coalició de les Illes Balears”

Continua el senyor Jaume Llompart: “Només li diré dues coses: 5 milions dos-cents mil 
euros de superàvit, senyor Batle, tenen doblers suficients per fer-ho, i 2, vostè m’ha dit no sé 
què del subconscient i que no és el mateix governar que estar a l’oposició, me l’ha deixada, 
el PP governa a Andratx i tothom de 0 a 3 té gratuïtat, talment”

Contesta de nou el senyor Miquel Cabot, Batle de l’Ajuntament: “Sols, imitant-lo a vostè, sols 
li diré una cosa: nosaltres pagam les escoletes encara, els nostres alumnes són els únics 
alumnes de Mallorca que paguen una escoleta, a Andratx per sort no ho paguen. I aquests 5 
milions de superàvit, si puc, els invertirem en comprar les escoletes perquè els marratxiners 
no siguin, com vostè diu, uns ciutadans de segona, perquè els que els varen convertir en 
ciutadans de segona varen ser els que varen fer aquest contracte. Així li dic, per tant 
nosaltres tenim aquest superàvit perquè feim una bona feina econòmica, també li he de dir, 
abans no era així, feim una bona feina econòmica i tenim aquest superàvit i l’utilitzarem pel 
que necessitam, que és comprar aquestes escoletes. No se pot millorar el servei d’escoletes 
de Marratxí si aquest Ajuntament no compra les escoletes. Per tant… Molt bé, gràcies”

[Parla la senyora Lola Nchaso fora de micròfon] 

Continua parlant el Batle: “El que passa que ja han passat dos torns de paraula, la deixaré 
parlar. No l’he vista, me sap greu però no l’he vista. Té la paraula”

Ara té la paraula la senyora Lola Nchaso: “No, solo era decir: me ha preguntado qué son 
los gastos superfluos, en relación a lo que he expuesto. Pues me refiero a gastos como 
hacer carriles bici sin ser pedidos, hacer obras innecesarias e invertirlo en la gratuidad de 
los chavales de 0 a 3 años. Era eso”

Seguidament intervé el Batle: “Perfecte, gràcies. Jo pensava que per la interpretació que 
he fet del que vostè deia, que parlava de gastos superflus a l’educació, ja veig que no, 
idò perfecte. Si no no li hagués demanat perquè amb això tenc la seva…”

La senyora Lola Nchaso diu: “No, no, no. Y he levantado la mano, él lo podrá corroborar, 
varias veces”



De nou parla el senyor Batle: “Si pel bon funcionament d’aquest plenari, si quan don 
paraula no veig a qualcú, per favor que m’aturi o m’ho digui, perquè evidentment he de 
complir els torns, d’acord? Gràcies”

Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a 
favor dels tres regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos i del   regidor del Grup Mixt; 
amb el vots en contra dels sis regidors del PSOE i dels tres regidors de MÉS i amb les 
abstencions de la regidora de VOXi del regidor d’Unides Podem, rebutjar la moció abans 
transcrita.

13. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular per garantir el 
personal necessari als centres sanitaris del municipi i garantir el seu benestar i bon 
desenvolupament professional.

A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora del PP, senyora Carmen 
Ripoll Torres de la Moció presentada pel Partit Popular, en data 01 de setembre de 2022 per 
garantir el personal necessari als centres sanitaris del municipi i garantir el seu benestar i 
bon desenvolupament profesional, que diu textualment:

“En primer lloc, l'article 43 de la Constitució Espanyola reconeix el dret a la protecció de 
la salut, mentre que la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, s'encarrega de 
regular aquest dret, i en el tercer article ja estableix que "L'assistència sanitària pública 
s'estendrà a tota la població espanyola" i que "l'accés i les prestacions sanitàries es 
realitzaran en condicions d'igualtat efectiva", mentre que el sisè determina que les 
actuacions de les administracions públiques sanitàries estaran orientades " garantir 
l'assistència sanitària en tots els casos de pèrdua de salut”. A més, aquesta Llei 
s'encarrega de desenvolupar la integració de les diferents estructures i serveis públics 
al servei de la salut al Sistema Nacional de Salut i la seva organització en àrees de salut, i 
el desenvolupament d'un nou model d'atenció primària que posava l'èmfasi en la 
integració en aquest nivell de les activitats assistencials i de prevenció, promoció i 
rehabilitació bàsica

A més, la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut 
estableix com a primer criteri informador "La prestació dels serveis als usuaris del 
Sistema Nacional de Salut en condicions d'igualtat efectiva i qualitat", mentre que el 
Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis 
comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per actualitzar-lo, també 
reconeix el dret a la “Consulta urgent, per motius no demorables ”, al primer punt 
“Atenció sanitària a demanda, programada i urgent tant a la consulta com al domicili 
del malalt”, dins del seu Annex “Cartera de serveis comuns d'atenció primària”.

Finalment, d'acord amb la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears, que té 
com a primer principi informador la “Universalització de l'atenció sanitària per a tots 
els ciutadans de les Illes Balears”, les primeres “ Finalitats del sistema sanitari públic de 
les Illes Balears són” “L'extensió dels serveis a tota la població (…) per garantir la 
solidaritat i la cohesió territorial i social” i “Millorar l'estat de salut de la població”.

D'altra banda, no podem obviar que el Servei de Salut de les Illes Balears acumula una 
de les llistes d'espera més prolongades d'Espanya, d'acord amb el Sistema 



d'Informació de llistes d'espera del Sistema Nacional de Salut, tant pel que fa a l'espera 
per a intervencions quirúrgiques, com ara les llistes d'espera de consultes 
externes. Això fa que l'estat de salut dels ciutadans se'n ressenti, que la salut 
percebuda sigui menor i que augmenti la demanda de serveis sanitaris.

Així mateix, cal tenir en compte la càrrega professional i personal que han hagut de 
suportar els treballadors del sector sanitari des de l'inici de la pandèmia per SARS-
CoV- 2, des de ja fa més de dos anys i mig, temps durant el qual han hagut fer 
molts importants sacrificis, arribant a posar, moltes vegades, la salut dels pacients per 
davant de la seva pròpia.

El Govern de les Illes Balears i el seu Servei de Salut, lluny d'afrontar la situació descrita 
i garantir als ciutadans els drets que els assisteixen, està desenvolupant una gestió 
ineficient dels seus recursos que repercuteix en un abandonament dels centres de 
salut, tal i com hem pogut veure a les notícies durant els últims dies i han pogut patir 
molts ciutadans a la seva pròpia pell.

A més, les mesures implantades que han transcendit, com la crida llançada per la 
subdirectora de primària als metges d'hospitals i del 061, han fracassat 
estrepitosament i han provocat només una pèrdua de temps massa valuosa per als 
usuaris del sistema sanitari públic.

Finalment, sembla que els responsables de la Conselleria de Salut i Consum i el Servei 
de Salut tampoc atenen les propostes dels professionals, que segons els mitjans 
especialitzats van remetre una carta a la consellera el mes de juliol, signada per 423 
metges de família, amb una proposta de mesures urgents per a salvar la xarxa 
d’Atenció Primària.

Per tot això, el Grup Popular a l'Ajuntament presenta la següent,

PROPOSTA D'ACORD

Primer.- Instar la Conselleria de Salut i Consum i el Servei de Salut de les Illes Balears 
a cobrir el personal necessari als Centres de Salut continuada i a la resta de centres 
sanitaris de Marratxí durant l’horari d’obertura i atenció establert.

Segon.- Instar la Conselleria de Salut i Consum i el Servei de Salut de les Illes Balears 
a garantir les ràtios de personal necessàries per atendre les necessitats sanitàries 
urgents de la població.

Tercer.- Instar la Conselleria de Salut i Consum i el Servei de Salut de les Illes a establir 
els canals de comunicació necessaris amb els professionals, preferentment a 
través dels seus representants sindicals, i valorar-ne degudament les propostes, per 
contribuir a solucionar els greus problemes existents

Quart.- Instar la Conselleria de Salut i Consum i el Servei de Salut de les Illes a 
implementar totes aquelles mesures necessàries que permetin que els ciutadans 



puguin fer efectiu el seu dret a la protecció de la salut i tots aquells que els confereix el 
marc normatiu vigent”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la senyora Lola Nchaso, regidora per Vox: 
“Las cifras de la gestión del Gobierno de la señora Armengol son demoledoras. Con el 
presupuesto de salud pública más elevado de la historia de Baleares, 2.000 millones de 
euros, resulta que tenemos más del 23% de pacientes esperando más de 6 meses para ser 
operados, o unos 50 días de media para una consulta en el especialista. ¿Y qué decir de la 
Atención Primaria? Su saturación es desesperante, tanto para los pacientes como para los 
profesionales sanitarios. Los médicos de familia están asistiendo hasta 60 personas por 
jornada, tienen asignados a más de 1.700 pacientes cada uno, estimándose que faltan 350 
médicos para cubrir necesidades de la población. Vuelvo a reiterar que son competencias 
del Govern. Vuelvo a reiterar que sí, que estaríamos muy de acuerdo, coincidimos con todo 
lo que usted ha dicho. Pero claro, nosotros nos abstendremos”

Parla ara el senyor Batle, Miquel Cabot: “Per contestar, el mateix que vos he dit a l’anterior, 
ens sembla també que és una proposta oportunista i vos diré per què. Perquè evidentment 
hi ha hagut falta de metges però per un tema de que no s’han trobat especialistes, no per 
voluntat. Per tant, quan jo llegesc la vostra proposta, instar la Conselleria a cobrir el personal 
necessari als centres de salut continuada i a la resta del centres sanitaris de Marratxí durant 
l’horari d’obertura d’atenció establert, això la Conselleria ho fa però no troba metges. Segon, 
instar la Conselleria a garantir les ràtios del personal necessari per atendre les necessitats 
sanitàries urgents de la població, la Conselleria ho fa i ho intenta, però no troba metges 
suficients. Instar la Conselleria de Salut i Consum i el Servei de Salut de les Illes a establir 
els canals de comunicació necessaris amb els professionals, també ho fa però no troba 
sanitaris suficients. I el darrer punt, instar la Conselleria a implementar totes aquelles 
mesures necessàries que permetin que els ciutadans puguin fer efectiu el seu dret a la 
protecció de la salut, també ho fa però puntualment hem trobat problemes sanitaris. I ara vos 
diré, per demostrar-vos que tot això és vera, gestió destacada de la Conselleria de Salut i 
Consum des de 2015 fins 2021: increment de la inversió en salut un 50%, de 1.400 milions a 
2.000 milions. Per l’any 2021 un increment de pressupost en 200 milions d’euros. Devolució 
de 26.800 targetes sanitàries a persones a les quals el Govern els hi havia llevat, persones 
habitualment sense recursos i sense situació regularitzada a les Illes Balears. Demanau que 
tothom ha de poder tenir dret i ser ben atès, vostès varen llevar 26.800 targetes sanitàries, 
que se diu aviat. Eliminació del copagament farmacèutic imposat per l’anterior Govern, 
també vos record que vàreu posar el copagament farmacèutic. També ara parlàvem de la 
gratuïtat de les escoletes, però els nostres majors a pagar copagament farmacèutic. 
Reobertura dels centres de salut els horabaixes, tancats per l’anterior Govern, també vos 
record que els centres de salut se varen tancar els horabaixes, i aquí ens demanau que 
també tothom ha de ser degut així com toca als centres sanitaris. Inversió de gairebé 40 
milions d’euros en millores a tots els hospitals públics, aposta per la formació i investigació, 
nova facultat de medicina, vàreu votar en contra de la creació d’aquesta facultat i ara resulta 
que ens falten metges. Més de 5.000 places d’oferta pública d’oposicions, no en va sortir ni 
una anteriorment. Internalització dels treballadors del servei del transport sanitari urgent, 
creació de la gestió sanitària de les Illes Balears. Les persones al centre, en procés se troba 
el pla de cronicitat, que és la reorganització de l’atenció a persones amb malalties cròniques, 
que també inclou la construcció de nova xarxa hospitalària com és el nou Son Dureta, 
Hospital de Felanitx, Verge del Toro a Menorca i Ca na Majora a Eivissa. També en procés 
se troba l’atenció a la salut mental, reorganitzant l’assistència i la transformació de l’Hospital 
Psiquiàtric de Palma en el Parc Sanitari de Jesús que també està en procés. Ara també li 
recordaré la gestió de la pandèmia Covid19, perquè la puguem comparar també, com vostè 



feia amb altres ajuntaments del PP com Andratx, podem comparar la gestió de la pandèmia 
del Covid amb altres comunitats també governades pel PP. Indicadors epidemiològics, 
comunitat autònoma amb menys excés de mortalitat, entre les menors taxes de mortalitat 
per Covid19, entre les menors taxes de malalts, amb major taxa de proves diagnòstiques per 
habitant, recursos pioners, unitats volants d’atenció al coronavirus, reserva de 1000 llits en 
planta i 300 places disponibles a UCI, adquisició directa de 400 tones de material, atenció a 
les residències de gent gran, tots els positius han estat ingressats a centres hospitalaris, 
cribats periòdics a residents i professionals. No sé si heu llegit les darreres declaracions de 
l'ex-conseller de Sanitat de Madrid. Covid Exprés per la recollida de mostres, Kids Covid, 
centres específics d’atenció a nins amb Covid, medicalització d’hotels per a turistes i per a 
persones sense possibilitat de fer aïllament o quarantena, EduCovid per a control de 
pandèmia als centres escolars, grup de rastreig exclusiu per a persones vulnerables, 
intervenció comunitària a zones d’elevada incidència per part de Salut Pública, més de 20 
cribatges massius a la població general, central de coordinació Covid amb més de 300 
rastrejadors, primers en demanar ajuda a l’Exèrcit, 100 soldats, juntament amb la Comunitat 
Valenciana, pla autonòmic de vacunació, capacitat per posar 200.000 vacunes setmanals, 
primers en obrir vacunació a població de fins a 16 anys, primera comunitat amb cobertura 
del país en la franja de 40 a 49 anys. Per tant, com vos dic votarem en contra perquè trobam 
que ara és oportú i tot el que és oportunisme polític aquesta moció, i tot el que ens demanau 
evidentment tenim claríssim que la Conselleria ja ho intenta, i evidentment a vegades ens 
hem trobat problemes com aquell diumenge a Marratxí, que supòs que m’ho treureu, que hi 
va haver un problema amb els metges d’urgències perquè dels 3 metges que hi ha, abans 
només n’hi havia un, dels 3 metges que hi ha 2 se varen donar de baixa el mateix dia. Per 
tant no és un tema estructural com vosaltres ho voleu vestir sinó que a vegades sí que hi ha 
problemes puntuals per la falta de metges, però això no significa que la gestió de la 
Conselleria hagi estat insuficient”

