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Referència: 2021/00000107M

Procediment: Actes de l'Ajuntament Ple/ Acta febrer extraordinari

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 02/21
Caràcter: Extraordinària
Data: 17 de febrer de 2021
Horari: de 19.00 a 21.30 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)
Assistents:

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

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

Ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA

Economia i Especial de Comptes:



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406550225673240 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

1. Expedient per a l’aprovació del pressupost general per a 2021 i la plantilla de personal per 
a l’exercici 2021.

Interior:
2. Aprovació inicial de la Relació llocs de feina per a l’exercici 2021.

Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA

1. Expedient per a l’aprovació del pressupost general per a 2021 i la plantilla de 
personal per a l’exercici 2021.

Donada compte i lectura del Pressupost general municipal de 2021 les seves Bases 
d'Execució, que, de conformitat amb el que disposa l'article 168 del RD Leg. 2/04, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
art.181,111,112,113,114 RD 500/90 de 20 d'abril ha estat redactat pel President de la 
Corporació i que ascendeix a la quantitat de 35.721.000,00€ i que conté els següents 
documents:

PRESSUPOST DE L'ENTITAT LOCAL PER A 2021
- Memòria explicativa.
- Liquidació de l'exercici anterior i avanç de la del corrent.
- Annex de Personal.
- Annex d'Inversions.
- Annex de subvencions nominatives.
- Informe Econòmic-Financer
- Informe d’Intervenció Pressupost General de l’Ajuntament

ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE L'EMPRESA MUNICIPAL 
MARRATXI XXI S.A.
- Previsions de despesa i d’ingressos
- Programes anuals d'actuació, inversions i finançament de la societat

Atès que l’article 168.1.c) del Reial Decret Legislatiu núm. 2/2004 mitjançant el qual 
s’aprova el Text refús de la Llei reguladora de les hisendes locals preveu que s’adjuntarà 
com a annex al Pressupost la plantilla de personal de l’Ajuntament.

Atès que procedeix tramitar l’aprovació de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per 
a l’exercici de 2021.

Considerant que l’article 90.1 d ela Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del 
règim local (LRBRL) i l’article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
que s’aprova el Text refús de les disposicions vigents en matèria de règim local, 
estableixen que la plantilla de personal s’aprovarà anualment conjuntament amb el 
pressupost general de l’entitat.

Considerant que l’article 104.1 de la LRBRL estableix que el número, característiques i 
retribucions del personal eventual es determinarà pel Ple de la Corporació a l’inici del seu 
mandat o amb motiu de l’aprovació del pressupost anual.
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Vista la relació corresponent a la plantilla de personal funcionari i laboral corresponent a 
l’exercici de 2021, que a continuació es transcriu:

PERSONAL FUNCIONARI PERSONAL LABORAL
Secretari 1 Tècnic superior 2
Interventor 1 Tècnic grau mig 3
Tresorer 1 Tècnic auxiliar 1
Escala d'Administració general Auxiliar biblioteca 2
Tècnic d'Administració general 5 Auxiliar arxiu 1
Tècnic de gestió 1 Oficial construcció 2
Subescala administrativa 30 Oficial electricista 1
Subescala auxiliar 51 Oficial manteniment 2
Subescala subaltern 2 Zelador 1
Escala d'Administració especial Peó especialitzat 8
Tècnic superior Admó especial 4 Peó caminer-jardiner 2
Tècnic grau mig Admó especial 13 Treballador familiar 5
Tècnics auxiliars Admó especial 5 Monitor exposicions 1
Subescala de Serveis especials TOTAL PERSONAL LABORAL 31
Inspector policia local 1 PERSONAL EVENTUAL
Subinspector policia local 2 Cap de Gabinet de Batlia 1
Oficial policia local 10 Cap de Gestió d’àrees municipals 1
Policia local 55 Cap de Premsa i Director IMCM 1
Algutzir 1 Director de Cultura, Esports i Patrimoni històric 1
Notificador 3 Director de Medi Ambient 1
Auxiliar de biblioteca 2 Director de Recursos Econòmics 1
Formador auxiliar de ceràmica 1 Director de Serveis Socials i Ocupació 1
Oficial electricista 3 TOTAL PERSONAL EVENTUAL 7
Oficial de manteniment 2 TOTAL PERSONAL 264
Oficial conductor 3
Oficial construcció 2
Oficial fosser 1
Oficial jardiner 1
Oficial llanterner 1
Zelador d’obres 1
Zelador medi ambient 1
Treballador familiar 3
Ajudant de jardiner 1
Ajudant de construcció 1
Peó especialitzat 13
Peó manteniment edificis municipals 3
Fosser/peó caminer 1

Fosser 1
Monitor activitats culturals, esportives, … 1
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI 228

A la vista dels anteriors antecedents s’eleva a la Comissió Informativa d’Economia i Especial 
de Comptes el següent:

1r.- Aprovar inicialment el Pressupost General municipal per a 2021 que conté el  
Pressupost de l’Entitat Local, de l’Organisme Autònom “Institut de la Comunicació de 
Marratxí” i els Estats i previsions de despeses i ingressos de l’empresa municipal Marratxí 
XXI SAU. i les seves Bases d'Execució.

2n.- Que es sotmeti a informació pública per espai de quinze dies hàbils, mitjançant edicte 
que s’inserirà al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i al Tauler 
d'Anuncis de la Casa Consistorial, a efectes de reclamacions.
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3r.- En cas de presentar-se reclamacions, seran resoltes pel Ple de la Corporació dins del 
termini d'un mes, i de no produir-se reclamacions aquest acord serà elevat a definitiu, i el 
Pressupost serà exposat al BOIB resumit per capítols.

4t.- Que es remeti, simultàniament a la publicació del Pressupost al BOIB, a l'Administració 
de l'Estat, a l'Administració Autonòmica i al Consell Insular de Mallorca als efectes adients.

5è.-Aprovar la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual de l’Ajuntament de Marratxí 
per a l’any 2021 en la forma abans transcrita.

6è.- Establir que l’augment o les variacions de retribucions fixades als pressupost generals 
de l’Estat previst per a l’exercici pressupostari de 2021 pel personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament de Marratxí també sigui d’aplicació per aquest exercici al personal eventual al 
servei de l’Ajuntament.
En aquest sentit respecte del personal eventual, s’establirien amb efectes 1 de gener de 
2021, les següents determinacions i retribucions màximes:

a) Cap de Gabinet: 46.460,36 €/any, com a màxim, dividits en 14 pagues.
b) Cap de Premsa i Director de l’IMCM: 46.460,36 €/any, com a màxim, dividits en 

14 pagues.
c) Director/a de Recursos Econòmics: 46.460,36 €/any, com a màxim, dividits en 14 

pagues.
d) Director/a de Cultura, Esports i Patrimoni històric: 46.460,36 €/any, com a màxim, 

dividits en 14 pagues.
e) Director/a de Medi ambient: 46.460,36 €/any, com a màxim, dividits en 14 pagues.
f) Director/a de Serveis socials i Ocupació: 46.460,36 €/any, com a màxim, dividits 

en 14 pagues.
g) Cap de Gestió d’àrees municipals: 45.114,00 €/any, com a màxim, dividits en 14 

pagues.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle, senyor Miquel Cabot: “Abans 
d’entrar a la presentació dels pressupostos, fer un petit Powerpoint perquè ho vegeu, dir-vos 
dos canvis tècnics que hi ha hagut, que són simplement canvis tècnics, no varien ni en 
partides ni pressupostàriament. A la partida, hi havia una partida que estava equivocada de 
nom, que abans era la 4910041000, que és la Transferència d’organismes autònoms de 
l’entitat local, que és l’ICOM, que abans el títol deia Transferència a famílies i institucions 
sense ànims de lucre, estava equivocat el text i ho hem validat. I després, un altre fallo 
tècnic que hi havia era la partida de subvencions d’esports, la 3410048000, que era 
Atencions benèfiques i assistencials, aquí hi havia una subvenció directa que s'atorga a 
l’Open, al pàdel d’aquí de Sant Marçal per un torneig internacional que va fer, i l’hem de 
moure de partida a la 3410040000, són 2.600€, que és la partida d’Altres subvencions a 
empreses privades. Com comprendreu no pot estar a la de benèfiques i assistencials sinó 
que ha d’estar a empreses privades. Són aquestes dues errades que s’han vist aquests dies 
i les hem canviades. I després també dir-vos que me varen arribar unes peticions del grup 
Ciutadans, distintes peticions del pressupost i distints oferiments que ens feien, que després 
ja quan donem la paraula ja els hi deixaré explicar a ells com a grup, però n’hi ha una que 
també ho canviaríem, que ve a arrel de la seva petició, que és la partida 9200062600, que 
és d’inversions, que estava plantejada com a nou concurs per compra d’ordinadors, que 
aquesta la canviarem i la passarem a Implantació d’administració digital. Després ja vos 
explicarà el company de Ciutadans la seva proposta, que li hem acceptada. Ara compartesc 
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la imatge de la presentació, després aniré un poc més al que és el bessó dels pressupostos. 
Ho veis tots, no? Supòs que sí. Tenim Pressupostos Municipals 2021, que és de 
35.721.000€, que és un increment del pressupost referent a l’any passat de 3’58%. I el més 
destacat, sobretot el que hem de destacar és que és un pressupost, així com ja vos vaig 
comentar a les comissions, que ja engloba aquelles necessitats que vàrem tenir per fer front 
al COVID l’any passat. Ja estan pressupostades totes aquelles transferències que vàrem fer 
l’any passat, que són els 400.000€ d’ajudes al comerç, els 270.000€ de prestacions socials, 
que això eren 240.000€ que anaven directament a les ajudes socials, als Serveis Socials, i 
la resta és l’increment que hi ha pel Casal Solidari, pel repartiment d’aliments als ciutadans, i 
en material COVID19, que són tots els equips, material, mascaretes, tot això pels funcionaris 
i també les que hem repartit per la ciutadania, o també l’ajuda que hem hagut de prestar, 
que no ha estat poca, als dos centres de salut, que és de 65.000€. Aquestes partides són 
les que vàrem haver de menester l’any passat, això no significa que no es puguin 
incrementar arrel de l’any, si la crisi, esperem que no, no millora i, tot el contrari, va cap a 
malament, el que passa que sí que ja ho podríem incrementar sense fer transferències de 
crèdit, simplement utilitzant el romanent que tendrem lliure, disponible a partir de la 
liquidació. Que s’espera, com més o manco cada any, entre maig i juny la solem tenir feta. 
Després, a destacar, hem vist els ingressos, que és el que gràcies a ells hem pogut quadrar 
aquests pressupostos i, gràcies a ells també, han sofert aquest increment, que són les 
subvencions que rebem del Govern i del Consell de Mallorca, que puja a 1.687.362€, i 
l’increment de l’aportació de l’Estat. Enguany, de l’Estat ens arriben 328.000 € més que no 
l’any passat. Això, en els ingressos hem tengut una davallada d’ingressos, sobretot en 
temes, en quasi totes les taxes, també amb els ingressos urbanístics, encara que no molt 
important, però sí una petita minva, com també aquelles com pugui ser el fems o terrasses 
que vàrem bonificar als comerços l’any passat i per sort ho podem estirar i podem créixer en 
ingressos gràcies a aquests dos conceptes. L’evolució dels pressupostos aquests anys com 
veis ha estat d’augment, si el 2018 pressupostàvem 31.600.000€, ara el 2021 pressupostam 
35.721.000€. Vos he de recordar que canvis, perquè ara vos parlo dels ingressos sobretot 
de les taxes urbanístiques, nosaltres les taxes urbanístiques ens ha anat pujant cada any, 
ens pujaven, cada any hem tengut més activitat urbanística, i és vera que tenim i encara ens 
entren moltíssimes sol·licituds. Creim, encara que l’any passat ens va davallar aquest tema, 
sobretot perquè va estar mig any aturat, pel nivell de feina que hi ha a Urbanisme a nivell de 
sol·licituds que entren, creim que se tornarà a recuperar, si no s’incrementa, el nivell 
d’ingressos que teníem d’Urbanisme el 2019. Evidentment, tot dependrà també de la 
situació de la pandèmia i de la situació de què els negocis puguin estar oberts o tancats, 
etcètera. Estabilitat pressupostària: aquí veureu que en el 2020 hi ha un asterisc, perquè 
evidentment fins que no tenguem la liquidació no sabrem 100% els ingressos obtinguts, però 
per primera vegada el pressupost ha estat per damunt dels ingressos. Això no significa que 
no haguem tengut estabilitat pressupostària perquè l’hem tenguda, perquè aquí el color rosa 
és el que vàrem pressupostar, no el que hem executat. Perquè després aquí hi ha un 
superàvit, després ho veureu, de 4 milions i pico que això s’ha de restar aquí, quan ho restes 
d’aquesta barra evidentment els ingressos estan molt per damunt del que hem gastat, o 
sigui que l’estabilitat pressupostària la continuam mantenint. Per això aquest gràfic era per 
veure que sempre ens hem preocupat per l’estabilitat pressupostària i sempre, cada any, 
feim un pressupost per davall els ingressos reals que tenim i fins enguany, el 2020, que per 
mor de la crisi del COVID els ingressos han davallat i ho tenim així. Per què hi ha aquesta 
diferència amb 2015? És fàcil, perquè en aquells anys i també als anys anteriors, també es 
ficava als ingresos, una cosa que nosaltres varem deixar de fer, els ingressos que es 
poguessin obtenir per venda de solars, per això els pressupostos pujaven tant. Nosaltres ho 
hem deixat de fer perquè creim que si no no és realista perquè mai saps si vendràs o no 
vendràs aquests solars, per això la tendència canvia des del 2016. Ingressos 2021: tenim 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406550225673240 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