Demana la paraula de nou la senyora Lola Nchaso: “Coincidimos con todas las necesidades 
que presentan los compañeros del PP, pero yo creo que básicamente los problemas se 
reducen a dos: la carestía de la vida aquí en Baleares y el problema idiomático. Si yo soy un 
licenciado en medicina y puedo irme a Ávila a ejercer y cobrar lo mismo que cobro aquí o 
quizá un poquito menos, pues me iré a Ávila, porque aquí no puedo ir a Menorca o a Ibiza 
con mi familia porque tengo que alquilar una habitación. Gracias”

La senyora Carmen Ripoll intervé: “Gràcies, senyor Batle. Simplement nosaltres l’únic que 
demanam és servei als marratxiners. Gràcies per l’exposició que ha fet, però és vera que 
s’ha fet increment en tot el que vostè ha dit, però no basta. Nosaltres demanam metges per 
Marratxí, metges els caps de setmana que puguin atendre els nostres malalts, els nostres 
ciutadans que estan malalts o que no se troben bé, i que no se n’hagin d’anar a un hospital 
de referència perquè llavors allà també està bastant massificat. És l’únic que demanam”

Ara parla el senyor José María Amengual, regidor per Ciudadanos: “Gràcies Senyor Batle, 
només volia puntualitzar una cosa que ha dit vostè, que certament, segur, l’administració del 
Govern cerca metges per tot arreu, però seria el moment de plantejar-nos el mèrit versus el 
requisit del català. Seria el moment de dir: què està per davant, la salut o la nostra llengua? 
No crec que patirà molt la nostra llengua si obrim aquesta porta encara que sigui de manera 
provisional. Crec que hauríem de ser un poquet més justs amb els nostres ciutadans i donar 
aquesta oportunitat, segur que compareixerien més sanitaris que voldrien venir a la nostra 
comunitat. Moltes gràcies”

Contesta el Batle: “Gràcies, senyor Amengual. Simplement, sobre la seva intervenció, s’ha 



demostrat que el tema de l’idioma no és un problema perquè venguin metges, que no se 
demana com a requisit el català, que això també a vegades se va dient com a bulo, no se 
demana com a requisit. És un requisit per poder obtenir després la carrera professional, i se 
dona anys per poder-ho tenir perquè així se va aprovar també al Parlament la darrera 
proposta que se va fer. Un parell de dades més, és que per jo no és el mateix no trobar 
metges que despedir-los. No és el mateix tenir problemes a la sanitat o als centres de salut 
perquè no trobam metges a tenir-los perquè els has despedit. I amb això vull dir que a dia 
d’avui fan feina, a dia d’avui des de 2015, fan feina 5.000 professionals sanitaris més que el 
2015, 5.000, i que al Govern del PP es va despedir a 1.400 professionals, 1.400 
professionals que segurament es varen cercar la vida, molts a l’estranger segurament, i ja 
no han tornat perquè han refet la seva vida a altres bandes. Per això dic que no és el mateix 
no trobar metges que despedir-los, i aquest problema de no trobar metges li passa a totes 
les comunitats, per això el tema de l’idioma s’ha demostrat que no és el problema. Madrid va 
treure una oferta de 128 metges i només en va cobrir 21, i allà li puc assegurar que no tenen 
problema amb els metges, amb l’idioma, no el demanen, vos ho puc assegurar. De fet a 
Madrid varen posar infermeres a fer de metge a atenció primària, per tant no crec que el 
problema sigui l’idioma. I després, com que me demanàveu el tema de Marratxí, que esteis 
preocupats per Marratxí, jo ara els hi donaré també un parell de bones notícies, que ja les 
deveu conèixer també. L’ampliació de la unitat bàsica del Pla de na Tesa està a punt 
d’acabar, això farà que el Pla de na Tesa tengui el doble de personal del que té ara. Que 
l’ampliació al centre de salut Martí Serra també ja està pràcticament acabada, que això 
significarà que el Martí Serra tengui 6 metges més, i que pròximament, quan acabi el Martí 
Serra, se començarà, també està previst, l’ampliació del centre Sud de Muntanya, que 
també ampliaran metges i personal sanitari”

Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a 
favor dels tres regidors del PP, dels tres regidors de Ciudadanos i del   regidor del Grup Mixt; 
amb el vots en contra dels sis regidors del PSOE i dels tres regidors de MÉS i amb les 
abstencions de la regidora de VOXi del regidor d’Unides Podem, rebutjar la moció abans 
transcrita.

14. Moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular per lluitar contra 
l’ocupació il·legal i millorar la convivencia veïnal i la protecció de la seguretat de les 
persones i coses en les comunitats de propietaris

A continuació es dona compte i lectura per part del portaveu del PP, dels punts d’acord de la 
Moció presentada pel Partit Popular, en data 01 de setembre de 2022 per lluitar contra 
l’ocupació il·legal i millorar la convivencia veïnal i la protecció de la seguretat de les 
persones i coses en les comunitats de propietaris que diu textualment:

“En els darrers anys, ha augmentat el fenomen de l’ocupació il·legal d’habitatges per part de 
les màfies a Espanya i ha continuat l’increment de les denúncies per violació o ocupació de 
domicilis, segons dades del Ministeri de l’Interior.

L’habitatge es protegeix a l’ordenament jurídic espanyol per a evitar l’ocupació («ocupació», 
com popularment es coneix a aquestes accions il·legals), tant des de la perspectiva penal 
com civil i administrativa. L’ocupació, en defecte, és la tinença o possessió d’un bé de 
manera il·legítima i il·legal, en contra de la voluntat del propietari o posseïdor amb títol o 
dret.



El Codi Penal conté, en primer lloc, el delicte d’usurpació a l’article 245 CP, com a mesura 
evidentment descoratjadora del moviment de la denominada ocupació (en paraules de la 
Sentència del Tribunal Suprem 720/2018, de 13 de desembre de 2018).

Aquesta resolució també indica que «concorrent espais de protecció superposats» 
l’habitatge es protegeix en la via civil «a través dels processos “sumaris” de protecció del 
dret real inscrit (art. 250.1.7 LEC en relació amb l’article 41 LH), interdictals (art. 250.1.4 LEC 
en relació amb el 446 CC) o del desnonament per precari (amb força de cosa jutjada, i per 
això, amb plenitud de coneixement i mitjans probatoris, relatiu a l’àmbit possessori de la 
recuperació del qual es tracta), amb fonament en el dret a la possessió real del titular, amb 
les consegüents facultats d’exclusió i de recuperació possessòria, derivats del CC i de la 
LEC (sense que pugui oposar-se la possessió clandestina i sense coneixement del 
posseïdor real que, conforme a l’art. 444 CC no afecten la possessió)».

La defensa contra actes que pertorbin la possessió d’un immoble destinat a habitatge que es 
conté en l’esmentat article 250.1.40 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, 
va ser modificat per la Llei 5/2018, d’11 de juny, amb resultats molt positius quant a la 
reducció de terminis i agilitació de procediments, amb un tractament especial del judici 
verbal per a l’exercici de l’interdicte de recobrar la possessió, permetent demanar la 
immediata recuperació de la plena possessió d’un habitatge o part d’ella, sempre que s’hagi 
vist privada d’ella sense el seu consentiment la persona física que sigui propietari o 
posseïdor legítim per un altre títol i les entitats sense ànim de lucre amb dret a posseir 
l’habitatge i les entitats públiques propietàries o posseïdores legítimes d’habitatge social.

En tercer lloc, l’habitatge es protegeix administrativament a través de la Llei orgànica de 
Seguretat Ciutadana en la qual es recullo com a infracció lleu en l’article 37 del seu text 
l’ocupació de qualsevol immoble, habitatge o edifici aliens, o la permanència en ells, en tots 
dos casos contra la voluntat del seu propietari, arrendatari o titular d’un altre dret sobre 
aquest, quan no siguin constitutives d’infracció penal.

Les tres vies jurídiques redunden en la protecció del dret a l’habitatge (que és un principi 
rector de l’article 47 CE) i el dret a la propietat provada sense oblidar la fundació social 
determinada legalment d’aquesta (que és un veritable dret contingut en l’article 33 CE, en el 
Capítol Segon del Títol Primer, referent als drets i llibertats, que se situa entre els «drets i 
deures dels ciutadans» de la Secció 2.a).

Però a més de les mesures legals ja existents per a combatre aquesta forma de 
delinqüència i salvaguardar la propietat o la possessió legítima i pacífica, l’ordenament 
jurídic ha de ser adaptat i millorat per a permetre una protecció efectiva dels titulars de drets 
i, amés, ha de tenir en compte un bé jurídic a protegir que fins ara no ha tingut deguda 
consideració: la convivència veïnal pacífica i respectuosa en nom de la seguretat de les 
persones i les coses.

Es tracta de situacions, molt comunes, en què l’ocupació d’un habitatge de manera il·legal i 
en contra del titular de la mateixa es produeix comportant una alteració de la convivència 
veïnal, és a dir, no s’entén únicament pertorbat el dret del propietari o posseïdor legítim, la 
defensa del qual ja contempla l’ordenament jurídic, sinó que es provoca una inseguretat dels 
veïns de la comunitat de propietaris en la qual s’han instal·lat els ocupants il·legals. A 
vegades per ruptura de les normes de règim intern de convivència, per realitzar actuacions 
prohibides, nocives, insalubres o en general vedades a la resta de veïns que sí que 
conviuen amb títols jurídics.



Les dures conseqüències no sols per a la propietat, sinó per a la seguretat que té l’ocupació 
en les seves diverses formes, aconsellen un reforç de les mesures actualment existents en 
l’ordenament jurídic, tant a nivell penal com administratiu i civil. A això hem d’afegir un àmbit, 
el de la Comunitat de Propietaris, que sent civil, havia quedat fins ara sense esment jurídic.

En definitiva, es tracta d’assegurar el desallotjament immediat de l’habitatge ocupat en cas 
que la situació sigui de flagrant delicte, i en cas que no ho sigui, en 24 hores per part de la 
Policia; la recuperació del delicte d’usurpació de béns immobles amb penes d’entre 3 i 5 
anys perquè es puguin prendre mesures cautelars; així com la impossibilitat que es puguin 
empadronar i tenir accés a determinar beneficis i d’endurir les penes en cas que es tracti de 
màfies organitzades.

Així com deslligar amb claredat les situacions de vulnerabilitat o exclusió social per 
motiu d’habitatge i de protecció a les famílies en situació d’emergència social, amb el 
fenomen de l’ocupació il·legal al fet que aquesta iniciativa respon. A un okupa no se 
li desnona, se li desallotja, i al vulnerable se li protegeix, sense que l’Estat traslladi a 
la ciutadania les seves pròpies responsabilitats en cap d’aquests dos casos.

Per tot això, el Grup Popular a l’Ajuntament presenta la següent,

PROPOSTA D’ACORD

Primer.- L’Ajuntament de Marratxí insta el Govern d’Espanya a modificar els articles 245 i 
269 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal per a endurir les penes 
en cas d’ocupació de l’habitatge o immoble, especialment en el cas de màfies. Recuperar el 
delicte d’usurpació de béns immobles amb penes d’entre 3 i 5 anys.

Segon.- L’Ajuntament de Marratxí insta el Govern d’Espanya a incloure noves mesures 
processals en la Llei d’Enjudiciament Criminal per a millorar la protecció de les persones 
físiques o jurídiques que siguin propietàries o posseïdores legítimes d’un habitatge o 
immoble, amb l’objectiu de recuperar la plena possessió d’un habitatge o part d’ella, sempre 
que s’hagin vist privats de la mateixa sense el seu consentiment. Procedir al desallotjament 
de l’habitatge ocupat en situació de flagrant delicte o, en cas que no ho sigui, en 24 hores 
per part de la Policia.

Tercer.- L’Ajuntament de Marratxí insta el Govern d’Espanya a modificar la Llei 49/1960 
sobre propietat horitzontal perquè s’habiliti a les comunitats de propietaris com a persones 
jurídiques perquè puguin iniciar els processos de recuperació de l’habitatge en nom d’una 
millor convivència i evitant activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.

Quart.- L’Ajuntament de Marratxí insta el Govern d’Espanya a incloure un nou apartat a 
l’article 18.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local per a evitar la inscripció 
en el padró municipal d’un ocupant il·legal definit en la Llei orgànica contra l’ocupació il·legal 
i per a la convivència veïnal i la protecció de la seguretat de les persones i coses en les 
comunitats de propietaris.

Així com sol·licitar que aquesta inscripció es consideri nul·la i no constitueixi prova de la 
seva residència o domicili ni els atribueixi cap dret. A tals efectes, els Ajuntaments donaran 



de baixa d’ofici o a instàncies del propietari o posseïdor real legítim les inscripcions quan 
tinguessin coneixement d’això.

Cinquè.- L’Ajuntament de Marratxí insta el Govern d’Espanya a modificar la legislació 
tributària per a la reducció d’obligacions contributives d’arrendadors que justifiquin la no 
percepció de rendes.

Sisè.- Donar trasllat d’aquesta moció al President del Govern d’Espanya, a la Ministra de 
Justícia, a la Ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, així com als Portaveus dels 
Grups Parlamentaris de les Corts Generals, i a la Junta de Govern de la FEMP”

Sotmès l’assumpte ja deliberació intervé el senyor José María Amengual, portaveu del grup 
Ciudadanos: “Moltes gràcies senyor Batle. Només diré que el nostre partit des de fa molt de 
temps està darrere d’aquesta problemàtica, demanant solucions, i per mostra un botón: a 
l’abril de 2017, Ciutadans Marratxí, encara no érem a aquest pleno nosaltres, demanàvem a 
l’Ajuntament accions per terminar amb els okupas; el juliol del 20, en aquest mateix 
consistori ja, demanàvem o presentàvem una moció per un pla contra l’ocupació, des de les 
nostres institucions també hem presentat una lluita contra l’ocupació il·legal. Realment vull 
deixar present que nosaltres duim molts d’anys darrere d’aquesta qüestió, recolzarem 
evidentment la proposta del Partit Popular, però crec que això hauria de ser una bandera de 
tots. O sigui, aquesta problemàtica duu molts d’anys, hi ha hagut molts de governs i ningú ha 
estat capaç de donar les eines suficients, com s’estan demanant a aquesta moció, per 
resoldre’l d’una manera ràpida, eficaç i que no afectin als propietaris, sobretot la gent que viu 
a aquestes cases que s’ocupen. Per tant només dir que recolzarem aquesta moció, moltes 
gràcies”

Ara intervé la senyora Lola Nchaso, regidora per Vox: “Desde la llegada a la Moncloa del 
PSOE en coalición con Unidas Podemos el porcentaje de ocupación se ha disparado un 
41%, una cifra que no habría sido posible alcanzar sin la colaboración del anterior ejecutivo 
presidido por el Partido Popular, que en el 2015 con mayoría absoluta en el Congreso 
modificó el código penal para que la ocupación ilegal pasara a ser delito grave a delito leve. 
Vox por el contrario ha llevado 12 iniciativas al Congreso de los Diputados, así como 2 
recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Supremo al respecto, ya que la protección de la 
propiedad y la intimidad en el hogar resultan para todos imprescindibles. Entre las iniciativas 
que Vox ha llevado al Congreso para terminar con la problemática de la ocupación, se 
encuentra endurecer el código penal en delitos de usurpación de inmuebles, ofrecer mejores 
herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y ampliar la protección de los 
legítimos titulares de derechos reales. También hemos realizado una proposición de ley para 
introducir los delitos de usurpación de inmuebles dentro de la ley de enjuiciamiento criminal, 
y una moción para que la policía pueda proteger a los españoles de los asaltos a sus 
propiedades. El resultado de ello fue que en el consenso progre se escandalizó a principios 
de 2021 cuando Vox defendió en tribuna del Congreso a todos los españoles que sufren la 
ocupación ilegal del congreso y propuso el contundente mensaje: patada en el culo en 24 
horas. Fue un escandalazo. Ahora que se acercan las elecciones, lamentablemente el 
PSOE lanza a la palestra una propuesta de desocupación en 48 horas, cuando junto a 
Unidas Podemos no ha hecho otra cosa que facilitar durante tantos años el camino a los 
antisistema a través de un real decreto que impide los desahucios de ocupas que han 
entrado en una vivienda cometiendo un delito de allanamiento y usurpación. La ocupación 
ilegal de pisos no tiene nada que ver con la problemática en la vivienda que nos quiere 
hacer creer la izquierda, y mucho con su intención manifiesta de romper el ordenamiento 
social y convivencia. Es intolerable que se proteja más al delincuente que a la víctima de 



ocupación, la ley debe dar una respuesta eficaz a este problema, no puede ser que los 
ocupas estén más protegidos que el legítimo propietario. Finalmente, el problema de la 
ocupación es tan extendido, tan existente, que existe una red de mafias de ocupación que 
funciona de manera coordinada y eficaz. Localizan una vivienda y la ocupan, llegando a 
utilizar la violencia y la intimidación en muchas ocasiones. Vox ha sido, sin duda, el partido 
político más involucrado en la lucha contra la lacra social. No obstante, votaremos 
abstención por lo anteriormente dicho, que no es aquí donde lo tenemos que hablar sino en 
los órganos competentes, tenemos el Parlamento y tenemos el Congreso. Nuestro voto será 
abstención, gracias”

Ara parla el portaveu del grup municipal d’Unides Podem, el senyor Humberto López: “Bona 
tarda, gràcies senyor Batle. En primer lloc la proposta número 3 de modificar la llei de bases 
perquè se pugui instar, o sigui se pugui iniciar un procés des d’una comunitat de veïnats, és 
una idea, jo no tenia notícies de que no se pogués fer, però si no se pot fer i s’ha de fer 
aquesta modificació en principi és una bona proposta entenem. Després amb el que no 
podem estar d’acord és amb el tema de llevar drets a persones, a famílies que estan 
ocupant en un moment donat una vivenda i que poden tenir persones menors entre els seus 
integrants, i no entenem com se poden intentar llevar tots aquests drets a aquestes 
persones pel fet de que hagin ocupat una vivenda. Se diu ocupació il·legal, no estic d’acord 
amb aquesta paraula, il·legal, sobre una ocupació que podria ser legal perfectament, és un 
jutge qui ha de decidir si l’ocupació és legal o no, no som nosaltres. Una vegada més ens 
esteim, pareix que volem ocupar, realitzar competències que no són nostres, decidir si és 
una ocupació és legal o no, no és la nostra competència. I per tot això llevar drets que estan 
reflectits a la Constitució, a famílies que moltes vegades són necessitades, me pareix 
aberrant, i després que se digui il·legal i que se digui que per se una ocupació afecta a la 
convivència com si fos la definició de la paraula ocupació, afecta la convivència veïnal, no 
està dins la paraula ocupació, no està aquesta definició. Pot ser una persona que fa, que 
ocupa una vivenda, i és una persona educada i no afecta a la convivència, llavors se fan tota 
una sèrie de suposicions que no són certes, i sobretot que no se pot afectar als drets que 
estan reflectits a la Constitució per les famílies. I nosaltres com a administració més propera 
de la ciutadania tenim que garantir aquests drets. I per això votarem en contra d’aquesta 
moció, gràcies”

Torna a parlar el senyor Jaume Llompart: “És que per voler fer via m’he deixat el que volia 
dir al principi de la intervenció, li vull demanar per favor que no consti, però aquest sentit de 
la moció, i ho vull dir molt clarament, ja en vàrem parlar inclús a la diada de la policia, no va 
en cap sentit a generar cap tipo d’alarma. Ja veu que la moció és d’intentar donar eines als 
veïnats perquè puguin tenir a l’administració de la seva banda, i tampoc cerca tenir cap 
bandera per liderar res, sobretot com a Partit Popular, sinó que el que volem és que 
l’administració posi un poc de fil a l’agulla per totes aquestes traves i tots aquests processos 
administratius, judicials i burocràtics que l’administració els hi genera, perquè a l’hora que hi 
hagi una ocupació no hi hagi… Però per favor, no cercam cap tipo d’alarmisme ni cap tipo 
de bandera, sí que és vera que hi ha un problema que va en augment però que a Marratxí 
no és un problema especialment estès com hi ha altres zones de Mallorca. Va per aquí”

Té la paraula en representació de l’equip de govern la senyora Aina Amengual, regidora de 
l’àrea de Serveis Socials: “Hola, bon vespre. Jo primer de tot voldria aprofitar l’argumentari 
de dos jutges que varen intervenir als mitjans de comunicació per parlar del tema de 
l’ocupació. El primer d’ells és en Diego Álvarez de Juan, és un jutge d’instrucció a Reus, 
amb una experiència de 10 anys al jutjat català, va relatar les nombroses inexactituds i 
mentides davant alguns tertulians al programa Espejo Público d’Antena 3 i va dir així: “avui 



en dia és més probable que ens robin el mòbil pel carrer que el fet de que ens ocupin la 
casa, si per part dels propietaris hi ha un interès de treure els ocupas i, sobretot, quan es 
tracta d’un delicte, el desallotjament és immediat, les eines legals que disposam són 
correctes, funcionen correctament, el problema és que hi ha un percentatge molt gros 
d’ocupacions que no són delictives. És molt habitual sentir parlar de que quan passa un 
temps determinat, 24-48 hores, els ocupas que han entrat no se’ls pot treure, i això no és 
així, no hi ha cap previsió legal de cap tipus que converteixi en legítima una ocupació pel fet 
que hagin passat 24 o 48 hores. El major problema que hi sol haver solen ser els ocupas 
que ocupen les vivendes dels bancs, aquest no és un problema d’ocupació essencialment, 
que ho és, perquè aquí els propietaris són els bancs, que no actuen i no protegeixen les 
seves propietats” En segon lloc també aprofitaré l’argumentari d'en Joaquim Bosch, que és 
un portaveu de les Jutgesses i Jutges per la Democràcia, on ell argumenta que hi ha hagut 
una confusió al debat públic amb l’ocupació de vivendes habitades i no habitades, i va dir 
així: “no hi ha cap problema en temes d’ocupació de vivendes habitades, perquè quan hi ha 
una ocupació en aquests casos es tracta d’una violació d’un domicili i està castigat fins amb 
2 anys de presó, i en aquests casos es procedeix a la detenció i al desallotjament immediat 
dels ocupants de la vivenda. Per aquesta raó els casos són molt puntuals i molt pocs. Jo, diu 
en Joaquim Bosch, en 16 anys no he tractat cap cas d’ocupació de vivenda habitada com a 
jutge instructor, i aquesta és la regla general amb la resta de de companys jutges. Hi pot 
haver casos excepcionals, però són resolts amb certa facilitat. Estadísticament és més 
probable que ens matin pel carrer que que ens ocupin la casa en la que vivim, per tant és 
molt irresponsable, però molt irresponsable, alarmar la societat amb la possibilitat de que 
una persona vagi a comprar i torni i es trobi amb la seva casa ocupada. De fet el 82% dels 
pisos que s’ocupen pertanyen a grans tenidors, això vol dir empreses, entitats financeres, 
fons d’inversió, etcètera. Concretament el 70% d’aquestes vivendes buides pertanyen a 
bancs i els ocupants, en un 70%, són famílies, la meitat amb nins petits. El motiu de 
l’ocupació és, en el 75% dels casos, la manca de recursos i, de fet, el 60% de les persones 
que ocupa un habitatge ha sol·licitat prèviament un pis social. Són dades de l’informe de 
l’entitat Obra Social, però tot i aquestes dades tornam a assistir a un estiu ple de 
publireportatges sobre el gran problema de l’ocupació. Per quina raó, si hi ha tantes dades 
tan clares respecte a l’ocupació, per què els grans mitjans es dediquen a difondre missatges 
de tot el contrari? Tal vegada sigui pels milions d’euros que s’inverteixen en publicitat com 
ho fa l’empresa Securitas Direct, que estiu rere estiu disparen els seus beneficis. I vull 
remarcar el que diu en Joaquim Bosch, el portaveu de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, 
que diu que el tema de les ocupacions no és el problema judicial més greu d’aquest país, i 
les dades que tenim aquí s’ha produït un increment d’un 5% de les denúncies, però s’han 
produït en els darrers mesos un increment d’un 500%, torn a repetir, un 500%, les notícies 
alarmistes sobre les ocupacions, intervencions de polítics sobre el tema, la qual cosa ens 
demostra que s’ha sobredimensionat el problema de manera artificiosa. No és que no 
existeixin aquests delictes, com molts altres que existeixen als jutjats, però aquest increment 
del 500% de les notícies sobre el tema ens demostra que és realment artificiós. En tot cas 
això serveix com a cortina de fum per no parlar de la causa del mal causat, és a dir la manca 
d’habitatge social assequible i l’absència de polítiques d’habitatge que garanteixin l’accés, 
per no parlar de com està de bé aquest marc discursiu als especuladors d’habitatges al 
nostre país, entitats financeres, fons d’inversió i rendistes, a les empreses de seguretat 
privada o als negocis parapolicials que fan gala de prendre’s la justícia per la seva mà. 
També podríem parlar de dades concretes a Marratxí, que des de l’any 2016 comptam amb 
un programa específic per a gent que està ocupant cases, per poder-los donar suport 
socioeducatiu i, així, minvar aquests efectes de problemes en la convivència. Actualment 
tenim coneixement d’una vintena de famílies que per part de Serveis Socials s’està actuant, i 
totes elles estan ocupant cases de grans tenidors, i des de l’any 2016 no tenim coneixement, 



no hem trobat cap cas d’ocupació de vivenda habitada ni de cap propietari particular”

Una altra vegada té la paraula la senyora Nchaso: “No sé si el señor Humberto López se 
dirigía a mi cuando decía de la ocupación ilegal. Si una vivienda es ocupada por una compra 
no es ocupación, es una compra. Si es ocupada por un alquiler es un alquiler. Si está 
ocupada en contra de la voluntad del propietario es una ocupación y además ilegal, porque 
no tiene el permiso del ocupante. En cuanto dice la señora Cristina, no, Serra, perdona, 
Aina… Dice que ocupan casas de grandes tenedores, empezaron así las ocupaciones… Es 
que lo tienes girado, bueno, Amengual. Dice que las familias que están son familias que 
ocupan viviendas de grandes tenedores, ¿usted sabe cómo dejan estas viviendas por muy 
grandes tenedores que sean? Las dejan destrozadas, no le digo cuando ocupan una 
vivienda particular, las dejan hechas unos zorros. La vivienda es propiedad de uno, en 
América todavía son peores, allí no les dan una patada en el culo, les hacen cosas peores. 
Hay mafias que están montadas en el dólar con eso de la ocupación de las viviendas, por 
mucho que digan los jueces de Reus y no sé dónde más ha leído. A mí no me gustaría irme 
de viaje y volver y encontrar la casa que pago con mi sudor, la hipoteca, y que esté 
ocupada, lo siento mucho. Perdón, gracias”