capítol 1, que és el majoritari, un 43%. Al capítol 1 hi ha l’IBI, la plusvàlua, l’IAE o l’impost de 
tracció mecánica. Capítol 2, impostos indirectes, que és l’ICIO. El capítol 3, com bé diu el 
nom, són les taxes, preus públics, etcètera. El capítol 4 són transferències corrents, o sigui 
el capítol 4, que és aquest 27%, és el que rebem de l’estat, CAIB i Consell Insular. Capítol 5, 
ingressos patrimonials, això són les concessions que tenim, tant esportives com també, per 
exemple, les de l’aigua. Són les que ocupen la gran majoria d’aquest capítol. Capítol 7, 
transferències de capital i capítol 8 actius financers, que aquí hi entren els avançaments de 
préstecs personals i també, aquí, aquest any ha pujat perquè hi ha les subvencions que ens 
varen donar l’any passat però que encara no s’han executat, com per exemple els tallers 
mixtos, que això és un any que no és un any natural, evidentment hi ha part de 2020 i 2021, 
o per exemple la gespa artificial que hem de canviar, que està en subvenció, que ens la 
varen donar l’any passat però encara no s’ha executat i s’executa enguany. Això és el 
pressupost aquí al capítol 8. En despeses, com veis, capítol 1 té un 38’77%, cada any he dit 
que la cosa normal és que el capítol 1 estigui dins un 40% del pressupost municipal, 
nosaltres ha anat pujant aquests anys però encara esteim per davall del que es considera 
que ha de ser el percentatge perquè un ajuntament funcioni en les millors condicions, esteim 
un poc per davall. Capítol 2, que són les despeses corrents, els contractes que puguem fer, 
etcètera, és un 19’23%. El capítol 3, despeses financeres, com veis, quasi no tenim res. Això 
és els interessos que hem de pagar als bancs, que l’any passat varen ser uns 60.000€, 
enguany preveiem que més o manco sigui el mateix i per això és un 0’18%, és poc 
important. Capítol 4, transferències corrents, que aquí tenim Marratxí XXI, tenim les 
subvencions que donam, però també enguany puja perquè, així com hem davallat el 
pressupost de Marratxí 21, que després ho explicaré, puja, per exemple perquè aquí hi ha 
els 400.000€ d’ajudes al comerç i també hi ha pressupostats els 60.000€ pel conveni amb 
l’IME que esperam poder tenir el més aviat possible. I el capítol 6, que són les inversions 
reals, són les inversions que volem fer, i després ja tenim el capítol 7, que són les 
transferències de capital, i capítol 8, actius financers, que també són molt poc importants. 
Els comptes, sanejament dels comptes. Deute, com sabeu, tenim 0€, ja fa un parell d’anys 
que el vàrem llevar, els superàvit preveim que enguany serà de 4.600.000€. És alt. Vos 
record que encara l’any passat anàvem amb la resta de gasto, per això existeix aquesta 
diferència, i el romanent de tresoreria també preveim que sigui de 37 milions. El deute, com 
vos he explicat és 0, i això és el superàvit. El superàvit ha anat, així com hem aconseguit 
manejar un poc, adaptar-nos a la regla de gasto, com veis, el superàvit ha davallat, així com 
hem pogut tenir el límit més alt, evidentment després el superàvit davalla. I el romanent de 
tresoreria, com veis, que és bastant espectacular, que 2013 era quasi 6 milions i 2020 és de 
37 milions, o sigui que així mateix hi ha diferència. Això és la petita presentació i ara, per 
anar un poc més al fil, dic això, que per resum, la despesa de personal passa de 
12.900.000€ a 13.800.000€, aquí com sempre, com cada any, hi ha triennis i totes aquestes 
coses que pugen de les pujades als funcionaris que també ens ve del Govern, i també hi ha 
els distints programes que es puguin executar, i també hi ha la part que hem de pagar, que 
ens toca pagar, a totes aquestes subvencions que ens venen del SOIB, dels Reactiva, dels 
Visibles, etcètera. La despesa corrent, capítol 2, passa de 7.283.000€ a 6.869.000€. 
Despesa financera, que l’any passat va ser el primer any que havíem de pagar interessos 
als bancs, i era només de 13.000€, com que enguany ja sabem el que ens costarà el tema 
de l’any passat, s’han pressupostat 65.000€. Transferència corrent, capítol 4, que passa de 
9.933.000€ a 10.000.000€, que això com vos explic, encara que hagi davallat el pressupost 
de Marratxí XXI, també hi ha les ajudes a l’IME i les ajudes al comerç. El conveni de l’IME, 
perdonau. I inversions reals, que passa de 4.257.000€, també amb les subvencions que ens 
van donar l’any passat, a enguany, que gràcies a les subvencions hem pogut pujar a 
4.885.000€. Pensau que l’any passat el capítol 6, que era de 4.200.000€, aquí hi havia 
pràcticament uns 900.000€, pràcticament, que estaven bloquejats, que els bloquejàvem per 
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poder complir amb la regla de gasto, no sé si vos n’enrecordau, que ho vàrem explicar l’any 
passat, que són doblers que enguany no estaran bloquejats. I després l’altre quasi no 
canvia, quasi no varia, és poc important. Després, per programes, que això sí que és 
important, dir que el programa de Protecció i Promoció Social, que és on s’inclouen totes les 
ajudes també als Serveis Socials, ha augmentat, l’any passat era de 4.375.000€ i enguany 
és de 5.100.000€. O sigui que encara que el capítol 2 hagi davallat, que ha davallat per 
distints motius el capítol 2, ha davallat perquè hem llevat la partida que hi havia per 
pressupostos participatius, perquè no els feim, la partida que vàrem posar de 125.000€ per 
interessos als bancs, l’any passat perquè no sabíem com ens sortirien, és la partida que 
hem posat al capítol 3 de 65.000€, aquestes davallades fan que el capítol 2 davalli, però lo 
important és veure com la Protecció i Promoció Social puja, puja pràcticament 900.000€, 
que també ve donat per l’augment de les ajudes socials i el que hem dit abans del Casal 
Solidari. I, bé, això són les importants. Ja està. Després ens anam al pressupost de l’Institut 
de Comunicació de Marratxí, de l’ICOM, és pràcticament el mateix que el de l’any passat, no 
ha canviat res, com sabeu esteim pendents de treure el contracte, vàrem considerar que no 
era el moment de fer-ho en època COVID, però d’aquest pressupost és d’on es treu per 
exemple la revista municipal, que ara el gasto és menor perquè és digital, distintes 
publicitats de l’Ajuntament, etcètera. I, anam a Marratxí XXI i després anam a inversions. 
Marratxí XXI, hi ha partides que han pujat, pel tema del COVID, i n’hi ha que han davallat. 
Les que han davallat, i les hem davallades per poder quadrar el pressupost, i per poder 
quadrar tot el tema del COVID, és que l’any passat ja vàrem pressupostar per 9 mesos el 
contracte de recollida de residus i el contracte de neteja, els vàrem pressupostar per 9 
mesos, ho vàrem fer perquè també eren partides que després bloquejàvem per poder cobrir 
la regla de gasto, i a l’espera de què puguem treure els contractes.  Ara pareix que d’aquí 
poc podrem treure ja la licitació de la neteja, i més endavant, esperem que més endavant 
també dins enguany, podrem treure la de recollida. Però són contractes harmonitzats, són 
contractes que se’n van a Europa, són llargs, la licitació és llarga, i el que hem fet és 
pressupostar 6 mesos de cada un, que d’aquí 6 mesos de cada un també ens sobraran, 
però ho hem pressupostat per si un cas. Això fa que davallar de 9 mesos aquests 
contractes, que són els contractes grossos, a 6 mesos, el pressupost de Marratxí XXI hagi 
davallat, però, en canvi, pugen els serveis de neteja de dependències com són els centres 
escolars o els edificis municipals, que per exemple els centres escolars passen de 162.000€ 
a 626.000€, o a les dependències de 113.000€ a 130.000€, i això evidentment és pel tema 
del COVID, són les neteges que hem hagut de posar per tema de les escoles. Amb sort, a 
setembre tenir normalitat, dic amb sort, i aquestes partides puguin tornar a davallar. Tenim 
després, ara ho estic cercant aquí, el que vos he dit dels dos contractes que vos he dit, el 
Centre de Dia que també puja, perquè ja tenim el nou contracte del Centre de Dia de Pòrtol, 
que passa la gestió dels centres de dia de de 500.000€ a 667.000€, i després puja a les 
despeses de personal, que passa de 650.000€ a 735.000€, i a n’aquest cas dir que no hi ha 
hagut, hi ha hagut els increments al servei del personal de triennis i la cosa normal, el que 
passa que on puja més és amb el personal del SOIB, que si en ve més o en ve menys, hem 
de cobrir una part i també hi ha aquest increment. I després de Marratxí XXI també 
destacam la part d’ingressos, part de despeses, perdonau, la incineració, eliminació i 
tractament davalla, no molt però davalla, passa de 3.451.000€ a 3.392.000€, i això 
simplement és perquè feim més reciclatge que els altres anys, hem duit menys tones a 
cremar, que també això es veu a la part d’ingressos, si veis a total altres ingressos, això és 
lo que cobram per reciclatge, lo que duim a reciclar, que ha passat de 209.000€ a 239.000€. 
Això són els pressuposts de Marratxí XXI. I després, a inversions, per destacar, sobretot el 
que hem de destacar de les subvencions són les inversions que venen subvencionades, que 
és un bon pico, i aquí hi ha la millora de la mobilitat sostenible, itineraris escolars segurs, el 
pla d’enllumenament del polígon, l’adequació i instal·lació d’escola i banda de música de la 
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Pepsi, el camp de gespa, o per exemple el camí que va del passeig que va del Figueral fins 
al Polígon. Dir que d’aquest pressupost, de capítol 6, que són de 4.885.900€, 1.687.000€ 
són de subvencions i 3.198.000€ és d’ordinari. L’any passat l’ordinari eren 3.657.000€, o 
sigui l’any passat l’ordinari era més alt, però com vos dic l’any passat ordinari teníem 
pràcticament 900.000€ bloquejats per la regla de gasto i enguany no els tenim, o sigui que 
enguany tenim una inversió més real, per dir-ho de qualque manera, més oberta. Això és el 
resum d’aquests pressupostos, que són com vos dic uns pressupostos que esperem que 
ajudin a poder passar aquest de COVID de la millor manera, i també dir-vos que són uns 
pressupostos que després tendrem l’opció dels romanents, aquests romanents que quan 
se’ns obrin ja en xerrarem de les inversions que hem de fer, ja farem el llistat que haguem 
de fer d’aquestes inversions, ja veurem quines podem fer, perquè les hem de licitar 
enguany, però nosaltres sobretot tenim al cap aquelles licitacions, aquelles inversions 
importants pel municipi que són molt males d’executar en un any normal, que són per 
exemple els claveguerams, que ens fan falta per distintes zones i que puja al voltant de 
2.500.000€, és bastant, el pavelló municipal, que si no el feim també amb aquest romanent 
serà molt difícil que puguem emprendre mai una inversió com aquesta. Aquestes inversions 
realment importants, aquestes són les inversions que volem cometre sobretot amb el 
romanent, que també creim que serà molt important fer aquest tipus d’inversió, també dur la 
inversió del municipi, la inversió pública al màxim, perquè també és una manera molt 
important de reactivar també l’economia, l’economia del municipi i l’economia de Mallorca”

Agafa la paraula Jose Mª Amengual, regidor per Ciudadanos: “Bones tardes a tots, nosaltres 
ja hem tengut diferents encontres per, de qualcuna forma, continuar amb la nostra línia, que 
hem fet visible durant tot aquest temps que duim al Consistori, que és un principi on primarà 
l’interès general i la lleialtat institucional, col·laborant i aportant des de propostes per les 
diferents àrees. Per tant, més que discutir on están o no estan posats els doblers, nosaltres 
el que volem és fer propostes en positiu, en positiu perquè es duguin endavant amb 
consens. Per tant, l’únic que comentaré seran les nostres propostes i que esperam que 
siguin acceptades per l’equip de Govern. La primera proposta que tenim intenció de 
proposar és que hi hagi una partida específica per una qüestió que encara no està resolta 
dins el nostre Consistori, que és la Llei de Transparència, que sigui plenament real amb la 
major brevetat possible dintre d’enguany. Hem de complir aquest objectiu, perquè realment 
el que es pretén amb això, amb aquesta llei, és reforçar els drets dels ciutadans d’accedir a 
la informació sobre les activitats nostres, públiques i del Govern. Per tant, nosaltres 
proposam que es destini una aportació a aquesta proposta. La segona proposta que tenim 
és referent a l’administració digital, també és una mancança que encara no està cumplida, 
que seria algo que, sobretot en aquestes circumstàncies que esteim vivint, seria algo molt 
important pels nostres conciutadans, un servei que consideram essencial i que desitjam que 
sigui una realitat el més aviat possible, per tant també reclamam que es destini una 
aportació econòmica dintre d’aquests pressuposts. Tenim una tercera proposta que seria la 
revisió i actualització, aquesta la dirigiria més directament cap al regidor de Cultura, el 
senyor Ramis, que ja hem tengut converses al respecte, i ens agradaria que de part del 
Consistori hi hagués una partida important, econòmica, per revisar i actualitzar els nostres 
catàlegs. Tenim el catàleg històric i cultural, tenim el mediambiental, i l’urbanístic, que 
aquests dos darrers no hem tengut oportunitat encara de fer feina amb ells, però ho farem, i 
el nostre objectiu és actualitzar-ho i procedir a realitzar un pla pel seu manteniment i 
promoció del nostre patrimoni, per tant aquesta seria la nostra tercera proposta. Tenim una 
altra proposta que va focalitzada cap als joves, o sigui, ens agradaria que, ara sabem que 
estan molts de programes aturats, però una vegada tenguem possibilitat, tornar arrancar 
aquests i afegir uns altres que ja concretarem per recolzar el futur laboral dels joves, que 
crec que, tant per la part social com per la part de comerç es podria actuar en aquest sentit. 
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La cinquena proposta va referent a les energies renovables, volem complir els objectius de 
l’Agenda 2030, especialment o concretament en els punts 11, 12 i 13, a més del PAESC, al 
que ens vàrem adherir mitjançant una declaració institucional, i esteim cercant, amb aquesta 
proposta, que d’una forma adequada, ja es trobaria la fórmula, es faci feina ja per oferir unes 
subvencions als ciutadans perquè inverteixin en aquestes energies. Sabem que hi ha altres 
organismes que ofereixen ajudes en aquesta via però jo crec que nosaltres també hem 
d’aportar, perquè el que cercam és un futur per tots, i sobretot per la gent jove i els nostres 
fills. La sexta proposta per la nostra part, sexta i sèptima, perquè en farem dues més, ja 
esteim pensant en unes inversions com l'annexe que se’ns ha aportat, que pot ser que ara 
no podrien entrar però sí que tenim previsió de juny-juliol disposar d’aquests romanents que 
per ventura ens obririen les portes a aquestes dues propostes que són d’una alçada 
important també, que són per ajuntar més el que seria el municipi. Tenim la part nord, 
passada l’autopista, que està com un poc enfora del que seria la resta del municipi, i voldria 
millorar els seus accessos, ens esteim referint a la millora del Camí de Muntanya - Carrer de 
Ses Trempes, per tant desitjaríem que es començàs a fer feina seriosament i amb un impuls 
important per donar solució a aquest tram de carretera que comunica el Polígon, en aquest 
cas, amb les urbanitzacions de Garrovers, Ses Trempes, Son Daviu, o altres puestos més 
petits. La setena, que va en la mateixa línia, seria impulsar la millora del tram de Camí de 
Son Sales, sempre xerrant de vials adaptats a les circumstàncies actuals, que pensam en 
peatons i transport sostenible, o sigui carril bici, per comunicar d’una forma més realista el 
municipi. Ara, hem de reconèixer que el municipi té diferents xaps, aquests nuclis ho 
pateixen de manera especial, en aquest darrer cas podríem entre tots, més endavant, fer 
una proposta al Consell perquè ens arregli d’una vegada la carretera del Camí Vell de 
Bunyola que arriba fins a la rodona del desviament de Son Sales. I fins aquí serien les 
nostres propostes, evidentment al llarg del curs,  d’enguany n’anirem fent més, però per 
aquests pressuposts creim que aquestes serien les nostres aportacions més importants. 
Moltes gràcies”

Torna agafar la paraula el Batle: “Gràcies, senyor Amengual. Com que són llargues, si vos 
sembla, contestam primer aquestes, abans de donar paraula als altres, i per anar punt per 
punt, per la Llei de Transparència, tenim pressupostat dues o tres coses, li pas la paraula a 
na Neus Serra, perquè ho pugui explicar ella”