Torna a intervenir el senyor Jaume Llompart: “Moltes gràcies. Tornaré a les paraules que he 
dit abans, intentaré no alarmar i no fer bandera de res, el que passa que amb aquestes 
intervencions… Quan he dit que la moció, i per ventura és que no m’he sabut expressar bé 
amb les meves paraules, però no volia alarmar i de fet els punts d’acord ens parlen de certs 
mecanismes administratius a fi de que els propietaris de bancs…De cases, perdó, perdó, a fi 
de que els propietaris de cases ocupades puguin tenir l’administració del seu costat. No hem 
anat a cercar jutges, no hem anat a cercar dades, sinó que l’esperit de la moció és que si 
passa la gent tengui aquest fet. A Marratxí crec que hi ha 4 o 5 cases ocupades, no són 
negocis, desconec de qui són les cases, sí que és vera que ens generen, qualcuns, casos 
de convivència entre veïnats, cosa que generalment, sense menysprear ningú, però 
generalment a aqueixes persones el tema de la convivència els hi costa un poc, i 
simplement demanam que l’administració estigui del teu costat. Senyor López, si els drets 
que tenen aqueixes persones de tenir famílies i nins, això ens arriba a la patata i al cor i ens 
sap molt de greu, però també ens sap molt de greu, no a Marratxí perquè no ha passat 
encara, però a famílies amb nins i gent gran que els ocupen la seva vivenda això no li sap 
greu a vostè. Només li sap greu les persones que ocupen, i les persones que se’n vagin on 
vagin, que no ha passat a Marratxí però ens pot venir el cas, que se’n vagin on vagin i quan 
tornin a ca seva amb el padrí, la padrina, i el net i la neta, no puguin entrar a ca seva, això 
no li sap greu a vostè. Aquests no, no els ha mencionat. Jo li deia que nosaltres, el nostre 
esperit de la moció, és endurir penes, que en 24 hores se desallotgin, que s’habilitin a les 
comunitats de propietaris, que se pugui evitar inscriure a un padró municipal, que això és 
competència nostra, a persones que estan ocupant una casa. Perquè de fet en parlàvem 
abans amb els meus companys, quan una persona marratxinera se vol empadronar, o 
perdó, no marratxinera, se vol empadronar al nostre registre d’aquí baix, li demanam o una 
còpia de l'escriptura o un contracte de lloguer o bé una autorització del propietari de la casa, 
i als ocupas no els demanam res i se poden empadronar i ja ho veurem. Jo li dic que en tot 
aquest procés que l’administració estigui al seu costat, jo no cerc alarmar a ningú, només li 
dic que l’administració estigui, i llavors el tema d’obligacions, si s’hi fiquen se poden 
empadronar. Això li dic, senyor Batle. No he cercat altres, i l’esperit de la moció, li he dit al 
principi, que era aquest, per tant jo li dic que si tenim l’oportunitat de situar l’administració 
marratxinera a devora la gent per si hi ha un denou i hi ha un cas, crec que és el sentit de la 
moció. Lament que votin en contra, lament que d’un problema que podem tenir a Marratxí, 
en cases particulars que ja li dic que desconec si aquestes cases ho són o no, vostès no hi 



estiguin a favor. Res més, moltes gràcies”

Torna parlar la regidora Aina Amengual: “Jo el primer de tot que voldria exposar és el fet de 
que la Constitució també reflecteix, igual com per exemple reflecteix el dret a l’educació, 
també reflecteix el dret a l’habitatge i aquí, per desgràcia, encara hi ha moltíssima de gent 
que no té casa. Per la qual cosa ja he exposat a l’argumentari anterior que tenim un gran 
problema, aquí i a tota Espanya, amb el fet de que manca habitatge, per la qual cosa si 
defensam la Constitució per segons què, això és una de les altres coses que també… [Parla 
algú fora de micròfon] Me deixa acabar? Gràcies. Resulta que també a la Constitució també 
s’hi inclou el fet de que el tenir habitatge és un dret constitucional, tant si ens agrada com si 
no ens agrada. A nosaltres hi ha altres coses que de la Constitució que no ens agraden i les 
hem d’acceptar, però… I després també, com ja he dit abans, un dels grans problemes que 
tenim són els mitjans de comunicació, que esteim acostumats a que els mitjans siguin 
capaços de fer notícia alguna cosa sobre la qual gairebé no hi ha interès o alarma social en 
temporades com l’estiu. Ja ho va dir n’Eduardo Galeano: és el temps de la por, el potencial 
de la por és infinit, la por és la matèria primera de les pròsperes indústries de la seguretat 
privada i de control social, només cal que la demanda creixi tant o més que els delictes que 
la generen, i que els experts assegurin que així continuarà sent. D’aquesta manera florirà el 
negoci de la por, mentres tots i qui més qui menys ens anem tornant vigilants del proïsme i 
presoners de la por. Això explicava n’Eduardo Galeano el 2006, i així empreses com 
Securitas Direct obrin la seva web amb un missatge clar: protegeix-te davant l’ocupació amb 
Securitas Direct. El 2018 els robatoris amb força als habitatges van ser 9 vegades més 
nombrosos que les ocupacions, 107.188 davant 12.214 usurpacions, i el 80 d’aquestes en 
habitatges de bancs o d’habitatges abandonats, segons diversos estudis. Però el clima 
d’opinió generat pels mitjans de comunicació fa que per a les empreses de seguretat sigui 
més fàcil fer referència a les ocupacions que no pas als robatoris, una cosa que sembla que 
ha canviat els últims anys, ja que el 2017 l’Associació per l'Autoregulació de la Comunicació 
Comercial Autocontrol va demanar la retirada d’un anunci d’alarmes per utilitzar la por al 
robatori d’una manera desproporcionada, però no només cal apuntar a la por com a fi, sinó 
també al sensacionalisme com a arma econòmica pels mateixos mitjans, que cerquen 
argumentar les seves audiències. I ja li torn a dir el mateix que li exposava un poc abans: no 
totes les famílies tenen la sort d’haver rebut l’educació que nosaltres hem pogut rebre ni de 
tenir les habilitats socials que nosaltres tenim, i per això hi ha tal vegada aquests problemes 
de convivència i, a més a més, ja li he exposat, que des del 2016 aquest Ajuntament és un 
dels pocs que té als Serveis Socials un projecte dedicat únicament a aquestes persones per 
intentar pal·liar aquesta problemàtica existent”

Ara parla el Batle: “Gràcies, senyora Amengual. Jo per afegir, entenc el que diu el senyor 
Llompart de l’esperit de la moció, me pareix molt bé, evidentment jo crec que les coses 
tècniques a nosaltres també se’ns escapen, crec que a tots els d’aquesta sala se’ns escapa, 
i esper que se puguin arribar a acords al Parlament d’aquest país, sincerament ho dic. Crec 
que si no se fa un ús polític d’això jo crec que se n’arribaran, però clar, nosaltres és vera que 
l’esperit així com vostè diu, aquest esperit, nosaltres no el compartim perquè pareix que 
aquesta moció, o aquesta manera de tractar el tema dels ocupas, s’oblida també de tot el 
desastre social que hi ha a darrere, que no tot són màfies sinó que també hi ha gent amb 
necessitats que ha quedat molt enrere socialment que no té més remei que fer aquest tipo 
d’ocupació. Per això també crec que és important, n’Aina ho ha explicat també un poc, però 
crec que és important diferenciar aquestes dues tipologies que hi ha quan se parla 
d’ocupació, perquè així també ho entendrà i jo crec que també és important que la senyora 
Nchaso ho entengui perquè el que deia canvia radicalment. Hi ha dos tipus de delictes, un 
és la violació de domicili que és l’allanamiento de morada, com s’entén, que són a aquestes 



cases que qualcú hi viu, que és la gran preocupació que avui ha sortit aquí. Tu te’n vas de 
vacacions, ve qualcú, t’ocupa, tornes i està ocupada. Això és allanamiento de morada, igual 
que si t’entren a robar també és un allanamiento de morada, i això és el que les forces de 
seguretat de l’estat poden treure aquests ocupas automàticament. I això és el que dèiem 
que ha minvat, de fet de 2013 a 2019 ha minvat bastant aquest número i pràcticament 
simplement són 238 casos el 2019, comparat amb 2013 que eren 315, en tot l’Estat parlam. 
Després l’altre tipo, que és el que sí que hi ha problemes, és el delicte d’usurpació. El delicte 
d’usurpació se fa a habitatges que no són llar, no és d’aplicació el delicte de violació de 
domicili però sí d’usurpació, per tant els habitatges en mans de persones jurídiques, en 
aquest cas els bancs, no poden patir el delicte de violació però sí el d’usurpació de 
l’immoble. Això obliga les forces i cossos de seguretat de l’Estat a sol·licitar la intervenció 
judicial, que fa que el procés de desocupació s’allargui durant més temps. Però aquí també 
hi ha el problema de que a vegades molts presenten també contractes, perquè a vegades 
han estat enganats, perquè a vegades aquesta gent són víctimes de màfies que els han 
enganat aquests pisos fent creure que eren seus, i això són casos que s’han trobat, i per 
tant ja hi ha segons quines situacions que, evidentment, hi ha d’actuar un jutge. Com he dit 
abans aquesta tipologia se sol donar a cases de bancs o fons voltor que estan desocupades 
tot l’any. I deia el tema dels números perquè també és important que el que és allanamiento 
de morada representa un 0,0013 aproximadament… [parla algú fora de micròfon] No, a 
Espanya, estic parlant de… La moció és a nivell espanyol per tant jo també ho he fet així. En 
canvi sí que és vera que, com deim, l’altre sí que ha anat pujant de 2013 fins el 2019, 
perquè de 2019 a 2020 hi ha una baixada també important de 1.500 casos, i aquesta 
incidència suposa un 0,13% del total. També hem de dir, i és important, que a Balears ha 
baixat un 19,5 el número de denúncies durant l’any 2020 si ho comparam amb el mateix 
període de 2019, que és de gener a juny. Per tant jo crec que en conclusió podem dir que no 
existeix un problema social amb l’ocupació de la vivenda que constitueix el domicili habitual i 
segones residències al nostre país, mentres que sí que s’aprecia un increment dels delictes 
d’ocupació de vivendes buides als darrers anys, encara que pateix una important reducció el 
2019. Clar, també no se pot dir que no s’ha fet res tampoc en aquest tema, hi ha hagut 
distintes mesures. Per exemple, la Fiscalia Superior de les Illes Balears, el passat 10 de juny 
de 2018 el Fiscal Superior de les Illes Balears, en Tomeu Barceló, va dictar una instrucció 
que clarificava determinats aspectes de la llei i autoritzava els cossos i forces de seguretat 
de l’Estat a desallotjar de manera immediata, sense intervenció judicial, quan els supòsits 
indiquen violació del domicili, el que vos he dit, allanamiento de morada. La instrucció 
indicava que, en cas de violació flagrant de morada s’ha de procedir directament i de forma 
immediata al desallotjament dels tercers ocupats. També la Fiscalia General de l’Estat ha 
publicat també recentment una instrucció que va en aqueix mateix sentit, i que s’havia 
d’utilitzar l’allanamiento de morada, posar que és una qualificació que permet instar al jutge 
a expulsar els intrusos com a cautela urgent en un plaç màxim de 72 hores. També la 
Secretaria d’Estat de Seguretat, que pertany al Ministeri d’Interior, ha elaborat també les 
seves instruccions, que també ajuden, en aquest cas, als que se tractin de supuestos de 
usurpación, que és els que parlàvem que eren els delicats, la intervenció de les forces i 
cossos de seguretat de l’Estat podrà ser immediata i sense necessitat d’esperar mitjans 
judicials, si se té coneixement de la comissió flagrant del delicte. En cas de que no sigui 
possible detectar la usurpació en el moment en què se comet, serà necessària l’autorització 
judicial pel desallotjament de l’immoble. Per tant els processos més llargs en el temps es 
donen als casos d’usurpació, com he explicat, i aquí jo crec que s’han de distingir dos 
fenòmens: per un costat tenim l’ocupació de vivendes que se produeix per part de famílies 
que pertanyen a col·lectius vulnerables, per això deia que a l’esperit de la moció falta parlar 
també d’aquesta gent, que han perdut la seva vivenda en conseqüència de la crisi i que es 
veuen abocats a ocupar il·legalment una vivenda com a darrer recurs, que és molt diferent a 



un altre tipo de famílies que ocupen distintes cases. Per una altra banda tenim l’ocupació 
que se duu a cap per grups organitzats i en què el seu modus operandi es correspon amb el 
procés d’ocupació amb la consegüent exigència, moltes vegades, als propietaris d’una 
compensació econòmica per deixar l’habitatge. O bé també amb un mercat irregular de tràfic 
de vivendes ocupades, que se venen i se lloguen per part de la pròpia màfia, per tant aquí 
també dins l’ocupació de les famílies que ocupen també trobam víctimes d’aquestes màfies. 
Precisament el protocol d’Interior reforça les accions d’investigació encaminades a evitar 
l’aparició i consolidació d’aquests grups criminals. A més, per lluitar contra aquestes màfies 
és essencial recuperar els efectius de la policia i Guàrdia Civil, que no podem oblidar tampoc 
que de 2011 a 2018, amb el govern també del Partit Popular, es varen retallar 12.000 
efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil, per tant és lògic pensar que aquest retall de 
personal també hagi tengut qualque incidència en l’increment dels delictes relacionats amb 
l’ocupació. I com deia, crec, en aquesta moció li falta aquesta part social, aquesta ànima 
social, crec que també és important parlar de les polítiques socials relacionades amb la 
vivenda, que són també les que fan que minvin els casos d’ocupació. I crec que les distintes 
iniciatives presentades pel grup de dreta, sobretot per Vox, concentren la seva atenció en 
l’ocupació per part de moviments organitzats i deixen a un costat aquesta dimensió que els 
hi estic explicant, l’ocupació que se produeix per necessitat i, entre altres coses, és 
conseqüència de la falta de polítiques públiques de vivenda de les darreres legislatures. 
Consideram que si està bé aquest fenomen de delinqüència s’ha d’aturar de forma decidida, 
no és menys important, també, fer front a la situació de desprotecció i de vulnerabilitat en 
què viuen moltes famílies, que no han vist una altra resposta a la seva situació que ocupar 
una vivenda. I també, no les llegiré totes, però també per tot això el Govern ha aprovat 
diverses mesures que cerquen protegir els arrendataris i els propietaris més vulnerables, i 
estic parlant de propietaris també, més vulnerables. No les llegiré totes perquè trob que no 
fa falta perquè n’hi ha moltes, també com a mesures urgents el Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana està fent feina en dos projectes fonamentals en el 
desenvolupament de la vivenda social, el Plan 20.000, que promou diferents mesures per 
incrementar l’oferta de vivenda de lloguer assequible, inicialment amb un foment de 20.000 
vivendes, l’avantprojecte de llei pel dret de la vivenda, que tampoc els enumeraré, i també 
per darrer cal recordar que el Govern ja havia aprovat abans de la crisi del Covid19 el Reial 
Decret de Llei 7/2019, d’1 de març de mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer, que 
modifica la LAU, i entre altres coses estableix distintes garanties també pels arrendataris. 
Per tant crec que podem dir que no existeix un problema social amb l’ocupació il·legal de 
vivendes, i així ho demostren les dades. Sí s’observa als darrers anys un augment de les 
xifres d’ocupacions de vivendes buides, les que hem dit usurpacions, les que hem dit que 
són dels bancs o grans tenidors, coincidint també sobretot amb la crisi econòmica i que una 
vegada més mostra que la recuperació econòmica no ha arribat als més desfavorits. I en la 
immensa majoria també dels casos es centra en vivendes propietat de bancs i grans 
empreses immobiliàries, i grans tenidors. Per cert, i com he dit abans, aquesta evolució 
ascendent se va venir produint sobretot durant els anys del govern del Partit Popular, sense 
que en cap moment durant aquest temps s’hagués mencionat aquesta problemàtica com a 
alarma social aquest tema de l’ocupació. Per tant aquest tema surt ara i no ha sortit durant 
els anys que més problemes existien i que més pujava amb més força. Que és important 
que s’habilitin els protocols aquests d’actuació que he explicat abans, tant la Fiscalia com les 
forces i cossos de seguretat de l’Estat, perquè puguin adoptar mesures cautelars dels 
primers moments de l’ocupació, especialment quan es tracta de delicte flagrant i quan 
l’ocupació es produeix sobre una vivenda que constitueix el domicili de l’afectat, i també 
qualsevol reforma legal que vagi en direcció, trobam, i jo crec que això és important, 
qualsevol reforma legal que vagi en direcció, de llevar als jutges les competències per 
determinar un desallotjament immediat implica rebaixar les garanties processals i podria, 