Neus Serra, com a Regidora de Transparència, Defensor de la Ciutadania i Participació 
Ciutadana, agafa la paraula: “Moltes gràcies, bones tardes a tots. Com no pot ser d’altra 
manera, senyor Amengual i companys de Ciutadans, acceptam aquesta proposta perquè 
aquest equip de Govern i la meva regidoria en particular, la Regidoria de Transparència, 
conjuntament amb la de Participació Ciutadana, el que volem és establir un sistema de 
relació entre els ciutadans de marratxí i l’administració pública. Volem que els ciutadans 
d’aquest municipi coneguin l’activitat pública i incentivar, de la mateixa manera, la 
participació ciutadana. Com deia el senyor Batle, està pressupostat a la partida de la 
regidoria i els vull dir que estam fent feina, nosaltres tenim una regidoria amb manca de 
personal, però sí que amb una persona que tenim ara de Reactiva, al backstage diguéssim, 
estam fent molta feina per actualitzar i posar en marxa i complir aquesta Llei de 
Transparència que, com deia, per aquest equip de Govern i per la meva regidoria en 
particular és molt important. Per tant, recollim aquesta proposta amb moltes ganes. Gràcies”

Miquel Cabot, senyor Batle, continua: “Gràcies. El segon punt, que parla de l’administració 
digital, com vam estar parlant amb el departament d’informàtica, i ja hem recollit aquest 
guant vostre, canviant la partida aquesta del capítol 6, que, evidentment, això el que fa, 
evidentment, compra d’ordinadors i altres partides dins capítol 6 també per compra 
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d’ordinadors, i aquest contracte que volíem fer, aquesta partida realment era per començar 
una partida que per fer compra d’ordinadors pel consistori o per a les àrees no serà suficient, 
haurem de treure doblers, si volem renovar equips, del romanent, i creim que és una bona 
manera d’ara que tenim d’ordinari, destinar-ho a l’administració digital per poder continuar 
amb el calendari que teníem, seguint la feina aquesta que ja vàrem començar a fer. Vàrem 
començar a fer, de manera interna, a instal·lar tot això, però és vera que encara ens queda 
molta feina de cara a l’exterior i que sabem que ho hem d’implantar, com per exemple que 
els ciutadans puguin accedir a la seva carpeta virtual, als seus expedients virtuals, per saber 
com se troben, o per exemple també, que és una cosa en la què esteim fent feina, se pugui 
pagar a través d’internet tot allò que ve de l’Ajuntament i la gent no s’hagi de desplaçar a 
l’Ajuntament per pagar o als bancs. O sigui que la segona ja està també recollida. La 
tercera, que parlam de la revisió dels catàlegs, també hi ha partides destinades a això, i li 
pas la paraula a senyor Ramis perquè ho pugui explicar”

El senyor Josep Ramis, Regidor de Cultura, Ceràmica, Fires i Festes i Patrimoni Històric, 
agafa la paraula: “Moltes gràcies senyor Batle, bon vespre a tothom, i també donar les 
gràcies a l’aportació feta pel senyor Amengual, representant de Ciutadans. És cert que 
n’havíem parlat i, efectivament, una de les intencions que tenim aquest equip de Govern és 
fer durant enguany la revisió del catàleg de patrimoni, al que és l’Àrea de Patrimoni, 
concretament al subprograma de patrimoni, hi ha uns doblers, uns doblers que els podríem 
qualificar com a simbòlics, perquè potser no basten per fer aquest catàleg, però sí que és 
cert i d’això n’hem de ser ben conscients, que l’Àrea de Cultura, Ceràmica i Patrimoni 
Històric té un pressupostos amb un marge de maniobra molt ampli. I per què dic això? 
Perquè com vostès saben organitzam molts d’esdeveniments, que aquests esdeveniments 
continuen tenint els mateixos pressuposts que els altres anys, però que la despesa que 
contendran tots aquests esdeveniments no arribaran ni a prop fer-s’hi al que ha estat fins 
ara. Ja ho vàrem veure l’any passat, amb la Fira del Fang no, però amb les Festes de Sant 
Marçal, que el percentatge de despesa que hi va haver amb el que s’havia pressupostat hi 
va haver una diferència important, lògicament perquè és materialment impossible que se 
dugui la mateixa despesa a nivell digital que a nivell presencial, i per tant això ens dona un 
marge de maniobra bastant gros per poder destinar a unes partides o a unes altres, o a uns 
propòsits i no a uns altres, per això la intenció i el propòsit de revisar el catàleg de patrimoni 
és ferm i, per tant, recolleixo el guant llançat pel senyor Amengual i dona-ho per fet, moltes 
gràcies”

El Batle intervé: “Gràcies senyor Ramis. El quart punt, és el Programa de Apoyo al Futuro 
Laboral de los Jóvenes. D’això hi ha una mescla d’un parell de temes, els programes que 
venen pel futur laboral dels joves sobretot venen a través del SOIB i són programes que 
aquest Ajuntament, quan venen, realitza, un tema sobretot que tenim de competències, però 
és vera que des d’aquest Ajuntament es realitzen diferents accions per això. Una és que 
recuperarem tot d’una que puguem, la Fira de l’Ocupació, una fira que va funcionar molt bé, 
que vàrem realitzar dues edicions a sa Deixalleria i va funcionar realment bé. Això és una 
cosa que recuperarem tot d’una que sigui possible. Llavors també és vera que l’obertura, fa 
poc i que encara feim feina per millorar-la, de l’oficina d’informació juvenil, de l’Àrea de 
Joventut, que ara està a l’Edifici Erika, aquesta informació també és un assessorament i un 
acompanyament als joves per endinsar-se dins el futur laboral, tot això està inclòs. A 
damunt, desprès també incloem des de l’Àrea d’Ocupació, de l’OFT, que és també ben 
important, que tenim el programa que hi havia d’ocupació, que he enumerat fa un moment 
els doblers, i per això li pas la paraula a la senyora Amengual, que expliqui millor en què 
consisteix aquest pla, que és on destinam també més doblers al pressupost”
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Parla Aina Amengual, Regidora de Serveis Socials, Igualtat, Educació, Formació i Treball: 
“Simplement volíem recordar el fet que tenim un projecte d’inserció laboral, sobretot dedicat 
a persones amb dificultats d’inserció i en possible risc d'exclusió social. Com ja vàrem 
avançar en passats plenaris, enguany hem augmentat el pressupost d’aquest projecte, si no 
record malament uns 60.000€ més, amb la intenció de que realment sigui un circuit sencer, 
és a dir, que una persona que realment tengui mancances d’habilitats ocupacionals les 
pugui adquirir a la vegada que fa aquest circuit, per tal de poder-lo inserir de manera més 
efectiva a un món laboral. Evidentment està dirigit a tota casta de persones i també inclou 
els joves”

El Batle parla de nou: “Això, que el nostre objectiu i el nostre compromís amb l’ocupació, 
dels joves i dels no tan joves, de tot el municipi, que a més també serà important. El punt 
quint és sobre les energies renovables, també hem estat fent feina en quant a aquest tema i 
li pas la paraula al senyor Canyelles també perquè ho expliqui”

La paraula és ara per Joan Francesc Canyelles, 1r Tinent de Batle, aixÍ com Regidor 
d’Urbanisme, Habitatge, Projectes de Mobilitat Sostenible i Accessibilitat i Comunicació: 
“Bones tardes, bon vespre a tots i totes. Del tema d’energies renovables, li donàvem dues 
voltes perquè, evidentment, volem posar una bonificació, primer de tot, a l’impost de 
construccions, activitats i obres, l’ICIO, que és quan es demana el permís, i també estam 
mirant de fer rebaixa en altres tipus d’imposts. Sí que és vera que entenem que no ha de 
ser, i així ho tenen molts d’ajuntaments que hem mirat de la nostra comunitat però també de 
tot l’estat, que és que no són permanents, venc a dir que, per exemple, l’ICIO al moment que 
es demana el permís d’obra, tant si és nou com si són habitatges que ja estiguin fets, i amb 
altres tipus d’imposts, per exemple Palma té que els tres primers anys està bonificat al 50%, 
per exemple, però no passa d’aquí, és a dir, no és permanent, no te queda de per vida que 
tenguis una bonificació, sinó que són els primers anys, que al cap i a la fi són com una 
espècie de subvenció, per exemple, aquí parlam d’una subvenció que tens durant 3 anys 
amb aquesta bonificació. Però també valoram, com han valorat altres ajuntaments, que els 
ingressos no han de pegar a baix, perquè si no tampoc podem mantenir el sistema, per tant 
cercam aquest equilibri, que hi ha ajuntaments que ho fan i ajuntaments que no ho fan, però 
nosaltres feim el nostre propi estudi econòmic. El que sí que tenim clar és que per exemple, 
amb l’ICIO, que és un impost de construcció, la bonificació hauria de ser d’un 95%, per tant 
en el moment de fer la instal·lació no pagarien impost municipal. Després, també sobre 
aquest tema, s’ha de tenir en compte que si xerram d’energies renovables, si xerram 
concretament d’energia solar, ve subvencionat al 50% per la mateixa comunitat, per tant 
hem de cercar una via que no sigui la mateixa que la comunitat per no solapar-nos a la 
mateixa subvenció que fa la comunitat autònoma, per això cercam qüestions alternatives, i 
també miram de collir model d’altres ajuntaments en els quals aquest tema funciona”

El Batle, Miquel Cabot: “Gràcies, senyor Canyelles. I ja per acabar amb la sexta, bé, com 
veu amb la quinta també agafam el guant, i sexta i sèptima, ja vostè ho ha dit i crec que és 
el seu, que evidentment són dos projectes que també ens interessen, que fa temps que en 
parlam, que també ara li donaré la paraula al senyor Canyelles perquè ens expliqui com està 
el tema, però sí que són dos projectes interessants per quan s’obri el romanent, per poder-
los incloure dins el romanent. Jo crec que aquests, igual que el clavegueram, crec que tots 
tenim clar que també són dos projectes importants pel municipi. Pas la paraula al senyor 
Canyelles, que ens expliqui millor com està aquest tema, aquests projectes”

Torna parlar el senyor J.F Canyelles: “Del projecte, aquest concret, que nosaltres l’enfocam 
com un sol projecte, que és fer la via sostenible del Camí de Muntanya, carrer de l’Olivera, o 
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sigui, això arriba a Camí Muntanya, arriba diguem fins a l’entrada de Planera, voltam de cap 
al camí de Son Sales, Camí de l’Olivera, entram dins Garrovers, Avinguda dels Garrovers, 
sortim una altra vegada al tram de Camí de Son Sales i arribam a la carretera de Bunyola. 
Nosaltres contemplam tot aquest tram fins a la carretera de Bunyola. En aquest sentit, a 
pesar de les dificultats, hem avançat algunes passes i, en aquest moment, estaríem dins la 
curva més problemàtica, que és quan sortim del Polígón de Marratxí, estaríem en 
negociacions bastant avançades perquè ens cedissin els terrenys necessaris per fer la 
curva. I després, també, ho contemplam així perquè hem començat a fer feina en el projecte, 
amb el programa aquest de Reactiva, que vostè parlava dels joves, al programa aquest de 
Reactiva ens han arribat, no record el número exacte però pràcticament en tenim un a cada 
àrea, a Urbanisme en tenim dos concretament, i són dos joves que fa molt poc temps que 
han acabat la carrera, tenim una enginyera i un geògraf, i amb l’enginyera esteim dibuixant 
el projecte aquest concretament del que esteim parlant, i arribam amb el carril peatonal o i 
per bicicletes o mobilitat sostenible arribam fins a la carretera de Bunyola. També ens toca 
fer menció al tema de la carretera de Bunyola, també li hem de dir que tant el Batle com jo 
mateix, a una de les visites que va fer el Conseller de Carreteres, el senyor Sevillano, el 
vàrem posar dins el cotxe i el vàrem dur cap a la carretera de Bunyola perquè veiés la 
problemàtica que teníem i les dificultats que hi ha, en el sentit que és molt estret i que és 
una carretera molt perillosa, i que realment falta un tram relativament petit per fer la paret 
enrere. D’aquest tema, aquest mes passat vàrem tenir una reunió de l’àrea metropolitana, 
per tema de mobilitat, que evidentment també vàrem tractar el tema de la mobilitat 
sostenible, a la qual també vaig plantejar aquest tema en aquesta mesa sectorial que ha fet 
el Consell referent a la mobilitat a l’àrea metropolitana, i que també inclou la mobilitat 
sostenible, perquè ara, amb el nou accés que ens ha fet el Consell i que feia anys que 
reclamàvem, a damunt el torrent Gros és un embut, en realitat arribarem a la carretera vella 
de Bunyola i arribarem amb un autèntic embut. I una de les coses que volíem fer, que volíem 
proposar a Carreteres, concretament, és que ell fes l’expropiació del tros que queda, del tros 
de paret que ha de fer més enrere, de la propietat, i després tot el tros que veim, que això és 
molt important perquè confón molt, que és el tros que veim que està a la carretera però que 
la rejilla està més enrere, està més enrere però no està expropiat, ho dic perquè això confón 
molt. Pareix que: no, aquí ja ho podeu fer. No, això no és propietat del Consell, ho dic 
perquè ho hem mirat seriosament perquè ens interessava molt saber aquest punt. I una 
proposta que estàvem pensant i teníem damunt la taula per proposar a la conselleria era 
que ella expropiàs tot el tram, i que després nosaltres, amb ells o sense ells, féssim l’obra. 
Per què ho dic a això? Perquè nosaltres haurem de passar el clavegueram i el clavegueram 
va per aquest costat, no pot anar per dins la carretera el clavegueram, per tant va pel que és 
la via del costat, sí que pot anar per davall d’un carril de bicicletes o de mobilitat sostenible o 
del que li vulguem dir, i en aquest sentit, com que nosaltres tanmateix hem d’executar l’obra, 
tendríem els terrenys per executar l’obra i després, en tornar a tapar, faríem el carril de 
mobilitat sostenible. I una proposta que volia fer al Consell era arribar a un acord a dues 
parts perquè no tot s’ho carregassin ells però tampoc no ens ho carregàssim tot nosaltres. 
Senzillament ens dividissim els costos, nosaltres que tanmateix hem de passar el 
clavegueram, no té sentit que ells facin i llavors nosaltres excavem per passar el 
clavegueram. Hem d’anar combinats, tanmateix esteim condemnats a entendre-mos i és la 
nostra voluntat entendre-mos amb el Consell de Mallorca per fer aquesta obra, així com ens 
han fet l’entrada i la sortida del Polígon o per exemple aquesta mateixa que està a punt 
d’acabar. I jo crec que l’esforç que ara feim amb la redacció del projecte i que volem 
executar d’aquest carril sostenible i millorar el trànsit, millorar el trànsit perquè no hi haurà 
aquesta curva tan fotuda com hi ha ara del Polígon als Garrovers, ho faríem complet, i el 
projecte és complet que és arribar fins a sa Indioteria. Però la nostra primera fase és 
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aquesta, i també li puc dir, vostè que s’ha interessat per això, si en tenir redactat el projecte 
li puc telefonar i el pot venir a veure’l fora cap tipus de problema ni un”