també, significar falta de constitucionalitat, això també és important. I també, que l’autèntica 
emergència social en aquest cas és en matèria de vivenda, de la que no se’n parla des dels 
mitjans de comunicació, moltes vegades, i també des dels grups més de la dreta, i que s’ha 
ignorat mentres també s’ha governat. Per tant, la necessitat d’una política pública de vivenda 
que garanteixi l’accés a una vivenda digna als joves i als col·lectius més desfavorits. Per 
tant, per aquestes raons votarem en contra d’aquesta moció”

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

15. Moció presentada pel grup municipal Vox Marratxí para Rehabilitar el safareig des 
Caülls

A continuació es dona compte i lectura per part de la portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso 
Sota, de la Moció presentada per Vox Marratxí, en data 12 de setembre de 2022 “Para 
Rehabilitar el safareig des Caülls”que diu textualment:

“El safareig era parte fundamental del sistema hidráulico de la posesión de Es Caülls, que 
data del siglo XIX, integrado conjuntamente por la fuente, la noria, el aljibe y la acequia; 
curiosamente poco nos queda de este conjunto, tan sólo el recuerdo de calles en dicha 
población que llevan su nombre.

El progresivo estado de abandono de esta construcción, tan representativa en nuestra tierra, 
tuvo un ligero paréntesis en el año 2012 cuando efectivos del Consell de Mallorca 
acondicionaron y habilitaron el mismo, vallando su perímetro para evitar su degradación y 
protegiendo el inmueble ante actos vandálicos.

Desde entonces, el citado safareig ha sido ignorado por los distintos equipos de gobierno y 
en los diez años transcurridos no se ha realizado ni una sola actuación de mejora ni limpieza 
en el mismo.

Actualmente, su precaria situación se encuentra cubierta por una frondosa vegetación, 
arbustiva y arbórea, que ni siquiera deja entrever su verdadera dimensión ni la capacidad de 
su depósito, desplomándose constantemente al mismo tiempo las piedras que fortifican sus 
muros.

Por todo lo expuesto, el Grupo VOX propone al Pleno del Ayuntamiento de Marratxí el 
siguiente:

ACUERDO

El Pleno del Ayuntamiento de Marratxí insta al Consell de Mallorca en coordinación con el 
equipo de gobierno a llevar a cabo aquellas actuaciones que reviertan la ostensible y 
continuada degradación arquitectónica del safareig de Es Caülls”

A continuació la senyora Lola Nchaso mostra unes imatges impreses dient: “Y estas son las 
fotos del antes, sobre el 2012, que se intentó hacer algo, y esta es la foto actual”



Sotmès l’assumpte a deliberació parla el senyor José María Amengual, portaveu del grup 
Ciudadanos: “Moltes gràcies senyor Batle. Me dirigiré a la senyora Nchaso i li diré que 
nosaltres no veim cap diferència, [canvia a la llengua castellana] no vemos ninguna 
diferencia, perdona Lola, con respecto a la mayor o menor competencia de esta moción o de 
las otras con respecto a este consistorio. Consideramos que tanto las que se han 
presentado anteriormente tenemos competencia igual que con esta, no veo realmente, 
porque usted ya directamente insta también al Consell Insular de Mallorca, nosotros 
instamos a las instituciones que consideramos. Simplemente quería hacer esta 
puntualización. Luego quería recordar también que nosotros hemos pedido la actualización 
de catálogo de nuestro patrimonio y que este ha sido un punto de acuerdo con el equipo de 
gobierno para apoyar los presupuestos del año 2020, es un tema que creo que todavía 
está… ¿Cómo? [canvia a la llengua catalana] Vendran, senyor Batle, vendran altres 
pressuposts i quan facem comptes direm, què està passant, no? Jo volia donar aquesta 
resposta però he temptat si me la tornava a donar, perquè va passar amb una altra qüestió. 
Només vull recalcar que hem d’estimar el nostre patrimoni i com és de justícia recolzarem 
aquesta moció. Gràcies”

Intervé ara el portaveu del Partit Popular, el senyor Jaume Llompart: “Gràcies. Tot el que 
sigui i vaig amb esperit, independentment de les competències, tot el que vagi amb 
iniciatives de mantenir i cuidar el nostre patrimoni i la nostra història, ja sigui en forma 
d’arquitectura, tendrà el nostre recolzament i votarem a favor de la moció. Moltes gràcies”

Té la paraula en representació de l’equip de govern el senyor Josep Ramis, regidor de 
Cultura i Patrimoni Històric: “Moltes gràcies, senyor Batle, i bon vespre a tothom. Des de 
l’equip de govern no hi tenim cap objecció al text proposat a la proposta d’acord i hi votarem 
a favor”

Sotmès l’assumpte a votació, els senyors assistents acorden per unanimitat aprovar la 
moció abans transcrita.

16. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció presentada pel grup polític 
municipal de Ciudadanos de Marratxí relativa a la mejora del transporte público y 
movilidad alternativa

A continuació intervé la portaveu de Vox, la senyora Lola Nchaso: “¿Puedo decir una cosa? 
¿Puedo hacer una puntualización al señor Amengual? Por el fondo de la moción yo creo que 
la urgencia no es justificativa, por el fondo, porque este tema hace dos meses que usted 
sabía que había, que estaba la semana de la movilidad, y como usted sabe aquí vamos a 
trancas y barrancas. Esto se ha presentado hoy, usted es el primero que sabe que hoy para 
hoy es casi como nada. No se preocupe, que sí que votaré a favor, pero que tenemos que 
acabar con todas estas prisas innecesarias, se sabía de mucho antes, ¿vale? Ya está, señor 
Alcalde”

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: “Moció presentada pel grup polític municipal de Ciudadanos de Marratxí 
relativa a la mejora del transporte público y movilidad alternativa”



16. Moció presentada pel grup polític municipal de Ciudadanos de Marratxí relativa 
a la mejora del transporte público y movilidad alternativa

Té la paraula el portaveu del grup Ciudadanos, el senyor José María Amengual: “Moltes 
gràcies senyor Batle. Només volia dir que la meva intenció era demanar disculpes perquè la 
nostra manera d’actuar no és aquesta. Avui hi ha hagut un mal entès, l’he comunicat a 
primera hora del dematí, pensàvem que això esteia presentat i no esteia presentat. Tot 
aquell que s’hagi sentit ofès o que cregui que no és procedent té el seu dret d’expressar-ho 
en la forma que consideri. Ara, hem votat tots a favor, consider que esteim d’acord. El per 
què s’ha presentat, que la podríem haver deixat pel mes vinent, realment ha estat perquè la 
setmana passada va ser la Setmana Europea de la Mobilitat, això volia dir, i no volíem 
deixar-ho passar pel mes següent perquè era ja presentar-la a toro pasado i era molt 
oportuna aquesta moció, consideram”

A continuació dona compte i lectura, de la Moció presentada per Ciudadanos de Marratxí, en 
data 27 de setembre de 2022 “Relativa a la mejora del transporte público y movilidad 
alternativa, que diu textualment:

“La Semana Europea de la Movilidad es la principal campaña para promover la movilidad 
urbana sostenible que desarrolla la Comisión Europea y que tiene como objetivo fomentar el 
cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras 
soluciones de transporte limpias e inteligentes. Además, hay tres Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que tienen una vinculación directa con la movilidad: el 11, el 12 y el 13.

Hace décadas que el vehículo privado es el principal medio de transporte en Baleares y, 
aunque se han puesto en marcha algunas iniciativas para promover el transporte público, 
éstas han resultado, a todas luces, insuficientes. Por ello, para cambiar ese hábito es 
necesario hacer un esfuerzo mayor por parte de las administraciones públicas. 

Por otro lado, el fomento del transporte público pasa también por mantener en el mejor 
estado posible los núcleos dedicados a su uso y fomento. Pensamos concretamente en la 
Estación Intermodal de Palma, en la que conviven autobuses interurbanos, metro y trenes 
pero que necesita una serie de mejoras. Así, desde Cs instamos al Ayuntamiento de 
Marratxí que solicite al Govern que mejore sus instalaciones, elevando la inversión en 
mantenimiento, limpieza, seguridad y accesibilidad, ofreciendo a este intercambiador el trato 
que merece como epicentro del transporte público en la isla de Mallorca.

En una sociedad digital como la actual, es incomprensible que los ciudadanos de Baleares 
no puedan consultar de una manera sencilla las rutas, horarios y líneas de transporte 
público.

Finalmente, en Cs somos conscientes de que todo avance en materia de movilidad lleva 
aparejada una importante inversión. Por ello, creemos fundamental no dejar pasar la 
oportunidad que presentan los fondos europeos para avanzar en la descarbonización y 
poder así cumplir los objetivos de desarrollo sostenible a los que se han comprometido tanto 
España como las Illes Balears.

Y de una forma más específica, los Ayuntamientos de las islas necesitan todo el apoyo 
posible para intensificar su apuesta por el transporte público y los medios de transporte más 



limpios, por lo que las demás Administraciones Públicas deben ayudarles a elaborar 
proyectos susceptibles de recibir financiación europea.

En resumen, desde Ciudadanos apostamos sin fisuras por una movilidad sostenible y 
adaptada a las necesidades de los ciudadanos, para lo cual consideramos fundamental 
incorporar a la vida cotidiana el uso del transporte público desde las edades más tempranas, 
mejorar las infraestructuras existentes en todo lo posible y aprovechar las oportunidades 
financieras que permitan avanzar hacia un desarrollo sostenible de los espacios urbanos.

Por todo ello y para avanzar en la movilidad sostenible, desde el Grupo Municipal de 
Ciudadanos proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Marratxí la adopción de los 
siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Instar al Govern a poner en marcha un plan piloto de transporte público nocturno 
los fines de semana y vísperas de festivo.

· Línea nocturna de la T2 y T3 de tren.
· Línea nocturna con el recorrido de la L123, que en la actualidad solo está activa en 

temporada estival.

Segundo.- Instar al Govern a desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que 
permita al usuario consultar de manera unificada la información relativa al transporte público 
de las Illes Balears (horarios, tarifas, líneas), estudiando la posibilidad de financiarlo a través 
de Fondos Europeos.