A continuació parla la senyora Lola Nchaso, regidora per Vox: “Buenas noches a todos. 
Hemos desmenuzado el presupuesto porque nos da la impresión de que va en paralelo a la 
realidad de los ciudadanos de Marratxí y del resto de España. Con la finalidad de sacar un 
poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí y hacer una bolsa común que pueda 
ayudar a la supervivencia, porque el COVID vino un modelo COVID, ahora ya tenemos 
modelo brasileño, sudafricano, etcétera, o sea, esto va para largo. Quiero empezar mi 
intervención diciendo que el año 2020 ha sido uno de los años más duros de nuestra historia 
reciente, donde casi 70.000 personas oficialmente han fallecido como consecuencia de esa 
terrible epidemia de COVID. También ha sido una oportunidad para reconocer, yo hoy lo 
hago una vez más, a los héroes silenciosos que forman parte de esta gran nación: 
sanitarios, miembros de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las 
Fuerzas Armadas, transportistas, comerciantes, agricultores, ganaderos, en suma, todos 
aquellos que han hecho posible que la vida continuase a pesar de las dificultades y 
restricciones impuestas, una terrible crisis social y económica, que unida a la crisis política e 
institucional que padecemos ha provocado la quiebra de miles de empresas y la ruina y el 
paro de tantos trabajadores, autónomos, pequeños y medianos empresarios. Ustedes nos 
presentan hoy un presupuesto que, después de analizarlo y cotejarlo con el anterior, o sea, 
el de 2020, se puede constatar que son unos presupuestos del todo insuficientes, mientras 
los sectores productivos de nuestra sociedad se desmoronan. No son unos presupuestos 
realistas, en su prohibición de ingresos, y que por supuesto no hubiesen sido los 
presupuestos que hubiésemos presentado nosotros. No obstante, comenzaremos a 
desglosar el mismo con las apreciaciones y preguntas en los apartados de inversiones. 
Restitución paisajístico de la estación del Figueral, 172.735€, en nuestra opinión no creemos 
que sea necesaria tal mejora, pero dado que consideramos que es importante, es 
considerable, agradeceríamos que nos informen en qué consiste dicha restitución 
paisajística. Mejora de la movilidad sostenible e itinerarios escolares seguros, 250.000€, 
consideramos que este importe es elevado y no es el momento adecuado para realizarlo 
dada la pandemia. También nos gustaría que nos otorgasen información al respecto. 
Inversión en viviendas municipales, 70.000€, lo mismo, agradecería que concretaran en qué 
viviendas, porque más abajo vemos que hay una inversión de 1.000€ en la casa de acogida 
del edificio Gómez Ulla, importe que nos parece completamente insignificante, puesto que 
esta vivienda está casi en la ruina y está habitada. Inversiones diversas, 80.000€, también 
solicitamos una explicación hacia dónde se dirigen esos 80.000€. Mejoras en distintos 
puntos de drenaje, lo mismo, también nos gustaría que detallasen cuáles son esos puntos 
de drenaje, para mi y para el resto. Mejora de accesibilidad en la plaza de la iglesia de Pla 
de na Tesa, 34.917€, esta inversión, creo señor Alcalde, que se tenía que haber hecho el 
año pasado, el presupuesto pasado, puesto que era cuando se ejecutó la obra de la plaza 
mencionada. Solera skate Son Ramonell, 150.000€, nos parece un auténtico despilfarro, es 
un precio abusivo y aún falta sumar los elementos que componen el skate, además los 
vecinos rechazan esta situación por el problema que acarrea. Si esta inversión se efectúa, 
asegúrense por favor de hacerlo en otro sitio. Los presupuestos participativos del 2020, que 
había un apartado que ponía 65.000€, este punto nos crea controversia porque esta 
cantidad no concuerda con ninguno de los proyectos participativos que se presentaban en el 
2020, como son: juegos de actividades sanas para todos, 30.000€, estructuras de sombra 
para infantil y primaria CEIP Nova Cabana, 118.000€, reforma del bosque de la escuela 
primaria CEIP Costa i Llobera, 15.000€, diversión sana, 6.000€, adecuación de los espacios 
del patio CEIP Janer Manila. Como he mencionado, no concuerdan esas capitales, salvo 
que se han ido haciendo trocitos no nos cuadra. Redacción del proyecto pabellón municipal 
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Can Farineta, 3.003€, en esta inversión tan importante para el futuro de Marratxí, 
rogaríamos que se replanteasen su ubicación, pues no es idónea teniendo en cuenta que 
ese debe ser un pabellón de referencia del municipio. Es obvio que van a saturar la 
población del Figueral, y va a ocasionarles muchos problemas de tráfico. Como todos 
sabemos, el Figueral es un espacio bastante acotado, es por eso que el proyecto ese está 
encajonado como un pie a un calzador de un zapato. En relación a los ingresos, el 
presupuesto que ustedes presentan contempla una ligera disminución de impuestos y 
tributos, totalmente insuficiente para el tremendo azote que vecinos y negocios han sufrido 
por causa del coronavirus, si bien la percepción del marratxiner será negativa por la subida 
de impuestos estatales del Gobierno de Sánchez y de Iglesias. En tasas, precios y otros 
ingresos, sí vemos un esfuerzo considerable, al ser consensuada tal decisión con el resto de 
partidos que conforman este Consistorio, pero tal efecto se verá empañado por las tasas 
estatales, como la tasa Tobin, la tasa Google, la tasa de bebidas azucaradas, etcétera. 
Finalmente, apreciamos que en este capítulo que se ha recurrido al remanente de tesorería, 
hecho que consideramos adecuado para paliar las consecuencias de la pandemia. En 
relación a gastos, mientras que las familias, comercios, pequeñas y medianas empresas 
atraviesan graves penurias económicas, el equipo de Gobierno continúa con una política 
económica presupuestaria equivocada, excesiva, y precisamente en unos momentos en que 
se necesitan ayudas urgentes, directas, para conocer los efectos de la pandemia y reactivar 
la economía familiar y comercial. Su obligación era haber utilizado los fondos para fines 
indudablemente mucho más necesarios y reales, teniendo muy presente la situación actual. 
Deberían estar destinados a afrontar como única prioridad la situación sociosanitaria, 
promover una reactivación económica real que ayude a paliar la gravísima situación 
económica y social que nos asola. No se contemplan verdaderas ayudas directas a 
comercios, minoristas o familias vulnerables, tampoco se prevé la dotación gratuita de 
mascarillas, geles o elementos de protección para nuestros ciudadanos, ni siquiera para los 
alumnos de nuestros centros. Hay una retahíla de gastos que sumados estamos hablando 
de un millón y pico. Entendemos que muchos de los gastos proyectados no se ejecutarán o 
se verán mermados por motivos de la pandemia, como puede ser los que hacen referencia a 
las firas populares, firas, mercados, eventos culturales, la juventud, gent gran, deportivos, 
así como parte de la publicidad y promoción, siempre excesiva en este ayuntamiento. 
También cabe reseñar nuestro rechazo al presupuesto del ICOM, que son 122.920€, y a su 
existencia pues no lo creemos necesario. En definitiva, estamos en consecuencia ante un 
presupuesto que no atiende como es debido a las necesidades de nuestros ciudadanos y 
que, por tanto, debe ser rechazado de nuestra parte para que reflexionen y lo estudien. 
Pónganse en lugar de nuestros ciudadanos, de los comerciantes que no saben cuando van 
a abrir sus negocios, ahora mismo acabamos de tener otra prórroga de apertura, en la piel 
de los autónomos que no les dejan trabajar y no saben cómo afrontar los gastos. 
Contemplen todas y cada una de las necesidades reales de nuestro municipio. Les quiero 
recordar que los empresarios y trabajadores de Marratxí están más que al límite, los 
sectores productivos de nuestro municipio se desmoronan, existe un profundo pesimismo 
entre ellos. Se ha perdido nada menos que un año laboral, nos digan lo que nos quieran 
decir, somos la comunidad autónoma con el mayor crecimiento de desempleo de España. 
Por eso señor Alcalde, le ruego, prioricen en este presupuesto a los más afectados, elimine 
partidas superfluas e innecesarias: publicidad y propaganda, fiestas que no se van a poder 
celebrar, trabajos y estudios externos. Destinen a nuestros vecinos las que no se van a 
poder gastar e inyecten todo ese dinero en el sector más dañado y del que, directa o 
indirectamente, vivimos todos. Utilicen el superávit presupuestario de años pasados en un 
plan de asistencia, y a todo aquello que le permita la ley, pero de una manera urgente e 
inmediata. Saben que pueden hacerlo, puesto que tras la suspensión de la ley del techo de 
gastos está permitido, y es absolutamente necesario en estos difíciles momentos emplear el 
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máximo recurso para dotar de ayudas directas a nuestros ciudadanos. Le ruego que no mire 
de perfil a las familias, a nuestros mayores, a nuestros autónomos, pymes, a nuestros 
jóvenes, a nuestro comercio, en definitiva a los más castigados por la pandemia y a estos 
motores de nuestra economía, que con ese tipo de políticas se verán abocados a seguir en 
una absoluta ruina económica y personal. Por eso, presentamos una enmienda a la totalidad 
de esos presupuestos para 2021, por no recoger las políticas necesarias para Marratxí y, 
lógicamente, mientras no se proceda a la elaboración de un nuevo presupuesto que 
contemple la realidad que sufre nuestro municipio y se atiendan todas las necesidades de 
los afectados por la pandemia, nuestro voto al presupuesto será en contra. Muchas gracias”

El Batle diu: “Senyora Nchaso, primer, entenc que és el vostre primer pressupost, és el 
segon del vostre grup, però vostè i el seu equip el que haurien de fer és informar-se, perquè 
mostren una desinformació de com se realitzen els pressuposts i com funcionen uns 
pressuposts municipals que aborrona. Heu dit coses, heu mesclat ous amb caragols amb 
moltes coses com sempre feis amb les vostres intervencions, que no diré, però intentaré 
explicar-li el que ha dit més concís, explicar-li com funciona perquè li vull explicar com 
funcionen els pressupostos. També li he de dir que hi ha companys vostres que s’han 
preocupat de venir aquí a informar-se, que vostè també ho hagués pogut fer i no estaríem 
ara en aquesta situació, però no passa res, jo estic aquí per informar-li de tot el que li hagi 
d’informar. També dir-li, però, que moltes de les coses que ara li explicaré ja les he 
explicades reiteradament, tant avui a la presentació dels pressupostos com a les comissions 
informatives, que per això se diuen comissions informatives, per informar-se de com 
funcionen les coses, però jo li tornaré a repetir ara com funcionen. Els pressupostos, les 
partides, això ho he dit a les comissions, ve donat per llei, vull dir vostè diu: no donau 
ajudes, i acab d’explicar que hem posat 400.000€ amb ajudes i que podrem augmentar amb 
el romanent aquestes ajudes, ho acab d’explicar. Vostè m’ha dit que no donam ajudes, i li 
record que aquestes ajudes que vam donar l’any passat, que enguany les repetim, les 
vàrem aprovar entre tots nosaltres que esteim aquí. Vull dir, vàrem fer una feinada tots 
nosaltres per aprovar aquestes ajudes però vostè s’ha oblidat d’això. O sigui, moltes de les 
coses que vostè m’ha dit que no posam doblers, jo ho he explicat abans que hem posat més 
doblers a les ajudes socials, més doblers per repartir aliments, més doblers per ajudes a les 
empreses, i li he repetit que podem augmentar aquestes ajudes amb el romanent. Ara, si 
vostè el que volia veure al pressupost és una partida que digués: “ayudas directas a los 
empresarios”, això no se pot fer, perquè als pressuposts municipals venen les partides 
donades, la seva literatura ve donada per llei, i segurament veurà al capítol 4, que he 
explicat que és el capítol destinat a les subvencions, veurà subvencions destinades a altres 
entitats o el que sigui, ara no me sé el nom exacte, que significa que és aquesta partida que 
donam per donar ajudes, però això ho he explicat, i li torn a repetir i no hi ha cap problema. 
Després tampoc s’ha llegit molt bé el pressupost, perquè hem tengut la molèstia enguany 
de, al capítol 6, d’aquelles inversions que venien donades per subvenció, posar un asterisc i 
després explicar de quina subvenció era. Ens hem pres la molèstia enguany de fer-ho, 
perquè sigui més clar. I vostè m’ha dit de per què invertim doblers amb el projecte 
paisagístic del Figueral, amb la millora de mobilitat sostenible, per exemple, i si vostè mira 
perfectament el que surt amb un asterisc ho explicam als pressuposts, si se digna a llegar-
ho, veurà que són subvencions, i les subvencions nosaltres no triam al que les dedicam, ens 
diuen: vos don una subvenció per això, això i això, i nosaltres posam els projectes que 
coincideixen amb l’objecte de la subvenció, o sigui que no ho triam nosaltres, i això està 
explicat, està escrit, només ho havia de llegir. Vostè me diu que vol llevar el manteniment de 
les vivendes municipals, que són 70.000€, escolta, nosaltres tenim vivendes municipals, 
entre elles Gómez Ulla, però no només Gómez Ulla, on viu gent que ho necessita, i aquesta 
gent supòs que vostè està d’acord que ha de viure amb unes condicions mínimes, supòs 
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que està d’acord amb això. I aquests 70.000€ és per invertir perquè aquesta gent que viu en 
vivendes socials pugui viure amb unes condicions mínimes, és simplement això. I vostè 
m’està demanant per favor que llevi aquesta partida”

La senyora Nchaso contesta: “No, no, no…”

El senyor Batle: “Sí, m’ho ha demanat, ho ha dit així, ha dit que trobava que no teníem per 
què. Però ara estic parlant jo, si no li sap greu. Drenatges, me demana drenatges, hi ha 
distintes, al capítol 6, que són inversions, hi ha distintes partides que són generals: vies i 
obres, drenatges, etcètera, que és el dia a dia i el manteniment del municipi, els de drenatge 
són els bassiots que es puguin crear que s’han de fer vials perquè es drenin aquests 
bassiots, etcètera. O vies i obres serà l’arreglo de les voravies, de l’asfalt, etcètera. Això son 
partides genèriques que s’utilitzen cada any. Ha parlat de la solera, no, de la millora de la 
plaça del Pla de na Tesa. També s’hauria d’informar que és que aquests 30.000€ és del 
projecte que vostè ha dit de l’any passat o l’altre, de l’any passat si no m’equivoc, que això 
és el que falta per pagar a GESA perquè vengui i llevi els pals. El projecte està acabat, i falta 
que GESA vengui i llevi els pals, això és els doblers que queda per pagar a aquesta gent. 
Evidentment no farem un projecte de canvi de plaça amb 30.000€, però s’han de 
pressupostar també totes aquelles partides que teníem pendents de projectes anteriors, i 
veurà molts de projectes que surten aquí, en aquest pressupost, que ja sortien l’any passat 
amb partides més petites que l’any passat, com per exemple la reforma del quarter de la 
policia, que són les partides que falten pagar del que s’ha pressupostat anys anteriors. Me 
parla de la solera de l’skatepark de Son Ramonell, que li pareix un projecte horrible 
l’skatepark de Son Ramonell, ni s’ha preocupat per saber com és el projecte, per saber 
650.000€ si és car o no és car. Dir-li que al pressupost posam solera i ja hi entra tot, també 
hi entren els mòduls que facem, però no s’ha preocupat  ni per saber quants de metres té, ni 
per saber si la solera s’utilitza per crear elements, no s’ha preocupat per saber res d’això, 
però això sí, ho troba car. I això també, una pregunta, vostè sap on s’ubica aquest parc? 
Aquest skatepark? A quina zona de Son Ramonell?”

Nchaso contesta: “Solo le estoy pidiendo que lo coloquen en zona no cercana a los vecinos”

Continua el Batle: “Per això, però jo li estic demanant si sap on… perquè si me demana això 
supòs que sap on s’ubica. Ho dic perquè xerr de la desinformació, que jo crec que ens 
estalviarem temps. S’ubica entre l’estació de tren i el PAC, o sigui, enfora dels veïnats, on no 
pugui molestar als veïnats, que dic jo, també estareu d’acord que qualque cosa hem 
d’invertir en els joves, i en les instal·lacions per joves, perquè també li record que vostè m’ha 
xerrat de lo malament que ho ha passat durant el COVID la societat, i jo li record que uns 
dels que ho han passat pitjor han estat els joves també, i hem tengut problemes perquè no 
sabien on reunir-se els joves, i hem tengut problemes que vostès han denunciat, també els 
haurem de donar sortides a aquests joves, per trobar llocs per poder quedar, supòs que sí, 
no? Tots hem estat joves. Me parla dels participatius, que els números no li quadren. També 
li explicaré una cosa, que ho hem explicat moltes vegades, però torn a repetir, vos ho 
tornaré a explicar les vegades que facin falta: quan pressupostam els participatius no hem 
demanat pressupostos encara, per saber l’execució què ens costarà, se pressuposta uns 
doblers que creim, o que els tècnics ens han dit cap a on aniran els tirs del que costarà això. 
Després, evidentment, quan demanam els pressupostos de l’execució, n’hi ha que davallen 
del que havíem pensat, i n’hi ha algun inclús que puja, d’acord? I el que hem pressupostat 
ara són els participatius de 2020, o inclús qualcun de 2019 també hi haurà, que encara 
estan per fer, que encara no s’han pogut fer, i estan aquí pressupostats per fer-ho. Igual que 
veurà també que hi ha un pressupost que diu que són les ombres a l’escola Nova Cabana 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406550225673240 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

que també formaven part dels pressupostos participatius. Redacció del pavelló municipal, 
també me demana sobre la ubicació, però li he d’explicar també el que és el planejament 
municipal i les normes subsidiàries. Existeix un planejament on es distribueix i reorganitza 
tot el que és l’urbanisme d’aquest municipi, i diu quins solars, quins usos tenen els solars 
que hi ha al municipi. Com vostès sabran, n’hi ha que són urbans, n’hi ha que són rústics, i 
després els que són públics, molts d’ells poden ser zones verdes o poden ser equipaments, i 
equipaments per moltes coses: n’hi ha que són per equipaments generals, n’hi ha que és 
per equipament sanitari, n’hi ha per equipament escolar per fer una escola, i n’hi ha que són 
per equipaments esportius. Idò resulta que l’únic solar que està com a equipament esportiu 
a tot Marratxí és aquest, i li puc assegurar que un pavelló municipal de referència, i sé cert 
que molts d’aquí ho compartim, també és necessari, perquè tenim 42 equips esportius que 
no hi caben a les instal·lacions esportives que tenim, i entre altres coses hem de llogar 
instal·lacions privades per donar cabuda a tots els clubs del municipi. I després m’ha parlat 
dels ingressos, m’ha parlat de què s’haurien de crear bolsas únicas, bolsas únicas que 
també demostra que realment no sap com funciona això, però bueno, bolsas únicas no sé a 
què es refereix, aquests conceptes als pressupostos municipals no existeixen. Les bosses 
van per programes, d’acord? per programes, i tu pots agafar doblers d’un mateix programa, 
distintes partides d’un mateix programa sense cap problema, el que no pots fer és canviar 
partides entre programes, o entre capítols, depèn del capítol i del programa, sense que passi 
pel plenari. I nosaltres hem dut a plenari moltes transferències, com les de l’any passat per 
les ajudes, i era això, era agafar doblers d’un puesto per dur-lo a l’altre. I això se fa, perquè 
els pressupostos municipals són bastant flexibles. I me deia dels ingressos, me deia que no 
hem fet uns ingressos realistes. Jo li he mostrat, li acab de mostrar un gràfic que explica que 
els ingressos sempre han estat per damunt els nostres pressupostos, i li he explicat que 
enguany els ingressos ordinaris han davallat, li he explicat que han davallat, i que tenim més 
ingressos gràcies a l’aportació de l’estat i a les subvencions que ens donen del Govern i del 
Consell Insular. O sigui, li he explicat que han davallat, i nosaltres per fer els ingressos no és 
una cosa que puguem decidir a la ligera, jo per fer els ingressos m’assec amb els tècnics de 
la casa i mir quins ingressos hem tengut l’any passat i quin és l’històric d’ingressos. I no hem 
pressupostat cap ingrés per damunt del que vàrem ingressarl’any passat, cap. Enteneu? O 
se fa una mitja dels dos darrers anys. Vull dir, enguany és un cas complicat pels ingressos, 
perquè tenim el tema del COVID, i els hem pressupostat com si tenguéssim COVID, no hem 
pensat: el segon semestre estarem bé, anem a pensar que aniran bé, i li he posat un 
exemple: li he dit que a Urbanisme, per exemple, els ingressos que venen de part 
d’Urbanisme, ens han davallat, i li he explicat que és perquè hem tengut 4 mesos l'illa 
aturada, pel confinament. Però també els hi explicat que ens han arribat moltíssimes 
sol·licituds per fer llicències urbanístiques, moltíssimes, i que creim que hem recuperat el 
ritme que teníem els altres anys. I creim que enguany, si no hi ha un confinament com el de 
l’any passat que ho aturi tot, segurament tornarem als números d’ingressos que teníem el 
2019, això li he explicat. I encara així, hem posat que ingressarem el que hem ingressat el 
2020. O sigui, no me digui, i m’ho diu i sobretot perquè m’ho diu des del desconeixement, no 
me digui que no hem fet uns ingressos reals, això no m’ho digui. I evidentment podem estar 
d’acord, d’acord no, podem estar en desacord amb moltíssimes partides que vostè pensi 
que són insuficients o que vostè pensi que se poden dedicar a una altra cosa, però 
evidentment quan me parla des del desconeixement, per exemple una esmena a la totalitat 
no existeix al municipi, també li he de dir, però quan me parla des del desconeixement li vull 
explicar perquè s’ho repensi, perquè per ventura una vegada li explic i li explic que sí que 
hem posat doblers per ajudar als comerços, que sí que hem posat doblers per ajudar a les 
famílies, per ventura s’ho repensa i se pensa que no són tan mals pressupostos com 
pareixen. Però bé, ja està. Gràcies”
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Maria Magdalena García, portaveu del Partit Popular agafa la paraula a continuació: “Moltes 
gràcies senyor Batle. M’hagués agradat més que m’hagués donat sa paraula abans, que 
estava vostè un poc menos enfadat. Moltes gràcies. Per començar, començaré pel tema de 
personal, de la plantilla, fent una petita referència. Primer de tot dir que segurament és un 
error, però figura al total 264 persones quan creim que realment haurien de ser 266, 
suposam que és un error. Aquesta legislatura hem augmentat, als dos darrers exercicis, als 
dos darrers pressuposts, 9 persones més; 7 l’any passat, el 2020, i 2 enguany, el 2021. 
Nosaltres estam a favor d’augmentar la plantilla per donar un millor servei al ciutadà, això és 
vera, però ens sap greu que el 20% d’aquest augment hagin estat en càrrecs de confiança, 
això ho sap perquè ja li he dit en altres ocasions. Ara ja tenen una despesa en càrrecs de 
confiança superior als 300.000€ anuals, i si comptam amb la seguretat social als 400.000€, 
tot i comptant que n’hi ha un, de càrrec, que està a mitja jornada, vostè l’altre dia ja ho 
comentava a la informativa, ho sabem. Són més de 130.000€ que el cost que tenien vostès 
mateixos l’any 2015. Això en quant a tema de personal. Ja entrant al tema d’ingressos, en 
aquest cas, a nivell dels pressuposts d’ingressos veim una aposta clara pel caràcter social, 
això ho veim, fent un esforç per pujar partides com poden ser les de serveis socials i 
ocupació i moltes altres, veim l’esforç. Però també veim que aquesta pujada, sobretot la 
poden fer per les aportacions que ens venen d’institucions supramunicipals, que són moltes i 
molt bones i les hem vistes amb molt bons ulls i estam molt contents. Per un costat, el SOIB 
amb programes per desocupats, pla de reactivació i ocupació, i ADLs, que ens injecta una 
quantitat de 650.000€. Per altre costat, la comunitat autònoma, entre els Fons de 
Cooperació Municipal de la FELIB, convenis d’estades diürnes, dispensaris, escoles d’adults 
i el projecte de la gespa artifical pels nostres camps de futbol, ens aporta pràcticament 
885.000€. I l’aportació més gran, que ve per part del Consell de Mallorca, 1.500.000€ entre 
assistència social de l’IMAS i reactivació econòmica. Això vol dir que vostès poden fer 
aquest esforç social als pressuposts gràcies a aquelles partides d’entitats supramunicipals, 
que ja ens va bé i benvingudes siguin. A nivell d’ingressos, però, notam a faltar un esforç en 
la part que pertoca directament a l’Ajuntament, un esforç per ajudar a tots els ciutadans, i 
nosaltres ho venim dient als darrers anys i vostè ho sap, i ara més que mai ho deim, en 
aquests moments on la major part dels ciutadans veuen minvats els seus ingressos, si no és 
el cas de que ho hagin perdut tot, no és només al cas de que podran acudir a les ajudes dels 
serveis socials, o les que oferim als comerços i aquella partida de 400.000€, sinó que són 
tots els marratxiners els que necessiten, ara més que mai, una ajuda, i una ajuda que 
afectaria a tots seria la davallada de l’IBI. Nosaltres ja li hem proposat en vàries vegades 
però sempre, no ens hem entesos altres vegades però li tornam a proposar el dia d’avui. 
Una davallada de l’IBI, que pel que hem vist al pressupost pareix que vostès no ho pretenen 
per enguany, però és una proposta que, com li dic, li hem fet en vàries ocasions i li tornam a 
fer avui. I dir que creim que no ho pretenen fer, només ho creim, no ho sabem, li deman, és 
més bé una pregunta, que ens agradaria que ens explicàs per què la partida d’ingressos de 
per 2021 d’IBI urbana és exactament la mateixa que l’any passat, del 2020. Per això li dic 
que ho creim, i si m’ho pot explicar li agrairé. La nostra proposta referent a l’IBI ja la saben 
vostès perquè l’hem presentada en diferentes mocions aquesta legislatura i la legislatura 
passada. Entrant al capítol de pressupost ordinari, començam per Serveis Socials i 
Ocupació, ja li he dit que ens alegram de veure que ha augmentat aquest impost, quasi un 
63% a l’assistència social primària i també un 15% a l’ajuda a domicili. Totes aquestes 
partides que han augmentat ens alegra molt veure-les, ja li he comentat. I també veim un 
augment significatiu a l’Àrea d’Ocupació, tant als cursos de formació per desocupats, que 
ara més que mai seran molt necessaris, com a les contractacions que podrem fer a través 
del Soib Visibles que ja venen fent vostès als darrers anys però que enguany també, més 
que mai, seran importantíssimes. Esperam que totes aquestes ajudes, tant de Serveis 
Socials com d’Ocupació, juntament amb aquella partida de 400.000€ de desenvolupament 
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empresarial, serveixin per mitigar una mica el sofriment de tots els ciutadans de Marratxí, 
que falta els hi fa. En quant a la neteja, volia fer també un esment aquí. Ens ha sorprès molt, 
i a més negativament, i és que vostès pareix que han fet una reculada a un dels que pareixia 
que era els seus punts estrella d’aquest pacte de govern que mantenen a dia d’avui, que és 
el tema de la neteja viària. L’any 19 vostès varen anunciar que doblarien la partida de neteja 
viària, cosa que no sabem si es va fer, creim que no, al manco si es va fer no es va conèixer 
gens. Però és que ens ha sorprès que enguany, l’any 2021, als pressuposts per 2021, 
tornen enrere, i pressuposten encara menys del que havien pressupostat l’any 18, abans de 
fer la pujada. No ho entenem, i també m’agradaria mem si ens ho podria explicar una mica. 
Perquè vostè abans, miri, en part sí que m’ha anat bé que hagi anat contestant als altres 
portaveus perquè hi ha moltes coses que ja ens ha anat resolent i que ja no li demanaré per 
estalviar temps i energies a tots, però vostè abans ha comentat que només han 
pressupostat 9 mesos perquè calculen que quan pugui estar en marxa el contracte només 
restaran 9 mesos de l’any. Però jo me deman: s’han de pagar els 12 mesos, malgrat vostè 
hagi pressupostat que el contracte començarà el mes d’abril, de dia 1 de gener fins que 
comenci el contracte també ho haurem de pagar, malgrat sigui al preu de l’any passat, no? 
Així i tot, amb aquest còmput dels 12 mesos la partida davalla, i ens estranya moltíssim. En 
quant a educació, tenia un dubte de les escoles d’infantil i primària que vostè, contestant a 
altres portaveus, ja m’ho ha resolt. A la partida d’escoletes de 0 a 3 anys, al subprograma 
concretament aquest, de 0 a 3 anys, tornam a veure que la partida destinada a cobrir part de 
les despeses de la mensualitat, de les escoletes municipals, és la mateixa que l’any passat i 
que l’altre i que l’altre, perquè mirant enrere veim que no l’han canviada des de que varen 
arribar vostès al govern l’any 2015. Creim que, creim i estam seguríssims, que els gastos 
d’explotació i de personal augmenten cada any, i ens demanàvem si són els pares els que 
assumeixen tota aquesta diferència, o la fan assumir a l’empresa concessionària, perquè 
veim, segons aquest pressupost, que no és l’Ajuntament la que ho assumeix, i això també 
és una qüestió que li volíem comentar a veure si ens ho pot aclarir una mica més, perquè 
per ventura no ho hem sabut entendre bé. Respecte al programa general i de cultura, i 
també d’esports, una sèrie de comentaris, dins aquest pressupost de despeses veim que la 
major part de les àrees han fet la feina d’adequar les partides al nou exercici, a n’aquest cas 
l’any 21, però resalta negativament, i me sap molt de greu haver-ho de dir, l’Àrea de Cultura, 
on la major part de programes són un corta y pega de l’any passat. I a més ens donam 
compte de coses com, per exemple, la Rua, el programa de la Rua, que enguany s’ha fet 
virtual, fantàstica iniciativa pels temps que correm i les circumstàncies que tenim, però el 
pressupost és el mateix que el de la Rua de l’any passat, es manté igual, quan l’única cosa 
que s’ha repetit i és igual que el tema de l’any passat és la quantia dels premis, perquè tot el 
demés, per desgràcia, no s’ha pogut fer festa. Per tant no ho acabam de veure a n’això. 
També ho hem notat a un altre capítol com es de la BICMA, el de la Biennal de Ceràmica, 
que també és un corta y pega de l’any passat, tot i tenint en compte que enguany, l’any 
2021, no hi haurà Biennal. Ja sé que hi ha una sèrie de despeses que s’han de fer, de 
publicitat i demés, però els premis si no hi ha Biennal no es donaran, i estan pressupostats. 
En fi, no sé, que me pugui aclarir una miqueta això. I després demanar-li per favor, si no li 
sap greu, tornar-nos a explicar el que ha dit al principi, ja sé que eren uns canvis que no 
afectaven econòmicament, però sí ha parlat i no ho he acabat d’entendre d’aquest canvi de 
partides del tema del pàdel de Sant Marçal, alguna cosa d’un torneig, no sé si ho he entès 
bé, 26.000€, no sé si per favor ho pot tornar a repetir. Després, mitjans de comunicació, ens 
ha cridat molt l’atenció una partida, la 22799, Mitjans de comunicació, concretament Altres 
treballs realitzats per altres empreses, on veim un augment del 300%, passa de 12.000€ a 
50.000€, i ens agradaria saber a què es deu aquest augment. I parlant de comunicació, vull 
aprofitar per enllaçar amb el tema de l’ICOM, de l’Institut de Comunicació. Tot d’una que 
vostès varen entrar a governar, es varen queixar de la poca audiència que tenia la ràdio 
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municipal, i de l’elevat cost de Ràdio Marratxí, i la varen tancar, a pesar de que uns mesos 
després vostès varen dir que en 4 o 5 mesos la tornarien a obrir. Ara ja fa 6 anys d’allò, 6 
anys, i varen dir 4 o 5 mesos. Referent al capítol d’inversions, que sol ser el que més canvis 
presenta en relació als pressuposts dels anys anteriors, any rere any se van modificant de 
manera substancial, perquè ja ho sabem, si un any feim una inversió en una cosa l’any 
següent no la tornam a pressupostar perquè se suposa que ja està feta. Idò, així com hem 
dit, en refeència al gasto ordinari la major part de les àrees han fet aquest esforç d’adequar 
les partides al nou exercici, a nivell d’inversions veim que no passa el mateix. Això sí, li vull 
agrair el que vostè ha dit del fet de posar l’asterisc i l’explicació que ha posat a molts dels 
projectes del capítol 6. Gràcies per adelantat, però els volia fer un suggeriment en quant a 
aquest capítol: s’hi mirin un poc més, ja que més bé passa tot el contrari, llevat d’algunes 
inversions importants que duim gràcies a les ajudes del Consell o del Govern, com puguin 
ser els camps de gespa, etc, llevat d’aquestes la majoria  de les àrees s’han limitat a fer un 
corta y pega de les inversions de l’any passat. Hem comptat un total de 26 subprogrames 
amb totes les partides exactament iguals que l’any 2020, amb els mateixos conceptes i els 
mateixos imports, 25, els tenc aquí, no els hi relataré totes, per també una qüestió de temps, 
però com li dic, idèntiques. I altres que hem trobat amb molt poca diferència, com per 
exemple Patrimoni, on l’any passat dúiem una partida de 70.000€ de projecte i execució de 
l’olleria de Can Palou i que enguany ha quedat reduïda a 1.000€, ens agradaria saber si 
l’any passat es va fer el projecte o quines actuacions es varen fer a l’olleria. Jo crec recordar 
que cap, però també m’equivoc moltes de vegades. Perquè crec que el mes d’agost, si no 
vaig malament, no s’havia gastat res i traspassàrem aquell crèdit d’aquest projecte per 
passar a la partida dels 400.000€ d’ajudes. Això ara ho he dit i no sé si és així, podria ser 
que m’equivocàs senyor Batle, vostè quan m’ho expliqui me rectificarà. A l’Àrea de Joventut 
veim una partida de 150.000, que ja se n’ha parlat aquí, per la solera i el projecte de l’skate 
de Son Ramonell, l’any passat ja vàrem dur una partida de 60.000€ per la solera, hem vist 
que actualment pareix que s’estan arreglant uns dels mòduls de l’skate de la Cabana, i li 
volíem fer una proposta: ja que hem vist que s’està arreglant això, i és que amb aquest 
doblers que vostès han pressupostat per l’skate de Son Ramonell, aprofitant la compra 
també se pogués comprar qualque mòdul per ampliar les altres pistes, tant la de Sa Cabana, 
que s’està arreglant a aquest moment, com la de Sa Cabaneta. Aquesta era una altra 
proposta que li volia fer. I a Joventut, senyor Batle, vostè ha comentat el tema de l’Oficina 
d’Informació Juvenil. Nosaltres tenim una proposta a fer-li que seria que pogués estar a peu 
de carrer, per la facilitat i el concepte visual també, de què els joves ho tenguessin bo de 
trobar i bo de veure, perquè vostè sap tant o més que jo el que costa enganxar als joves a 
atracar-se a les oficines i als casals i demés. Estaria molt bé que pogués ser a una planta 
baixa.També ens agradaria saber si pensen fer qualque actuació a l’escola vella del Pont 
d’Inca. Perquè el mes de gener nosaltres vàrem veure personal tècnic a l’escola prenent 
mides i fent fotos dels elements que hi ha en mal estat i demés. No hem vist cap partida a 
inversions, sí que l’any passat en duien una, i no sabem si és que la reforma, aquesta dels 
tècnics que nosaltres vàrem veure, la farà la Conselleria d’Educació, ja que l’escola vella del 
Pont d’Inca, encara, com vostè sap, encara està afectada com a possible centre educatiu, o 
si ho farà l’Ajuntament o com quedarà això, ens agradaria si ens ho pogués contestar. I de la 
mateixa manera, tant enguany com l’any passat, dic de la mateixa manera perquè és el 
mateix cas d’educació i de la conselleria, tant enguany com l’any passat hem duit una 
partida de 100.000€ i se n’ha fet menció a altres intervencions, crec que vostè mateix senyor 
Cabot, per el tema de les ombres al pati de l’escola de les Cases Noves. La Conselleria 
sempre havia dit que les posarien quan fessin l’ampliació de la segona línia, cosa que s’està 
fent en aquests moments, i veim que no correrà la Conselleria amb aquesta despesa, 
perquè veim que vostès la duen pressupostada, però aquesta és una despesa que li 
pertocaria fer a la Conselleria d’Educació, i que nosaltres podríem dedicar a invertir a altres 
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coses, per ventura a qualcuna de les propostes que nosaltres els hi estam plantejant. Veim 
amb certa tristor, també, que pareix que no es farà l’adequació del pàrquing de la plaça del 
tren del Pont d’Inca, que actualment, com ja hem comentat a altres ocasions i a una moció 
que va presentar el Partit Popular, s’emplea quasi per complet com a pàrquing, al 100%. I 
dic que creim que no es farà perquè hem vist que vostès han pressupostat 1.000€ i ens 
pareix que és molt poc i que molt poca cosa se podrà fer amb aquests doblers. Per cert, un 
dubte que també per venntura me podrà aclarar, senyor Batle, està pressupostat…”