Tercero.- Instar al Govern a aumentar la inversión en el mantenimiento, limpieza, seguridad 
y accesibilidad de las paradas y estaciones especialmente la Estación Intermodal de Palma”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el senyor Jaume Llompart, portaveu del 
Partit Popular: “Gràcies. No se preocupi, senyor Amengual, que ens pot passar això a 
qualsevol i no s’ha de justificar, per tant no fa falta que demani disculpes. Ens pareix bé tot 
el que sigui millorar el transport públic i dotar d’un bon transport públic als nostres veïnats i 
als nostres companys, però la veritat que entenc que la línia nocturna del que demanam 
amb aquesta marxa d’un pla pilot, la línia nocturna del T2 i T3 de tren, crec que ens afecta, 
passa pel nostre municipi en vàries de les nostres aturades, però no entenc, tot i que ja li dic 
que votarem a favor, però no entenc el recorregut de la línia 123 del TIB, que crec, no sé si 
m’he equivocat,  que fa Calvià - Santa Ponça? Que ens pot beneficiar al 100% als nostres 
veïnats, sí que per ventura podríem afegir especialment la línia 341 que és la que fa el 
recorregut per dins Marratxí, no obstant li torn a repetir el que he dit al principi, li donarem 
suport a aquesta moció perquè tot el que sigui millorar, però per ventura podríem incloure, si 
li pareix bé, que la línia 341 de Marratxí també se posés en marxa dins aquest pla pilot de 
transport públic nocturn els cap de setmana i les vísperes de festiu, i així els nostres veïnats 
i companys, i nosaltres mateixos, podríem anar als llocs on ens duu aquests dies. Moltes 
gràcies”

Ara intervé la senyora Lola Nchaso: “Entiendo que el grupo de Ciudadanos está pidiendo 
unas cosas asequibles, loables, el plan piloto se puede mejorar y bastante, que empleen los 
chavales el autobús, son los que más lo emplean, el mecanismo automático siguen siendo 
los pendientes de una cara, sí, se puede pedir y se debe pedir. Mira, hay una parada que 



desde que estoy viviendo en es Pont d’Inca no tiene ni una triste marquesina, ni una triste 
marquesina. Todavía estamos pidiendo pues eso. Entonces, en mejorar las infraestructuras 
pues también hace falta. El intermodal está hecho un nido de ratas, de conflictivos, la 
millonada de 230 millones del convenio de carreteras no se ha tocado para nada. Palma se 
encuentra entre las 150 ciudades con más atasco del mundo junto con Barcelona, que son 
las 2 primeras de España. Con estos presupuestos tan elevados no se ha ampliado el 
metro, las líneas de autobús, por ejemplo la que viene del aeropuerto para acá, es la misma 
desde que estoy aquí, no se ha ampliado, no se ha hecho otro trazado diferente. Dicen que 
claro, no funciona porque lo ocupan los extranjeros y hacen los atascos. Creo que en 
invierno no hay atascos. Lo que sí le propondría, señor Amengual, es que nos centremos un 
poquito más en la circulación de aquí, de Marratxí, tenemos estos autobuses: 2, 3, 34, 25, 
82, pero no llegan a unir todos los núcleos del término. ¿Por qué no hacemos un ejercicio? 
Vamos todos a pasear al término, vemos los puntos negros del término en cuanto a 
circulación, en cuanto a rotondas innecesarias, por qué se producen los atascos, que hay 
horas que de verdad no se puede circular. Gracias, señor Alcalde”

Intervé ara per part de l’equip de govern el Batle, el senyor Miquel Cabot: “Nosaltres 
evidentment també esteim en línia, crec que hi ha coses interessants com el tema de 
l’aplicació dels horaris, unificar horaris, ho trobam interessant evidentment, i si pogués 
funcionar una línia nocturna a Marratxí evidentment també que estaríem encantats, no tenim 
cap problema. Per tant nosaltres només li demanam una petita transacció, que quan diu 
instar al Govern a poner en marcha un plan piloto de transporte público, simplement és 
literatura, que digui instar al Govern a estudiar la viabilidad de poner en marcha un plan 
piloto de transporte público. Simplement això, és literatura, és com a que no… És 
simplement això”

El senyor José María Amengual torna a tenir la paraula: “Senyor Batle, moltes gràcies. 
Primer li contestaré al senyor Llompart que aquesta moció no només cerca el benefici de 
Marratxí sinó que podem beneficiar a més gent, i quan deim més gent és inclús a nosaltres 
mateixos quan volem desplaçar-nos a altres municipis, i que d’altres municipis puguin venir 
al nostre. Hem valorat aquesta línia 123, que és una línia que s’ha demostrada com a 
funcional però només funciona a l’estiu. O sigui, pensam que se pot fer aquesta proposta, 
després els tècnics ja faran els seus números, també podríem haver proposat la línia 
aquesta Joan March que passa pel nostre municipi i entra fins el SYP de carrer Cabana, per 
ventura que arribàs a l’estació del tren, seria interessant comunicar una línia de bus amb 
una estació important que ja dona transport cap a altres puestos de l’illa. Sí que podem fer 
aquesta proposta, nosaltres esteim oberts a qualsevol que proposi el que consideri oportú, 
que era el que volia dir a la senyora Nchaso: jo propostes concretes, m’agrada o no 
m’agrada, endavant. O sigui, la cosa important és conèixer el municipi i no ser utòpic 
tampoc, no podem tenir una xarxa de transport públic com tenen a Palma, és inviable això, 
Marratxí no té aquest ús. Però sí que per ventura ens podem plantejar aquesta línia que he 
dit, per exemple, de Joan March, que arribàs fins a la Planera, en lloc d’aturar-se a 
Garrovers. O sigui, venc a dir, l’únic que pretenem amb aquesta moció és que se faci un 
estudi més ample del que ha de ser el transport públic, i poc més. Respecte al que m’ha dit 
vostè de la transacció; instar a posar en marxa o estudiar són dues coses diferentes, molt 
diferentes perquè estudiar… Evidentment tot duu un estudi al primer moment, però ens 
agradaria que aquest estudi no quedàs a un calaix sinó que tengués una resposta. O sigui, 
venc a dir, feim la proposta, feim la transacció però esperam una resposta d’aquest estudi. 
Una resposta avalada, venc a dir que digui no és viable per tal, tal i tal”

Contesta el senyor Batle: “Sí, evidentment jo me referia a n’això, vull dir poner en marcha 



significa ja posar un pla en marxa, els autobusos al carrer, i veure si funciona o no funciona, 
i estudiar la viabilitat de posar en marxa és un estudi tècnic abans també per veure les 
mancances que pugui tenir la posada en marxa d’aquests busos”

Ara té la paraula el senyor Jaume Llompart: “Gràcies. És vera que a vegades hem de 
debatre coses aquí que no són en benefici només pels ciutadans de Marratxí o són en 
benefici de la resta de l’illa o en benefici nostre quan sortim a altres municipis, però per 
ventura la viabilitat d’aquesta línia 123 de la zona de Calvià-Santa Ponça, per ventura en 
l’hivern és vera que sí que pot beneficiar a qualque resident que hi hagi allà però no té 
l’atractiu que té a l’estiu, en l’hivern. Jo aquesta transacció que el Batle ens proposa d’instar 
la viabilitat de la línia 123 me pareix bé, és decisió seva, però jo també els afegiria que 
també anem a instar a estudiar la visibilitat del pla pilot a la línia 341 que és de Marratxí, 
d’aquesta manera veuríem, ajudaríem a la gent de tota la resta de Mallorca i a la nostra a 
que puguin anar a centres comercials, puguin anar a centres de salut o a hospitals de 
referència en moments com el que diu la moció. Si els hi pareix bé, clar. Gràcies”

Torna a parlar el senyor José María Amengual: “Benvingut sigui, ja ho he dit abans”

De nou parla el senyor Batle: “Nosaltres vegem també bé la proposta del senyor Llompart. 
També dir-li, però, que quan ja se varen fer aquests canvis de línies a Marratxí, que se’n 
varen fer també de molts profunds, ja hi ha estudis. Vull dir, l’estudi per exemple del que ve 
de Joan March fins que arribi fins a Antoni Maura també se va valorar tot això, però també 
és vera que les coses canvien. Vull dir, de quan se posen a quan amb els anys, per exemple 
si hi ha una gran afluència de passatgers sempre ajuda a poder posar o a poder allargar tant 
freqüències com l’itinerari d’aquestes línies. I simplement també dir a la senyora Nchaso que 
per no agradar-li dur mocions de coses que no tenen que veure amb Marratxí, per un 
moment he pensat que era regidora de Palma, perquè ha fet un estudi de mobilitat de Palma 
que ha estat bo, però dir-li que vostè ha dit que passejar pel municipi per conèixer bé les 
línies que hi ha de transport, i jo li recoman que sí, que la faci, perquè veig que pel que ha dit 
veig que hi ha segons quines també coses que no coneix, desconeixement per part vostra. 
Per exemple, crec que desconeix pel que ha dit que hi ha una línia que va directament de 
Marratxí a l’aeroport, per exemple, i de fet crec que la vaig comentar aquí a un plenari, per 
tant sí que està bé que s’informi, no importa que pategi molt el nostre municipi, que està bé 
que ho faci, a la pàgina web o a la nostra aplicació també surt totes les línies que tenim a 
Marratxí. Per tant, passam a votació d’aquest punt si vos sembla bé. Faig l’incís que és amb 
les dues propostes que hem fet, la del senyor Llompart… [Parlen el senyor Jaume Llompart i 
el senyor José María Amengual fora de micròfon] Sí, sí, pot quedar, afegim, Cap problema”

Sotmès l’assumpte a votació, i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels tres 
regidors de MÉS, dels tres 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 
la moció en la forma següent:

Primero.- Instar al Govern a estudiar la viabilidad de poner en marcha un plan piloto de 
transporte público nocturno los fines de semana y vísperas de festivo.

· Línea nocturna de la T2 y T3 de tren.
· Línea nocturna con el recorrido de la L123, que en la actualidad solo está activa en 

temporada estival.



· Línea 341

Segundo.- Instar al Govern a desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que 
permita al usuario consultar de manera unificada la información relativa al transporte público 
de las Illes Balears (horarios, tarifas, líneas), estudiando la posibilidad de financiarlo a través 
de Fondos Europeos.

Tercero.- Instar al Govern a aumentar la inversión en el mantenimiento, limpieza, seguridad 
y accesibilidad de las paradas y estaciones especialmente la Estación Intermodal de Palma”

B) PART DE CONTROL

1. Donar compte dels decrets i resolucions del període entre l’11-07-2022 al 10-08-2022 
i de l’11-08-2022 al 10-09-2022

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia del període comprès entre l’ 11-
07-2022 al 10-08-2022 i del període comprès entre l’11-08-2022 al 10-09-2022.

Els senyors assistents es donen per assabentats dels Decrets i Resolucions aprovats entre 
l’11-07-2022 al 10-08-2022 i de l’11-08-2022 al 10-09-2022, abans esmentats.

2. Donar compte del Decret núm. 90/2022

Escrit del Lletrat de l’Administració de Justícia, de data 19 de juliol de 2022,del Jutjat de lo 
Contenciós–Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, adjuntant Decret núm. 90/2022, on 
s’acordà tenir per desistit, per part del recurrent, el recurs contenciós-administratiu, 
procediment ordinari 204/2019, interposat per l’entitat ORANGE ESPAGNE SA, contra la 
resolució dictada per aquest Ajuntament en data 09/10/2019, contra les liquidacions de taxa 
per ocupació del subsòl, sol i volada de la via pública, corresponent al quart trimestre de 
l’exercici 2018 (expt. 791T/2019) i al primer trimestre de l’exercici 2019 (expt. 3604H/2019) i 
contra l’Ordenança fiscal que regula la referida taxa.

Vist el Decret núm. 90/2022, de data 19 de juliol de 2022, del Jutjat de lo Contenció- 
Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, on s’acorda tenir per desistit, per part del 
recurrent, el recurs contenciós-administratiu, procediment ordinari 204/2019, interposat per 
l’entitat ORANGE ESPAGNE SA, contra la resolució dictada per aquest Ajuntament en data 
09/10/2019, contra les liquidacions de taxa per ocupació del subsòl, sol i volada de la via 
pública, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2018 (expt. 791T/2019) i al primer 
trimestre de l’exercici 2019 (expt. 3604H/2019) i contra l’Ordenança fiscal que regula la 
referida taxa.

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. 90/2022 de data 19 de juliol de 2022, del Jutjat 
Contencios-administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, en relació al procediment ordinari 
núm. 204/2019, on s’acorda tenir per desistit, per part del recurrent, el recurs contenciós- 



administratiu, procediment ordinari 204/2019, interposat per l’entitat ORANGE ESPAGNE 
SA, contra la resolució dictada per aquest Ajuntament en data 09/10/2019, contra les 
liquidacions de taxa per ocupació del subsòl, sol i volada de la via pública, corresponent al 
quart trimestre de l’exercici 2018 (expt. 791T/2019) i al primer trimestre de l’exercici 2019 
(expt. 3604H/2019) i contra l’Ordenança fiscal que regula la referida taxa.

Els senyors assistents es donen per assabentats del Decret 90/2022 abans esmentat.

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 i a totes, gràcies senyor Batle. Això no és un prec, 
no és una pregunta, no és una proposta, perquè quan se tracta d’Aigües de Marratxí no sé 
exactament què és, sinó que és perquè estiguin assabentats. Hi ha veïnats que m’han 
mostrat, normalment se fa la lectura dels comptadors trimestralment, resulta que les lectures 
se fan de dia 8 a dia 11, i curiosament fa 3 anys seguits que els mesos d’estiu, que és quan 
més aigua se gasta, se fa la lectura entre 21, 22, 23, és a dir, no se fa entre 8 i 11. Què 
passa? Que se passen de 10 dies més de la lectura normal, així se passen del tram o del 
bloc dels 135, o dels 75 als 135, o dels 135 als 136, això li reporta a cada veïnat d’aquests 
70, 80, fins inclús 90 euros més del que realment li tocaria pagar. No sé l’Ajuntament si pot 
fer alguna cosa o no, perquè tractant-se d’Aigües de Marratxí ja li dic que és difícil, però que 
al menys estiguin assabentats que està passant això. Llavor aquí tenc una instància que 
realment no és una instància, és una denúncia, perquè al final demana una indemnització, 
que és una senyora que va caure al carrer de Ca ses Monges amb una cadira amb rodes. El 
carrer de Ca ses Monges, fa qüestió de dos mesos o dos mesos i mig, se va asfaltar, de 
Pòrtol, sí, se va asfaltar el tram del carrer Major al carrer Toni Roig, i se va deixar sense 
asfaltar de Toni Roig a Sant Pere, són 50 metros. Jo entenc, entenc, que no se va asfaltar 
perquè la xarxa d’aigua està molt malament, i asfaltar per tornar a rompre cada dos dies, no 
se va asfaltar. Entenc que és això, perquè aquest carrer, si vostè veu aquestes fotos [mostra 
unes imatges impreses], aquesta senyora va caure a dins un clot d’aquests, fa més d’un 
mes que va entregar la instància, avui els clots estan igual, no s’han tocat, a més a més de 
fer la instància va donar part a la Policia i li varen dir que enviarien a arreglar-ho. Aquests 
clots són d’Aigües de Marratxí, vull dir que no té res que veure, evidentment els 
responsables subsidiaris som nosaltres, però és d’Aigües de Marratxí. A dins aquest tros de 
carrer hi ha 50 metros i hi deu haver com a 10 ó 12 fuites d’aigua, unes arreglades, unes 
altres sense arreglar que perden, i unes que estan arreglades però sense tapar, i crec que 
és molt necessari. Aquesta senyora l’havien operada feia dos mesos d’un pròtesi a un 
genoll, una pròtesi especial que li varen dur d’Alemanya, la se va tornar a rompre, i ara està 
a ca seva esperant que tornin dur una altra pròtesi per tornar-li a canviar. I quan obri la porta 
i veu al carrer aquí on va caure i està sense arreglar li causa moltes molèsties, per tant 
pregam que com a mínim s’arregli aquest tros, i si s’ha de demanar a Aigües de Marratxí 
que se canviï la canonada i s’ha d’asfaltar tot el carrer, que se faci. Moltes gràcies” 