Aina Amengual interromp el discurs per avisar d’un problema tècnic: “Perdonau, vos avís 
que s’ha aturat l’streaming.”

Després d’arreglar el problema, continua la regidora del Partit Popular: “Puc continuar, 
senyor Batle, o esperam?”, 

El senyor Batle: “Ja està senyora García, ja torna a funcionar l’streaming”

Continua la senyora María Magdalena García: “Molt bé, moltes gràcies. Li deia que li volia 
demanar una altra qüestió referent al tema, ja que parlava del pàrquing de l’estació, vull dir 
ja que parlava del tren, vostès duen pressupostat a una altra partida, no tenc ara apuntat 
quina és, la demolició, però vostè ho sabrà, la demolició de la caseta de SFM, i la pregunta 
que tenim és: això que vostès han pressupostat és la caseta que ja està tomada, aquell cap 
de cantó que es va tomar fa un parell de mesos, o es refereixen a la d’enfrente, la que 
actualment emplea SFM com a magatzem, perquè la que ja està tomada no teníem 
nosaltres constància que fos de Serveis Ferroviaris de Mallorca, és per si ens podia resoldre 
aquest dubte. Després li volia fer dues preguntes més, una d’elles ja m’ha quedat resolta, el 
tema del Pla de na Tesa, i sí, referent al poliesportiu del Figueral de Can Farineta, que 
vostès duen també una partida pressupostada, si ens podria explicar en què consisteix, per 
què són aquests doblers que han pressupostat. I n’hi ha una altra que pareix que sí que es 
farà perquè està pressupostada amb 8.000€ i té pinta de ser alguna cosa bastant real, me 
referesc al tancament del local de majors de S’Olivera de Sa Cabaneta, supòs que és que 
sí, i dir-li que ens alegram molt perquè és un tema que ja ve d’enrere i que si és així estarem 
molt contents”

El senyor Batle demana: “De Can Farineta m’ha dit el pavelló o l’altre?”

Na Maria Magdalena García segueix: “No, el poliesportiu de Can Farineta. En quant a 
instal·lacions culturals veim que hi ha una partida d’adequació de les instal·lacions de la 
banda de música, amb una subvenció del Consell Insular, que creim que vostè me va dir i 
també ha comentat aquí, aniria a la fàbrica de la Pepsi, idò esperam que després no ens 
dugui problemes això, i que no afecti a les futures obres d’arreglar les teulades, que per cert, 
d’aquestes obres només veim una partida de 1.000€ per una redacció de projecte. No sé 
ben bé com ho tenen, però aprofit per dir que és una llàstima, és una llàstima haver gastat 
més de 150.000€ en adequar l’actual ubicació de la biblioteca del Pont d’Inca perquè ara hi 
podrien destinar les actuals instal·lacions de la banda a la biblioteca, i tendrien més espai, 
tendrien molt més espai ja que es podria destinar un pis a sala d’estudis i un altre a 
biblioteca, inclús amb aules d’estudis per grups, en fi, encara que està a un pis, unes 
instal·lacions amb molt més bona, valga la redundancia, ventilació que l’actual biblioteca. I 
d’aquesta manera ens estalviaríem també el lloguer que pagam cada mes, és una 
suggerència a modo de proposta. Ja està, moltes gràcies. Senyor Batle, si no li sap greu, 
que no he acabat, no he acabat. Dues cosetes més: tema la Refinadora del Pont d’Inca, tots 
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estam d’acord que aquest projecte s’ha de fer per parts, totalment d’acord. Al pressupost 
d’inversions hi veim a patrimoni una partida de 1.000€ per adequació, el que suposam que 
no se farà res, perquè 1.000€ per adequació no basta. I després hi ha dues partides, ja sé 
senyor Batle que quan hi ha una partida oberta, això ho sé, amb 1.000€, se fa per obrir la 
partida i després, si s’ha de… això ho sé, però crec que se podria afinar una miqueta més, al 
manco ens facilitaria més a nosaltres per saber què és el que volen fer i el que no, i jo a 
més, al plenari no li hauria de fer tantes preguntes, que ja me sent com un poc malament 
amb tants de dubtes. Perquè després veim que hi ha dues partides per redacció de 
projectes de rehabilitació de cobertes per un lloc i rehabilitació de dues naus i del pati per 
l’altre. I fa devers 2 anys, o pràcticament més de 2 anys, que vostès varen, bé, va sortir 
publicat a premsa que en 2 mesos començarien a canviar les cobertes de la Refinadora, i 
com diuen en castellà: ni está ni se le espera a las cubiertas de la Refinadora, segons el que 
veim a aquest pressupost. Nosaltres creim que sa Garrovera és un lloc ideal per fer-hi un 
petit teatre o un saló d’actes, que és una carència que, saben vostès, actual al nostre 
municipi i que hauria de ser una de les primeres obres a projectar en aquest lloc que és la 
Refinadora, i aquesta suggerència també li faig a mode de proposta, que ens plantegem 
d’una vegada per totes fer un projecte real d’un petit teatre o d’una gran sala d’actes que és 
una cosa del que Marratxí coixeja des de fa anys. Nosaltres hem trobat a faltar projectes 
culturals, veim a gestió de patrimoni, com li deia, la redacció de projectes que pareixen 
interessants, però les quanties, com li dic, simbòliques, d’aquestes que se solen repetir un 
any darrere un altre any. I, ja per acabar, dir-li, senyor Batle, demanar-li si a n’aquests 
pressuposts estaven inclosos o no els doblers que Madrid ens autoritza per emplear 
enguany del romanent. Entenc que no, per les quantitats totals, a més vostè abans ha fet 
referència, crec entendre que ha dit que no hi està, però per què no hi estan si ens consta 
que ja Madrid ho ha autoritzat a això? Ja ho podríem haver inclòs i parlar d’una manera 
conjunta de les dues coses, perquè està clar i el Partit Popular té molt clar que la quantitat 
que puguem emplear i la finalitat que li puguin donar a aquests doblers del romanent és molt 
important, i serà realment la gran aposta d’aquests pressuposts, per això li demanava. Això 
és tot, moltes gràcies”

Contesta el senyor Batle: “Li contest si un cas al del romanent, abans que se m’oblidi, no 
estan aquí perquè no els podem pressupostar fins que no tenguem la liquidació feta, quan  
amb la liquidació ens diuen el romanent exacte que tenim i a partir d’aquí el podem utilitzar, 
Per això no estan al pressupost. Per això jo deia que quan tenguem la liquidació, de fer un 
llistat de les coses que vulguem fer i puguem fer, perquè el romanent el tendrem per 2021, 
ens cabrà tot el que siguem capaços de licitar el 2021, amb un poc de sort ens tornen a obrir 
2022 i 2023 i podem seguir fent coses. Començ per les modificacions que he fet al principi 
de tot. Només vol aquesta que ha dit del pàdel o totes?”