Seguidament parla el portaveu del Partit Popular, senyor Jaume Llompart: “Jo els hi volia fer 
un comentari ja a arrel d’un problema que hem parlat a diversos plenaris, és sobre els 
contenidors de reciclatge o de… sí, de reciclatge, de cartró i plàstics, que els vàrem 
substituir per uns més petits, ens varen dir que n’havien col·locat de nous, ja els hi vàrem fer 
saber que eren més petits de capacitat, però segueixen sent insuficients, són molt menys 
pràctics i, òbviament, seguim sense sumar els litros que teníem abans i la població que ha 
crescuda. O segui, que per favor, els hi demanam a veure si a zones com la Cabana i al 



Pont d’Inca, sobretot, els poden tornar a, per favor, revisar, i si fan falta més que els 
col·loquin, perquè la situació no és insostenible cada setmana sinó quasi quasi cada dia. 
Llavors, hem sabut que hi ha hagut un hidrant, una boca d’incendi, al carrer Cabana, que se 
va rompre, sabem que no són competències nostres, crec que aquesta és de Facsa, a veure 
si poden passar a col·locar-la de bell nou, ara està tapat perquè si hi ha un denou se pugui 
utilitzar. Està bé el tema de la inclussivitat als passos de zebra, de vianants, que hem fet, el 
que passa és que hagués estat millor que abans de pintar a segon quin pas de peatons 
qualcú s’hagués anat a fixar si realment el que pintaven se veuria o no, perquè la meitat dels 
passos de peatons allà on hem pintat el atura, comprova, vigila i crusa, crec, ho dic de 
memòria, que està molt bé, però és que n’hi ha qualcuns que és totalment inútil el que hem 
pintat perquè no se veu. Hagués estat bé que abans de gastar aquests doblers haguéssim 
anat, com a mínim, a pintar el tros de blanc de bell nou i después tornar a pintar, que són un 
grapat, en tenc un parell d’apuntats, els hi puc dir però crec que els podrien revisar tots. 
Llavors els hi demanaria a veure si per favor poden estudiar l’allargament dels pas de 
peatons que hi ha just a davant dels horts de Cabana, el poden allargar fins a davant el local 
de gent gran, perquè la gent gran no hagi de pujar a travessar més a dalt, que el fa un 
poquet més perillós per la proximitat a l’autopista, a la incorporació, millor dit, a la sortida. 
Els hi volia demanar sobre el Gran Mercat, ja fa un grapat de plenaris que ens vàrem 
comprometre a tornar-lo a obrir, en quin estat se troba i què ens diuen? Llavors, tres més, si 
podien anar a mirar els arbres, ara que parlàvem d’arbres la setmana passada, just darrere 
el Mercadona del Pont d’Inca, que se veu que tot l’arbrat està aixecant el paviment i genera 
problemes, i que no ens generàs més danys personals a gent que pugui circular per allà. I el 
darrer era per saber a veure, que parlàvem dijous passat de l’informe aquest, o de l’estudi 
de l’arbrat de la via pública, era per saber més que res a veure si ens podien dir si aquests 
arbres o aquesta intenció de salvar arbres a les urbanitzacions del municipi, amb tot aquest 
recorregut que vostès varen fer de saludables, ja l’han previst sembrar amb les condicions 
que els tècnics, perquè el que se veu del forat estret que hi ha fet al que realment els tècnics 
de l’informe ens proposaven hi falten més de 2 pams o tres per banda. Simplement era 
saber això, moltes gràcies”

El batle dona la paraula a la regidora, senyora Cristina Alonso, regidora de Neteja Viària: 
“Bon vespre a tothom, en quant als contenidors de reciclatge, dir-li que a la Cabana no s’han 
tocat, només s’han tocat al Pont d’Inca i Cas Capità, i al Pla de na Tesa. Sabem que la 
capacitat és més petita, de fet la proposta de l’empresa precisament era canviar el tipo de 
contenidor per canviar el tipo de camión. Als carrers més estrets que hi ha al Pont d’Inca el 
camió d’iglú no hi passa, inclús com que ha de desprendre el ganxo, ha de moure el ganxo i 
ha d’aixecar molt amunt els contenidors, si hi ha cablejat o el que sigui impossibilita 
logísticament fer aquesta feina, per això la proposta de canviar els contenidors, i per això 
també en comptes d’un d’iglú en posàvem dos d’aquests per suplir els litros, que no sigui 
còmode l’obertura perquè és més petit és una cosa, però la capacitat sí que s’ha suplit, 
perquè un contenidor gros són 3.000, 2.800, i un contenidor petit són 1.000, en posam dos. 
De totes maneres les freqüències s’estan intentant modificar perquè hem vist que també hi 
ha hagut un augment potencial del tema del reciclatge, que ens alegra per una altra banda. I 
després dir que justament per pal·liar aquest problema, sobretot a la zona comercial del 
Pont d’Inca, a Antoni Maura especialment, hem posat en marxa un programa o una recollida 
pilot de porta a porta només als comerços, perquè hem detectat que són els que 
normalment omplirien més aviat els contenidors i que tenen el volum de capses més gros. 
Ja no són papers d’oficina sinó que són capses més grosses, i a partir de dilluns que ve se 
posa en marxa aquest projecte, a expenses de que funcioni bé i tot això, se quedaria 
implantat, i si no tornaríem i miraríem de modificar el tema dels contenidors. I després en 
quant al tema dels arbres, que crec que era el següent que me podia tocar a mi, sí que 



esteim en coordinació, el que és vera que vàrem veure que no s’estaven fent els forats així 
com nosaltres havíem demanat i vàrem aturar al moment per anar a parlar amb l’empresa i 
tal, i això s’ha de modificar. Gràcies”

El Batle diu: “El Gran Mercat, els hem convocat, si no m’equivoc, a fer una comissió, perquè 
els tècnics de l’àrea, o els treballadors de l’àrea, varen fer un estudi, varen fer també una 
enquesta als usuaris del mercat, i vos volem presentar aquest estudi i també distintes 
possibilitats que existeixen amb el Gran Mercat, per això hem convocat la reunió, que crec 
que és la setmana que ve, si no m’equivoc, i vos durem tota aquesta informació la setmana 
que ve, perquè la pugueu conèixer. Després, apuntam els precs que heu fet, el tema 
d’allargar el pas de vianants, els hidrants de camí Cabana, els contenidors de reciclatge ja 
hem contestat, els clots d’ATM per desgràcia no és l’únic en tot el municipi, però sí, i el tema 
del rebut d’ATM ara me crea curiositat, ho mirarem bé”

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. Jo només volia fer un comentari referent a 
les llargues obres del Mercadona. Habemus rotonda, venc a dir, la rotonda pareix que ja 
està asfaltada i ja funciona, queden cosetes, el carril bici està tallat allà, jo suposo que a 
expenses de l’edifici. Volia comentar que l’obra aquesta de demolició, que ja ha començada, 
és un renou com tota obra, evidentment, però té un afegit, i és que han ficat una màquina 
trituradora del material de l’excavació. O sigui, a part d’aquestes màquines han de fer la 
trituració allà in situ, no ho podrien fer a un altre puesto després de 2 anys d’emprenyar? 
Simplement era fer aquest comentari, o sigui, nosaltres ens queixam, els veïnats, jo som 
veïnat afectat, i tot el dia he d’estar sentint aquesta màquina triturant material, crec que és 
una decisió molt desafortunada per part de la constructora i de l’empresa, ja que ens ha 
donat tant de palo aquests dos anys. Moltes gràcies, li pas la paraula a la meva companya”

Ara intervé la senyora Lidia Sabater, regidora també del grup Ciudadanos: “Gràcies. Jo tenc 
vàries qüestions. Una és referida a Marratxí XXI, els contractes, les persones, el personal 
que va a fer net les escoles. Hem rebut queixes, ja que els mestres estan per coses 
pedagògiques i no per fer net quan arriben el setembre, perquè s’ha hagut de fer net totes 
les aules i no s’han pogut dedicar a qüestions pedagògiques, a veure si aquí hi ha falta de 
personal o què passa. I també volia demanar si hi ha qualque article al seu contracte en 
quant a la recollida de les papereres de les aules, ja que se fa un treball i una feina 
d’educació ambiental separant el fems de plàstic, paper i rebuig, i després se troben que 
aquestes persones de neteja ho fiquen tot a la mateixa bossa i ho tiren al fems, i no separen. 
Per tant, jo trob que aquí s’hauria de fer un incís en aquests contractes i que sigui una 
clàusula que es separi aquest fems. Per altra banda també hem recollit queixes de que al 
pavelló de Costa i Llobera, quan els nins de bàsquet o després de jugar, o equips que van a 
jugar allà, se troben sense aigua calenta, i trobam que això no hauria de ser. Després, el 
Raiguer tenia convocada una vaga de recollida de fems, bé, l’empresa, que finalment pareix 
que s’ha desconvocat, però casualment tenen un camió espenyat de recollida. A veure si la 
policia local, tal vegada, podria guaitar per aquestes persones que venen del Raiguer a tirar 
el fems a Marratxí, a veure si podrien estar més atents, ja que estan a rebosar tots els 
contenidors i amb això tal vegada encara tenguem més fems pels carrers. Per altra banda el 
clavegueram, quan hi va haver pluges, esteia obstruït de fulles, no sé si s’ha fet net perquè 
si està previst que venguin més dies de pluja no anirà. I després, què se sap de l’ampliació 
de l’IES Sant Marçal? Perquè també hi ha alumnes que, clar, han de fer classes a les aules 



prefabricades, ja sé que no és competència de l’Ajuntament, però per ventura teniu 
informació i clar, haver de sortir amb l’ordinador a cercar el wifi tampoc hi és. I pel que fa a 
l’equip de vòlei, estan amb manca de pistes, amb manca d’espais, tots els equips que fan 
esport, i hi ha equips d’adolescents que acaben a les 10 i mitja, per exemple. Trobam que 
hem de facilitar amb més instal·lacions, més recursos com sempre deim, i facilitar la pràctica 
d’aquest esport, en general els esports. Gràcies”

Ara té el seu torn de preguntes el regidor Marcos Pinela, també pel grup de Ciudadanos: 
“Buenas noches, gracias señor Alcalde. Yo sencillamente lo que quiero hacer es un ruego y 
una pregunta. Con relación al ruego, tengo entendido que en la página web del 
Ayuntamiento se ha establecido que la calle Farinera, esta que se bloqueó al tren, que no se 
podía pasar, pues tuvo una inversión, aproximadamente de 1.400.000 euros. El mural está 
muy bonito, pero da la casualidad de que las instalaciones, como los ascensores, [mostra 
unes imatges] no funciona ninguno, y lo peor para la parte de la seguridad, es que están 
abiertos. Es un foco de inseguridad porque se puede utilizar para personas que quieran 
dormir ahora en el invierno, para consumo de droga, y no paro de decir en cuestiones de 
violaciones. Por lo tanto rogaría de que esto, no sé si es competencia del Ayuntamiento, del 
Consell o del sistema ferroviario, pero que se tomen cartas en el asunto para que esto no se 
encuentre, ya que ha tenido un coste económico muy alto y creo que han pasado 6 meses 
desde su inauguración. Con relación a la pregunta, Cristina, sé que te voy a caer mal, pero 
me sabe mal. Es el segundo año consecutivo que te voy a preguntar sobre los parques, 
porque justamente fue en septiembre de 2020 que te hice la moción, y sigo tomando fotos 
cada año a los mismos parques y nos encontramos con las mismas situaciones. Si por favor 
me podrías responder, porque el año pasado me comentaste de que se iba a sacar creo que 
una tela del estadio o algo así, creo, y se va a colocar en los parques, pero no sé qué pasó 
con ello y seguimos igual. Si por favor me contestas esto, gracias”

Contesta el senyor Miquel Cabot: “Per començar, el prec que ha fet de carrer Farinera, a 
quin costat és l’ascensor aquest? Al costat d’Antoni Maura? Però els dos estan oberts? El 
romput ho sé, però obert? Quina part és? Antoni Maura? [Parla Marcos Pinela fora de 
micròfon] I l’ha vist més d’un pic o només se l’ha trobat així una vegada? Encara està obert? 
De quan és la foto?”

Contesta el senyor Pinela: “Desde hace dos días”

Segueix parlant el Batle: “Els ascensors tenim un problema de fabricació, que hi entra aigua. 
Nosaltres, el manteniment, el duu l’Ajuntament, tenim un pressupost de 13.000 euros per 
arreglar-ho, però evidentment no ho arreglam perquè entra aigua, per tant ho arreglaríem i 
se tornaria a rompre. I ja li hem dit a l’SFM i l’SFM sé que ho està mirant, varen venir a sellar 
però no ha anat bé, hi entra aigua igual, se filtra, i hi ha aquest problema que a jo me sap 
molt de greu perquè és vera que la gent que no pot davallar les escales no el pot utilitzar, i ja 
fa molt de temps que està així. Però clar, l’obertura, com que sé que hi han anat els de 
manteniment a mirar, esper que sigui perquè estaven fent qualque tipo de manteniment i no 
vareu veure els homes, però me preocupa que estigui així, evidentment, no s’ha de poder 
obrir, això ho anirem a mirar. El vòlei, és vera que ara té un nou equip i té problemes 
d’espai, però, també és vera que el vòlei jo crec que ocupa 5 instal·lacions municipals. Té el 
Blanquerna que només és per ells, tenen l’institut de Marratxí i tenen altres bandes, així i tot 
també, clar, tenim un problema: tenim les instal·lacions que tenim, si els clubs creixen per 
damunt les possibilitats de les instal·lacions que tenen, evidentment ens trobam problemes, 
evidentment. De totes maneres hem parlat amb ells, amb la presidenta, i hem mirat si ells 
troben una altra instal·lació privada i nosaltres miraríem d’ajudar amb el lloguer, igual que 



feim amb l’handbol, que també tenim aquest problema amb la Salle, per tant és vera, tenim 
un problema, que els clubs creixen per damunt de les possibilitats que tenen les seves 
instal·lacions i intentam fer front a tot però és complicat, és un tema complicat. L’ampliació 
de l’IES Sant Marçal, la informació que tenim és que estan encara acabant la redacció del 
projecte, per tant ells el que ens han dit és que quan acabin la redacció passen directament 
a la licitació del projecte, però encara estan en la redacció. Això és la cosa darrera que 
sabem, que és d’un mes”

Intervé ara el senyor Joan Francesc Canyelles, regidor d’Urbanisme: “Que les llicències 
d’obra, que després quan ho han licitat demanen la llicència d’obra, totes les que siguin 
d’interès general les passam davant a totes les altres, venc a dir que les donam en via 
d’urgència. Com que normalment no tenen gaire deficiències, per no dir-te que en tenen molt 
poques, perquè quan se fa la redacció el redactor del projecte ja venen a Urbanisme a 
assessorar-se de com han de plantejar el projecte o quins inconvenients poden trobar a 
nivell urbanístic, normalment no tenen deficiències perquè les han solventades durant la 
tramitació de la redacció del projecte”

Torna a tenir la paraula el senyor Batle, Miquel Cabot: “Així és. Que estarem per les 
licitacions, no estarem per nosaltres. Després tenim, agaf els precs dels embornals, que diu 
que està brut, li passarem a FACSA. El tema del fems del Raiguer també agafam el prec. 
Després també ha dit dues coses que nosaltres no tenim constància, suposo que se referia 
a la neteja de l’escola, suposo que la informació que té és del Costa i Llobera, ho mirarem. I 
després, el tema del reciclatge, estan obligats per contracte, igual que ho han de fer aquí a 
l’Ajuntament allà també. Ho mirarem. [Parla Cristina Alonso fora de micròfon] I el que no sé, 
que també hem de dir que no tenim constància, però és vera que el regidor d’Esports avui 
no hi és i per ventura ell ho sap, és el tema de l’aigua calenta del Costa i Llobera. No li 
podem demanar avui al senyor Mas, però demà ho mirarem amb el director d’Esports i si és 
així supòs que estan ja pendents d’arreglar-ho, no crec que tardin molt. I després un 
comentari sobre la trituradora del Mercadona. Crec, i me puc equivocar perquè no ho sé a 
ciència certa, crec que és obligatori triturar els residus allà mateix. Crec que és obligatori, de 
totes maneres esper, que ja ho han tirat tot, esper que no tardin molt en triturar. [Parla el 
senyor José María Amengual fora de micròfon]. Exacte, correcte, crec que estan obligats per 
un tema mediambiental també”

Torna a intervenir el senyor Joan Francesc Canyelles: “Fan la separació, fan la separació, la 
trituració, de tot el que poden tornar a emprar per fer l’obra. Separen el que és ferro i el que 
siguin residus que no siguin purament d’obra i trituren tot el tema d’obra, tant siguin blocs, 
com sigui formigó, com sigui rajoles, i això se torna a utilitzar, si s’hi ha fixat hi ha un 
caramull que ja és bastant notori, se torna utlitzar quan fan el relleno i quan fan tot de 
l’excavació, etcètera, etcètera. [Torna a parlar el senyor José María Amengual fora de 
micròfon] Sí, sí, sí, sí, han fet la feina de separar, així com abans se collia tot i se duia tot a 
TIRME o a MAC, ara no. En aquest tipo d’obres se fa així, també ells estalvien uns doblers. 
O sigui, fan, per una banda fan una qüestió més mediambiental, i l’altra s’estalvien uns 
doblers perquè no se’n duen un material que han de pagar per abocar-lo i després han de 
pagar per comprar-lo”

Ara té la paraula de nou la senyora Cristina Alonso: “Bon vespre, no, no me caurà malament 
perquè me reclami les coses. És vera que se va fer el prec l’any 2020, 2020 no vàrem fer res 
en aquest sentit perquè vàrem haver d’invertir tot el que teníem previst per parcs per la 
desinfecció dels mateixos, que s’havia de fer dos pics cada dia i se’n varen anar molts de 
doblers en això. Però sí que hem estat fent feina amb altres parcs, per ventura precisament 



just el que me va dir no, però ara esteim preparant, acabant de preparar, els plecs per fer 
una remodelació i una millora al parc de Balanguera, que me pareix que és un dels que 
tenia, i s’ha fet aportació d’arena a altres que també havia minvat, que cada cert temps s’ha 
de fer, i el tema de la gespa reciclada la utilitzem en trossos, perquè clar, no se pot fer 
tirades llargues perquè hi ha les línies, hi ha parts que no se poden utilitzar, i el que sí se pot 
utilitzar s’emplearà. Gràcies”

Torna parlar el Batle: “Només per informació, la gespa ja s’ha utilitzat al camp de Cas 
Capità, ara se posarà la gespa de l’escola vella del Pont d’Inca, s'utilitzarà, i crec que hem 
fet qualque parc més, i a la pista multiesportiva dels Garrovers també ho hem utilitzat, 
encara ens queda per sumar, i també hem donat a segons quines escoles que ens han 
demanat també per posar trossos, també li hem cedit”

El senyor Pedro López, regidor de Seguretat Ciutadana, té la paraula: “Muchísimas gracias 
señor Alcalde, con su permiso. Señor Marcos, le agradezco la foto pero también la 
agradecería que en el momento de hacer la foto lo comunique a Policía. Tenemos dos días 
para poder intentar evitar lo que usted bien ha dicho, que entre gente y que haga un mal uso 
del mismo. Muchas gracias”

Respon ara el regidor Marcos Pinela: “Sí, señor Pedro, pero es que después me quita el 
protagonismo en el pleno, no se lo puedo decir en el momento”

Torna a contestar el senyor Pedro López: “Lo siento, pero si queremos tener una policía 
proactiva y que podamos evitar y resolver problemas tiene que ser actuando en tiempo y 
forma”

Intervé de nou el senyor Batle. “Bueno, yo me lo tomo como broma ahora esto, [canvia al 
català] però és vera que primer és la seguretat”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola 
Nchaso: “Señor Alcalde, yo ahora me pongo la camiseta marratxinera, que vi que antes 
estaba preocupada si iba a Palma, lo que sí le ruego es que las respuestas de las preguntas 
de hace, hace, hace, no me llega ninguna respuesta, no sé a quién compete que me haga 
llegar las respuestas, si a través de Secretaría, si a través de cada concejal, no me llegan 
las respuestas. Paso a hacer mis preguntas: en nuestra ruta de visitas por las diferentes 
entidades deportivas nos hemos percatado de que la adjudicación de las concesiones no 
siguen las mismas pautas. Unas se encuentran de manera alegal, cedidas a clubs o a 
asociaciones, y en otras como es el caso del campo de fútbol de Nova Cabana, se insiste en 
seguir procedimientos adecuados mediante un concurso fallido por diferentes razones que 
se demora en el tiempo y casi dos años. Ante esto, ¿por qué razón, señor Alcalde, en unas 
concesiones se hace la vista gorda y en otras no? ¿No se deben ceñir todas a los mismos 
criterios concursales, bajo el criterio de gozar de las mismas oportunidades para todos? 
Centrándonos en el campo de fútbol de la Nova Cabana, ¿no le parece que ante la falta de 
concesión tendría que haber optado a una solución óptima para el club y para los jugadores, 
los futbolistas? Porque mientras tanto no han limpieza ni mantenimiento digno en los 
vestuarios ni en las instalaciones en general, no hay servicio de bar y falta de control y se 
producen robos del cableado eléctrico, personas ajenas que saltan al interior del campo por 
las vallas rotas, no solamente a jugar, sinó a realizar incluso fiestas ilegales. También se 



han producido destrozos en los baños y conductas incívicas dentro de ellos, han aparecido 
hasta excrementos esparcidos en las paredes del bar. En fin, un despropósito, señor 
Alcalde, ponga fin a ello dotando de medios del propio Ayuntamiento o incluso recurriendo a 
una externalización momentánea hasta que se adjudique la mencionada concesión. Para el 
señor Daniel Mas, que sé que no ha venido como ha dicho usted: nos hemos quedado muy 
sorprendidos al saber que diferentes responsables de clubes y concesiones nos han dicho 
que no le conocen personalmente y que ni siquiera se ha dignado a pasar por las 
instalaciones en un partido, y peor aún, ni siquiera en presentaciones de diferentes 
plantillas. ¿Qué ha hecho usted, entonces, en estos casi cuatro años de mandato? A 
propósito del tema de okupas: procedimos mostrando nuestra preocupación por la 
okupación del antiguo cartel de la Guardia Civil en Pont d’Inca. Cabe recordar que en marzo 
ya dimos parte en el pleno de ese mes, pero es que actualmente el poco material valioso 
que había en ese inmueble ha sido desmantelado, también se han enganchado ilegalmente 
a la red eléctrica. Los vecinos indican que los okupas realizan pequeños hurtos en otras 
propiedades y en el interior de vehículos. Pongan fin a esta lacra y a este terrible asunto. 
Una vez más denunciamos el aumento del índice de criminalidad, señor López. Segundo 
trimestre y del semestre del presente año con comparación al mismo del año 2021. En el 
periódo de enero del 2022 se han cometido en Marratxí 711 delitos, 93 más que en el 2021, 
un 15% más. Pero es que los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 60%, los 
robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones un 41,7%, y los delitos 
graves, menos graves, las lesiones y riñas tumultuosas han aumentado escalofriantemente 
un 200%. Sus palabras, señor Alcalde, en la diada de la policía, otra vez, se tornan vacías, 
no niegue la evidencia que vemos todos: los delitos aumentan en Marratxí y el sentimiento 
de inseguridad es cada vez más creciente entre los ciudadanos. Esto está sacado de los 
datos de criminalidad trimestral y semestral del… [algú parla fora de micròfon] Ah, sí, 
supongo que sí. Deficiencias en el carril bici, a continuación el gran despropósito de la 
instalación de carril bici que trae de cabeza a los vecinos de Pont d’Inca Nou, ses Cases 
Noves y Pont d’Inca Park. Entre las variopintas calamidades nos encontramos una calle de 
doble sentido dónde es imposible que quepan dos coches, árboles con los que topan de 
bruces al girar, árboles que plantan ya secos y muertos, pintado de paso de peatones sin 
rebajar aceras, este me lo he olvidado el dibujo, sin rebajar aceras para que puedan andar 
con suficiente garantía los peatones con movilidad reducida, pintado en el asfalto más típico 
de un circo que de un municipio serio. Carriles bici que se pierden en la nada, sin conexión 
con los ya existentes, demasiada estrechez en algunas calles que pueden propiciar golpes o 
golpearse los vehículos estacionados, recorrido del carril bici inverosímil, sorteando 
contenedores de selectiva y aislando a otros. En fin, aún estamos alucinando de en qué 
cabeza pensante se ha diseñado este disparate del carril bici, corrijan al menos lo citado 
porque contra el cabreo monumental de los vecinos ya no pueden hacer nada, pero sí 
rectificar todos estos puntos que hemos señalado. Gracias, señor Alcalde. Ah no, perdón, 
me queda una. Perdona, que me queda una. Finalmente ruego, referente a la necesidad de 
limpiar adecuadamente el gran imbornal en las alcantarillas de Nova Cabana - Son Macià, 
concretamente en la calle Violeta. Las vecinas implicadas dieron parte a FACSA, pero la 
limpieza efectuada fue parcial e insuficiente, ya que para limpiarlo con eficacia es necesario 
desoldar el imbornal tal y como se hacía antes. Ahora sí he terminado, gracias.”

Ara parla el Batle: “Gràcies, senyora Nchaso. Li record que ha estat 10 minuts, eh? Ho dic 
perquè com que després me critica, ha estat 10 minuts en comptes de 3, simplement perquè 
ho sàpiga. [Parla la senyora Lola Nchaso fora de micròfon]. Sí, és que cadascú té 3 minuts i 
crec que avui més o manco tothom els ha complit, menys vostè que està tota sola… [torna a 
parlar la regidora Lola Nchaso fora de micròfon] De res, no hi ha cap problema. Jo li record 
el que són les normes, a vostè que li agrada tant complir les normes. Les normes diuen que 



les preguntes cada regidor té 3. Això què significa? Que el grup que té més regidors tendrà 
més temps. Vostè només té 3 i li he donat 10 minuts, ho dic perquè abans de que després 
me torni a criticar per qualsevol cosa, només li record que mira, que he tengut aquest gest 
amb vostè. A la senyora Nchaso evidentment li contestarem per escrit, les rebrà, si són 
preguntes sí, si són precs, perquè a molts de plenaris du precs, no se li contesten perquè 
són precs. Si duu preguntes evidentment sí, de totes maneres jo revisaré a veure si no li 
hem contestat qualcuna, però me diuen que sí que li hem enviat més d’una vegada, miraré 
si falta qualcuna, però ja vos dic: quan ve en prec, els precs no se contesten, se contesten 
les preguntes. 

A continuació parla el Batle: “Abans d’acabar, que se m’oblida, hem fet, mira i avui que hem 
parlat de patrimoni ens va bé dir-ho, hem fet la rehabilitació, que ja li tocava, a l’escola vella 
del Pont d’Inca, i ha quedat molt bé. La veritat és que val la pena que ho pugueu veure, que 
vengueu, i per tant com que després és un espai que s’utilitza sobretot per joventut i esplais i 
això, farem una jornada amb unes conferències de la història de l’edifici, també obert a tot el 
poble perquè la gent que no faci ús d’ell pugui venir també i ho pugui veure, perquè és vera 
que és un edifici que és de la república, que ha quedat molt bé, i jo crec que val la pena que 
tots els que pugueu vengueu i veieu, perquè a més s’han llevat els falsos sostres, s’ha donat 
visibilitat a les bigues, per tant els que pugueu venir esteis convidats dia 7 a les 5 al Pont 
d’Inca, a les 5. Si seguiu xarxes veureu publicat les activitats que farem aquest dia. Ara sí 
donam per acabat aquest plenari”

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

Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 20 d'octubre del 2022

El Batle,
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