La senyora García: “Basta la del pàdel, senyor Batle, que no ho hem acabat d’entendre. 
Gràcies”

Continua el senyor Cabot: “La del pàdel és que se va preparar una subvenció directa per 
l’Open, el club de pàdel d’aquí de Sant Marçal, perquè va fer un torneig internacional. Moltes 
vegades les distintes entitats ens ajudam en forma de subvenció directa perquè puguin 
realitzar aquestes activitats que puguem trobar que són interessants pel municipi. Vàrem 
decidir donar aquesta subvenció, que l’hem pressupostat en 2.600€, però crec que encara 
no està clar que sigui aquesta, com a molt serà 2.600€. El que passa que el fallo que 
havíem fet, l’havíem pressupostat a la partida que diu Atencions benèfiques i assistencials, 
evidentment com que és una entitat privada l’hem hagut de canviar a la partida que diu 
Altres subvencions”
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La senyora García pren la paraula: “D’acord, ja ho entenem, gràcies. Moltes gràcies”

Continua el Batle: “Després, revisarem el tema de les persones, que heu dit que creis que 
són 266 i no 264. Aveure si és una errada i la corregirem. L’augment de la plantilla, càrrecs 
de confiança, ho vàrem dir ja quan vàrem començar aquest Govern i vàrem introduir aquests 
canvis. Vàrem passar de 5 càrrecs de confiança a 7, en teníem 5 quan vàrem acabar la 
legislatura i vàrem passar a 7. I ho vàrem explicar, sincerament, i ho dic sense haver 
d’amagar res, i és que els necessitàvem, vull dir l’Ajuntament, les feines de l’Ajuntament ens 
duu a què necessitem mans, és així. Aquí hi va haver una davallada molt important durant la 
crisi, es varen llevar places per equilibrar números, places de tècnic, ara no me’n record del 
número però eren moltíssimes, que no podem crear ara i que els hem de compensar de 
qualque manera, i jo entenc que vosaltres també vos heu vist en aquesta situació perquè en 
vàreu arribar a tenir 9 de càrrecs de confiança, o sigui entenc que sabeu del que parlo, els 
necessitam, no és capritxo. I així de clar li dic, si el tècnic de medi ambient que està a mitja 
jornada volgués venir a jornada completa també li diria que sí, perquè de veres que 
necessitam totes les mans possibles, i ara amb el COVID encara més mos en falten. Ho 
explic així. Baixada de l’IBI, és un tema que xocam sempre, vostès i nosaltres, perquè clar, 
primer de tot, hem pressupostat l’IBI en base als mateixos números perquè sí és vera que 
l’IBI urbana ha davallat un poc comparat amb l’any passat, i ha davallat perquè nosaltres 
encara regularitzam la davallada que varem fer nosaltres del  0’47 al 0’44. Aquella davallada 
que vàrem fer nosaltres, que va significar més de 500.000€ de minva d’ingressos per aquest 
Ajuntament. Ja vàrem ajudar als ciutadans quan podíem, i ara creim que amb el que ens 
arriba de totes les llicències que tenim a urbanisme per fer tot això, creim que se tornarà a 
regularitzar. I és un ingrés que he deixat com l’any passat perquè sigui molt fixe. I és amb 
l’únic que m’he arriscat a deixar-lo com l’any passat, perquè creim que realment tendrem 
aquests ingressos. Però la baixada de l’IBI crec que a qualque plenari ja l’hem discutit. 
Nosaltres esteim totalment d’acord que hem d’ajudar al ciutadà, però hem d’ajudar al ciutadà 
que ho necessita, i amb això em referesc a que davallar l’IBI, així com vostè m’ha dit que 
hem aconseguit posar partides per serveis socials, etcètera, això no ho podem hipotecar. 
Davallar l’IBI, que com veis al gràfic d’ingressos és l’ingrés més important d’aquest 
Ajuntament, de ser un terç dels seus ingressos, davallar l’IBI és hipotecar a després poder 
donar sortida a totes les incidències dels nostres ciutadans, per això creim que és millor fer 
ajudes directes a aquells que ho necessiten realment, i per això per exemple vàrem 
augmentar les ajudes al lloguer o a l’hipoteca, que són ajudes bastant més grans que no les 
que podríem donar rebaixant l’IBI, són ajudes bastant més grans. Evidentment les reben 
aquells que les necessiten, perquè creim que és així, en temps de dificultat s’ha de repartit 
entre els que ho necessiten més i els que necessiten menys. És la nostra explicació de per 
què no creim en una baixada de l’IBI. I creim en totes les baixades que vàrem pactar tots 
nosaltres l’any passat en taxes, inclús en algunes ordenances que són puntuals i que no 
signifiquen aquesta minva d’ingressos tan importants per l’Ajuntament. I li record això, que 
l’IBI estava al 0’47 i nosaltres el vàrem davallar al 0’44, ja sé que a vosaltres vos agradaria 
que el davallàssim més, però aquest esforç el vàrem fer, i repetesc que eren més de 
500.000€ de baixada pels ingressos per l’Ajuntament. També dir, perquè abans no ho he dit 
i és molt important, les ajudes al comerç enguany es veuran multiplicades per 3. M’explic: no 
està pressupostat al pressupost perquè encara no ens ha arribat la resolució, però el Govern 
ja ens ha dit que ens dona 263.000€ per ajudes, les que nosaltres facem, i el Consell també 
aporta 263.000€ més, i nosaltres hem d’aportar aquests 263.000€, hem d’aportar el mateix 
que ells, evidentment no hi ha cap problema perquè nosaltres hem pressupostat 400.000€, 
podem pressupostar el que vulguem. Això significa que no només estan aquests 400.000€, 
sinó que també tenim aquests 460.000€ de més que li dedicarem també a les ajudes. El 
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contracte de neteja viària, li explic, el contracte de neteja viària teníem el mateix contracte, el 
darrer que es va fer ja fa molt de temps, que va sofrir, per l’època de la crisi, va sofrir també 
una retallada, en aquella època fa temps. Nosaltres hem fet modificacions al contracte, hem 
anat augmentant petites coses, tenim una agranadora més, tenim qualque agranador més, 
les coses que hem pogut augmentar. Però sempre, des de fa 2 anys, per això vostè diu que 
és més baix, ja varem pressupostar el que volíem que fos el contracte nou, contracte nou 
que per una cosa o per l’altra no hem aconseguit encara que surti. Nosaltres dèiem: volem 
duplicar el contracte de neteja, exacte, el volem duplicar i és un objectiu molt clar nostre, que 
és un objectiu que aconseguirem enguany, que és quan surti el nou contracte. O sigui, a 
aquest pressupost els 12 mesos del contracte actual estan més que assegurats, i estan 
pressupostats els 12 mesos del contracte actual més 6 mesos del que suposaria el contracte 
nou. La diferència entre enguany i l’any passat és que l’any passat vàrem pressupostar 9 
mesos d’aquesta diferència i enguany hem pressupostat 6 mesos d’aquesta diferència. Pos 
un exemple, si ara pagam 20.000€ al mes de neteja, que no és així, però si ara pagam 
20.000€ al mes, quan vengui el contracte nou, quan l’aconseguim licitar, que vostè imagini, 
si aconseguim al març publicar-ho, això segurament no estarà adjudicat fins agost-setembre, 
perquè són contractes d’aquests molt llargs, al setembre quan l’adjudicarem començarem a 
pagar 40.000€, en lloc de 20.000€, 40.000€. I nosaltres hem pressupostat això: 12 mesos de 
20.000€ més a partir del setembre, la diferència dels 40.000€. Això és el que hem 
pressupostat. Si me vol interrompre, fes-ho, si té qualque dubte sobre això. La partida de 
l’escoleta de 0 a 3 anys, nosaltres li donam aquesta subvenció fixa que està per contracte i 
està a l’estudi econòmic d’aquest contracte, tot el que hem de fer ho assumeix l’empresa. 
L’empresa ha demanat, anys enrere i enguany també, pujar les quotes dels pares i nosaltres 
sempre li hem denegat, perquè creim que no té raó. És a dir, els pares no han assumit 
aquestes diferències, el que sí que nosaltres li hem pagat o li pagarem, que segurament ho 
durem a aquest plenari o a l’altre són les obres que han hagut de fer per COVID”

La senyora García l’interromp: “Sí, això va demà a la comissió informativa, si no vaig…”

El senyor Batle: “Exacte, correcte”

Continua la senyora García: “Però una qüestió: al plec de condicions no s’han de revisar les 
tarifes cada any? Crec que l’estudi econòmic…”

De nou, agafa la paraula el Batle: “Sí, és una de les coses que diu l’empresa. L’estudi 
econòmic el que diu és que s’ha de fer una pujada del 3%, anual. Però aquesta pujada del 
3% anual, després hi ha una taula que a l’estudi econòmic surt fins 2014, a partir de 2014 no 
s’ha fet aquesta pujada anual. L’empresa diu que sí que s’ha de fer, nosaltres creim que no, 
entre d’altres coses si li feim, la quota dels pares pujarà 500 i pico d’euros, cosa que després 
no tendrà nins, perquè, vull dir, és inviable aquesta pujada. No la sent, no sé si me xerra…”

La senyora García, de nou: “No, que no ho entenc, com és que l’hauran d’assumir els pares 
aquesta pujada. Ah! Perquè si pugen les quotes i vostè no li actualitza… però jo crec que, 
bé, no ho sé, ara no és el debat, en podem parlar demà a la informativa però si l’estudi 
econòmic deia que any rere any, no crec que l’estudi econòmic digués que el 2014 
s’aturava, sinó simplement que per no eternitzar se varen aturar a mode d’exemple, però 
entenem també que cada any s’ha d’anar…”

Segueix el Batle, Miquel Cabot: “Nosaltres creim que el que diu l’estudi econòmic, i el podem 
revisar un dia junts si voleu, és que és el 3% fins el 2014, que es va fer l’estudi econòmic 
d’aquesta pujada fins el 2014 per igualar les despeses i els gastos. Evidentment l’empresa 



Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV: 
13523406550225673240 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

no està d’acord amb això, ho parlam amb ells, però nosaltres tampoc esteim disposats a 
pujar el que serien 80€ les quotes dels pares, no esteim disposts a això, perquè si és així 
aquest estudi no es va fer ben fet des del principi, així que aquí hi ha un conflicte 
d’interessos que nosaltres sempre mirarem pels interessos dels pares. Però avui en dia les 
coses que poden sortir les paga la concessionària, que per això té risc i ventura la 
concessió, menys el que li he dit del COVID, que això sí que evidentment ens feim càrrec 
nosaltres. Me’n vaig al tema de Cultura sobretot, i també m’ha dit que hi ha molts de 
subprogrames que hi ha copia y pega. Això és una queixa que ja me va fer l’any passat, si 
me’n recordó, del copia y pega”

Interromp la senyora García: “No, no, no, senyor Batle, l’any passat no li vaig fer perquè 
l’any passat no hi va haver debat de pressupostos, però el Partit Popular li ha dit altres 
vegades, però…”

El Batle: “Té raó, m’ho va dir el senyor Ferrá fa dos anys, te raó me pensaba que havia estat 
vostè però no, té raó. Cultura vàrem decidir, vàrem tenir clar deixar-ho tal com estava. De 
Cultura no podíem mirar l’execució de l’any passat perquè evidentment no existia, era una 
cosa rara, ens importava el món cultural i no volíem tocar res. No hem volgut tocar res en 
aquest sentit per poder fer el que puguem fer i abans el senyor Ramis ho ha explicat, que 
com que el pressupost, ell dins el seu mateix pressupost pot agafar les partides de la BICMA 
pel que vulgui, vàrem dir: mira, ho deixam tal qual pel que pugui passar, perquè no sabem 
què passarà amb el COVID, i tu tanmateix tens una bossa important de doblers per gastar-
t’ho amb el que tu necessitis, té altres tipus de programes, tant sigui el que ha dit dels 
catàlegs com pugui ser el que sigui, com si ve, per exemple, la Fira del Fang la podem fer 
per novembre, per dir alguna cosa i hem d’invertir més doblers ho agafarem de la BICMA. 
Perquè m’entengueu, no li hem volgut tocar els doblers de Cultura per veure el que ve. I els 
altres subprogrames, que no els hem tocat, he fet una revisió de tots els pressuposts i hem 
retocat aquestes que s’havien quedat per menos les hem pujat a més, aquelles que s’havien 
quedat per molt les hem davallat mirant l’execució de l’any passat, i hem retocat les que hem 
hagut de retocar, les que no estan retocades són partides perquè hi ha aquesta despesa fixa 
anual. Amb les inversions passa el mateix, hi ha moltes inversions que no es toquen, inclús 
no se gasten perquè són partides que hi ha per distints contratemps que puguin sortir a les 
àrees. A inversió de cada programa té per exemple ordinadors, té per exemple, té coses 
d’aquestes que a vegades ni se gasten i, és el que deia abans, si el departament 
d’informàtica vol comprar ordinadors pot comprar ordinadors agafant de totes aquestes 
partides, o per ventura l’any passat no va fer falta comprar cap ordenador però enguany sí. 
Però per això queden igual, perquè són sempre partides que són, per dir-ho d’alguna 
manera, comodins pel que li pugui sortir a les distintes àrees. També amb en Josep tenim 
una cosa clar en Cultura, que de capítol 2 de la mateixa àrea podem passar a capítol 6, i 
amb infraestructura cultural, vostè ho ha dit, pot ser que tenguem coses a fer enguany, així 
que no descartam agafar doblers del capítol 2 de’n Josep, de Cultura, per destinar-ho també 
a infraestructures culturals, no ho descartam. Amb mitjans de comunicació, mira, ara ho 
mirava i hem pujat aquesta partida perquè ens havíem gastat més de lo que estava 
pressupostat, per això l’hem pujat 50.000€. I per què ens havíem gastat més? Perquè és 
vera que durant el COVID hem tengut despeses més grans que l’any passat, com pot ser 
per exemple la campanya que vàrem fer del COVID, com pot ser tot el moviment que vàrem 
fer durant el confinament per promoure i dinamitzar la gent, i hem tengut distints gastos que 
també venen donats perquè no tenim el contracte de la ràdio. Vostè té raó, vàrem aturar la 
ràdio, vàrem dir que és vera que no tenia oients, que l’havíem de reformular, i és vera que 
vàrem dir que l’obriríem, i aquest és el sentit nostre, obrir-la, tenim els plecs preparats. L’any 
passat no la vàrem obrir, i no sé si ho vàrem parlar inclús a una reunió que fèiem de 
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seguiment del COVID, jo me’n record d’aquesta conversa amb el senyor Amengual, no m’en 
recordo si ho vàrem parlar després tots junts o no, però sé que vàrem dir que no era el 
moment l’any passat d’obrir la ràdio. Quan tenguem la ràdio tendrem personal dins aquesta 
ràdio que també ens donarà mitjans que aquests 50.000€ que hem pressupostat enguany 
segurament no farà falta, però evidentment ara per ara no tenim contracte i ara per ara feim 
les coses un poc diferents. I la idea, de fet, li torn a dir, tenim els plecs fets, la idea és poder 
treure el contracte de ràdio en poder, una ràdio, això sí, reformulada, és important dir-ho,i 
moderna, que sigui també online, amb podcast, no una ràdio tradicional. L’skatepark, 
evidentment hem pujat a 150 perquè estan redactant el que és la solera i creim que se 
n’anirà per aquí, evidentment després una cosa és el manteniment dels parcs, que això ho 
tenim a un contracte de manteniment de parcs i jardins amb Marratxí XXI, però sí que com 
vostè me deia a inversions de nous elements, també, sí que ho hem pensat, inclús hem 
pensat en poder comprar nous elements de calistènia a altres bandes, sí que hem pensat en 
tot això, i evidentment els agafarem d’aquesta partida de 150.000€, perquè entre la rebaixa 
econòmica que ens facin i entre que el projecte no arribarà a 150 ens donarà per fer altres 
tipus d’inversió. Després m’heu dit joventut a peu de carrer, sí, té raó que ens agradaria que 
totes les oficines estiguessin a peu de carrer, ara per ara no és possible perquè l’opció és 
llogar un altre espai com vàrem fer. No hi ha molts d’espais més per llogar i creim que ara 
mateix no val la pena, perquè entre altres coses, un futur per joventut i un espai jove, i s’ha 
plantejat, i dic que s’ha plantejat perquè no li estic confirmant res, perquè simplement són les 
coses que s’han comentat, és que duen l’oficina de joventut i inclús un espai jove se’n podria 
anar a la Pepsi, quan arreglem la fàbrica de la Pepsi. Allà sí que seria un espai millor per 
joves i pel desenvolupament de les seves activitats i també seria un espai a peu pla. Pel 
mateix, i amb això mateix li contest al que m’ha dit de la biblioteca, estaria bé la biblioteca, 
podria tenir dues plantes amb la de l’escola de música, però quan nosaltres vàrem fer el 
canvi no ens plantejàvem això, evidentment vàrem fer el canvi sense plantejar-ho, però li dic 
una altra cosa, ara tenim una biblioteca a peu pla, que també era molt important per 
nosaltres, la biblioteca, que la utilitza molta més gent que no l’oficina d’informació juvenil, 
que és així, té molts més usuaris. I li dic una altra cosa, entre les dues plantes crec que feim, 
ho dic un poc arriscat, però crec que igualam els metres quadrats que fa la biblioteca actual. 
Més o manco, però bé, això li dic sense confirmar-li. Però bé, sobretot una cosa que ens 
demanen els bibliotecaris era el tema del peu pla, i crec que amb això ho hem aconseguit, i 
com li dic quan vàrem plantejar això no sabíem tampoc el de l’escola de música i crec que 
no teníem la Pepsi encara, quan vàrem començar a fer feina amb això. L’escola vella del 
Pont d’Inca, vostè va veure tècnics allà perquè és així, tenim uns dels joves de Reactiva que 
és arquitecte que està fent feina en el seu projecte, i la idea és fer-ho i la idea que ara, 
evidentment, està pressupostat i hi ha una partida oberta, que no és suficient per a 
l’execució, i és un dels projectes que nosaltres volem dur, o a través de qualque subvenció 
que surti ara o a través de romanent. També és d’aquestes inversions que volem fer. Com 
que està en redacció no li sé dir el que costarà aquesta reforma, quan ho tenguem ho 
podem parlar. El pàrquing de la plaça del Pont d’Inca no hem renunciat a ell ni molt manco, 
però ens trobam amb el mateix, ens trobam que esteim amb la dificultat de la redacció, el 
tema també d’aquella expropiació que s’ha de fer, que s’ha de canviar l’antic projecte que hi 
havia, i el que hem fet és triar com a doblers ordinaris aquells projectes que sabem que 
podrem fer aviat, no aquells que no sabem quan els podrem fer, perquè si no perdríem els 
doblers ordinaris o haurem de fer una transferència més endavant, dedicar qualque cosa i 
també entra dins el que se pot utilitzar amb els romanents. Esperem tenir una sortida el més 
abans i, com que maig-juny tendrem romanents, esperem que la redacció del projecte pugui 
estar acabada i puguem fer l’execució amb aquests doblers que, com vostè ha dit molt bé, 
són doblers que esperam perquè podem fer moltes inversions importants pel municipi i 
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segur que ens posarem d’acord en quines són. L’estació de l’SFM, aquí surt 1.000€ i és la 
que nosaltres hem tirat, li deim SFM perquè li hem posat aquest nom col·loquial”

La regidora del Partit Popular, Maria Magdalena García, agafa la paraula: “D’acord, però no 
és dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. És com a per ubicar-la que li han posat aquesta 
etiqueta, ens havia confós, no sabíem si era la de davant”

Continua el senyor Batle: “No, no, exacte, és aquella. El projecte pavelló consisteix, fa molt 
de temps que hi ha clubs que ens demanen més espais, està clar que anam molt mancos 
d’espais esportius, tenim ara mateix dos pavellons, tres pavellons, perdonau, que és el 
Costa i Llobera, que és el Blanquerna i és el Pla de Na Tesa, que els tres són pavellons 
petits, perquè només són d’una pista, no se poden utilitzar més que això, i creim que ens fa 
falta tenir un pavelló de referència. Tenim un projecte bàsic que vàrem fer, per tècnics 
municipals, que també el podeu veure en voler, i és un B2, és a la pista que hi ha gran, no a 
la de gespa sinó a l’altra, el pavelló va allà, i és un B2. No dona per fer un B3, feim un B2. 
Un B2 és que té dues pistes, transversal i després la general. Ens hagués agradat fer un B3, 
que són tres pistes, però no dona per més tampoc el solar, i tampoc hipotecam tot l’ altre, 
que és on hi ha ara el camp de gespa, pels possibles usos allà, com pugui ser si qualque dia 
se pot arribar a fer una realitat el que pugui ser una segona fase amb la piscina coberta que 
tots esperam. O sigui, no hipotecam tot el solar, feim el pavelló on és la pista gran de 
ciment”

La regidora García: “Senyor Cabot, aquest projecte que me diu que tenen i que el podem 
veure és el que vostès varen presentar l’any 18?”

Miquel Cabot contesta: “Pot ser que sí, ara no me’n record si el vàrem presentar, la veritat.”

Maria Magdalena García: “Val, no és que el tenguin ara recent, és el que ja tenen…”

El Batle contesta: “Sí, sí, nosaltres tenim el projecte bàsic, és un projecte molt car, 
evidentment el pavelló segurament se n’anirà a 2 milions d’euros, la seva execució, i la 
redacció també és una redacció molt cara, per això encara no l’hem treta. Clar, ara ja aprofit 
per dir-li això, vostè me deia dels projectes que surten de la Refinadora, també surt el 
pavelló, amb unes quanties baixes. Això ens ha entrat una subvenció, que com que ja la 
vàrem ficar dins el pressupost, no està aquí pressupostada. Però ens venen aquests quatre 
projectes: la redacció de la coberta de la Pepsi, les dues fases de la Refinadora i la redacció 
del pavelló. Això ara es treu a licitació, sortirà molt aviat, amb la idea de què puguem tenir, 
de cara a l’estiu, a setembre com a molt, i puguem licitar amb el romanent l’execució. Que 
supòs que estarem d’acord que són quatre coses també necessàries, i són coses cares: el 
pavelló són 2 milions d’euros, el total de la Refinadora segurament se’n vagi a un milió i mig, 
segurament, i la Pepsi és més barato però la Pepsi també són uns 800.000€, si no 
m’equivoc. Són infraestructures crec que molt importants pel municipi i estic totalment 
d’acord amb vostè que ens fa falta infraestructura cultural, i la idea és que això sigui la 
infraestructura cultural del municipi, sobretot la Refinadora. I a la Refinadora hi cap un teatre, 
hi cap tot. Ara el que feim amb aquest projecte és obrir les bases per poder començar a 
pensar més enllà per fases de com anam reconstruint la Refinadora, però ara el primer un 
dels projectes són les cobertes, que s’han d’arreglar perquè no decaiguin més, però l’altre és 
important, que és adaptar el pati, utilitzar el pati per poder utilitzar-lo, i també utilitzar una 
nau. Amb això farem que la gent ja pugui entrar a la Refinadora, que jo crec que és una 
cosa molt important. Poder obrir ja la Refinadora de cara al públic. I m’ha dit el tancament de 
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l’Olivera, sí, perfecte, i m’ha dit la Refinadora que també li acab d’explicar ara. No tenc res 
més apuntat, no sé si me deix alguna cosa, senyora García, crec que està tot”

García contesta: “No, perfecte, crec que està tot també, si hi ha res ara ho repassaré, 
gràcies”

La regidora per Vox, la senyora Nchaso, torna agafar la paraula: “Señor Alcalde, digo que es 
normal que no coincidamos en la manera de ver las cosas, pero de allí a no entender bien lo 
que he querido expresar, se lo vuelvo a preguntar, y además tampoco me ha respondido: en 
la inversión de viviendas municipales, de 70.000€, yo no he dicho en ningún momento que 
se quite. Es más, añadí la casa de acogida de Gómez Ulla de 1.000€, si iba incluida en esos 
70.000 y en que proyectos, porque es que hacen falta, la de Gómez Ulla está habitada pero 
en pésimas condiciones, entonces usted no me ha contestado y ha dicho que yo he dicho 
que lo quite, no, creo que me ha entendido mal. ¿Podría explicarme, por favor, en qué 
viviendas se ejecutarán las obras estas?”

Contesta el senyor Batle: “Si l’he malentesa li deman disculpes, jo el que havia entès és que 
vostè deia que aquestes partides era més important destinar-les a altres bandes, si no li 
deman disculpes si l’he malentesa”

La sra. Nchaso diu: “No, no. Gràcies, gràcies”

El Batle continua amb la paraula: “El tema de les vivendes municipals, en tenim altres, però 
això és una partida que posam per les distintes reformes que haguem de fer a aquestes 
vivendes. Tenim Can Norat a Pòrtol, tenim al Pont d’Inca damunt l’arxiu, en tenim distintes, 
tenim a Sa Cabaneta, distintes que cada any, com que moltes d’elles són cases antigues, 
cada any els feim algun tipus de reforma, perquè són cases que són nostres. És una partida 
que se posa de 70.000€ per poder cobrir aquestes reformes durant l’any. No és que hi hagi 
una cosa clara que haguem de fer. De fet a Pòrtol, a Can Norat, hem fet molta feina aquest 
darrer any, però haurem de seguir, després totes són cases antigues, tens un problema com 
te pugui passar a ca teva: que tens una gotera, tens no sé què i s’han d’anar arreglant 
aquestes coses, i aquesta partida és per poder arreglar els contratemps que surtin a 
aquestes vivendes. I l’altra de Gómez Ulla, és que si heu seguit un poc el tema sabreu que 
vàrem començar a arreglar aquestes vivendes, vàrem fer un contracte, després el vàrem 
haver de llevar, vàrem tenir problemes amb ocupas, tots els problemes que hi pot haver. 
Perquè la nostra idea amb Gómez Ulla és poder reubicar la gent que existeix ara allà, que 
ara viu allà, per poder rehabilitar 100% les cases de Gómez Ulla i poder fer un projecte de 
veres a Gómez Ulla amb el nom que vostè ha dit abans, que sigui un projecte modern, que 
se puguin aprofitar els espais de Gómez Ulla 100%, per rebre al major número de gent 
necessitada en aquestes cases. No com ara, que és gent que va venir aquí a aquestes 
cases fa molt de temps, són cases que no estan fetes com a cases d’acollida perquè 
evidentment se podria aprofitar molt millor l’espai del que s’aprofita ara, i són cases que 
estan, segons quines d’elles, en molt mal estat, i que les hem d’arreglar d’una vegada per 
totes. I això és la idea d’aquesta partida que vostè ha vist de 1.000€, que està de 1.000€ 
perquè no hi ha el projecte fet i perquè hi ha moltes dificultats. Si nosaltres ara aquí 
posàssim 800.000€, que se quedaria curt amb el que volem fer, però si poséssim 800.000€, 
com que encara no hem aconseguit reubicar les famílies, no tenim el projecte, aquests 
800.000€ se perdrien. Per això posam una partida de 1.000€, per si qualque dia, si enguany 
ho podem utilitzar i podem tirar endavant aquest projecte, ho tenim obert”

La senyora Nchaso respon: “Muchas gracias, señor Alcalde.”
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El senyor Amengual, regidor per Ciudadanos, torna a agafar la paraula: “Moltes gràcies. 
Supòs que a continuació d’aquí procedirem a la votació, no? Val, abans de procedir a la 
votació, simplement dir que entenem que les nostres propostes han recollit el guant i se 
tendran en consideració per aquests pressuposts, i dir que en qüestió d’àrea socials i 
econòmiques no hem fet aportacions perquè entenem que aquests pressuposts duen unes 
partides amb unes quantitats molt importants, i a part de la del SOIB i del Consell Insular de 
Mallorca, que desitjam que siguin suficients, això serà una bona senyal, i que puguin complir 
els seus objectius i si no ja tendrem temps durant aquest any per a revisar-les si fos 
necessari. Només queda dir que si tenim aquest compromís per part de l’equip de Govern 
nosaltres votarem a favor d’aquests pressuposts. Gràcies”

Contesta el senyor Batle: “Moltes gràcies, senyor Amengual. Com ja li he dit, sí que recollim 
el guant de les seves propostes sense cap problema”

La senyora García para a continuació: “Moltes gràcies senyor Batle. Miri, nosaltres després 
de les explicacions que ens ha donat de tot el que li hem demanat i tot el que li hem sentit 
que ens ha anat aclarint durant tot el plenari, comentar-li dues cosetes. Hi ha certes 
qüestions que per nosaltres són importantíssimes, més bé que nosaltres pensam que pels 
marratxiners són importants, i amb les que ens costa posar-nos d’acord, a pesar de què ho 
intentam. El tema de l’IBI, que hem comentat, el tema de la neteja… Apart de les altres 
propostes que li hem fet, que no m’ha contestat exactament a totes si sí o si no, però 
després d’analitzar tot això i haver estudiat amb deteniment tot el pressupost, amb tot el que 
li he comentat, hi ha moltes coses que ens semblen molt bé, estam molt contents que 
enguany es pugui tornar a dur aquesta partida dels 400.000€ per ajudar al comerç, als 
autònoms del nostre municipi per segon any consecutiu. És vera que va ser una proposta de 
tots, ja des de l’inici, des d’aquelles reunions que fèiem de portaveus durant el temps de la 
pandèmia i ho veim amb molts bons ulls, així com totes aquelles partides que ens arriben 
d’altres institucions que ja li he comentat al començament. Per això, el nostre vot no serà 
favorable, no ho serà, però sí ens abstindrem per una qüestió de lleialtat institucional, com ja 
férem l’any passat. Ens feim càrrec de quina és la situació enguany, que per desgràcia 
s’està allargant molt més del que nosaltres en fèiem comptes, ja duim un any així. Ja l’any 
passat vàrem donar aquest vot d’abstenció, precisament per la situació en la que ens 
trobàvem, en aquella ocasió va ser diferent perquè recent ens acabaven de confinar a tots i 
no ens pensàvem mai, jo record que vaig dir a n’aquell plenari de pressuposts que ojalà no 
n’haguéssim de fer cap telemàtic i miri, ja farà pràcticament 11 mesos i n’hem hagut de fer 
molts telemàtics, per desgràcia. Vull dir que la situació continua sent complicada però 
nosaltres precisament perquè la situació és complicada i per aquesta lleialtat institucional, i 
per la voluntat que hem vist en moltes de les qüestions que hem comentat per part de vostè, 
senyor Batle, tendrem aquest vot d’abstenció. Moltes gràcies”

Miquel Cabot, Batle, torna a agafar la paraula: “Moltes gràcies, senyora García per les seves 
paraules”

A continuació el Batle dona la paraula al senyor Josep Ramis: “Moltes gràcies, senyor Batle, 
volia fer una petita aportació, ja que la senyora García ha fet especial esment a Cultura, i 
reiterar una mica les paraules també que ha dit el senyor Cabot. Explicant una mica la 
filosofia del pressupost en concret de Cultura, que el que és el capítol 2 de Cultura, són 
subprogrames que se basen en esdeveniments cíclics que es celebren de manera anual. 
Com he dit abans, aquests esdeveniments se podran celebrar o no, no ho sabem, és una 
incògnita, això ho sap tothom. Per ventura una temptació per algú hagués estat davallar la 
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quantia pressupostària d’aquests programes i destinar-la a una altra cosa. La intenció 
d’aquest Govern no és aquesta, sinó és no baixar ni un sol euro les quanties destinades a 
Cultura, d’acord? Perquè la indústria cultural ho necessita, si no feim aquests 
esdeveniments o els feim amb una menor quantia, els podem destinar el que sobra a uns 
altres. Que per ventura aquests altres esdeveniments tenen èxit i se converteixen també en 
un nou subprograma als pressupostos de l’any que ve, qui sap? I després fer també fer un 
esment a la biblioteca del Pont d’Inca, que s’ha esmentat, comentar que probablement des 
de que sóc regidor és la millor decisió que s’ha pres des d’aquesta área, traslladar la 
biblioteca de l’Edifici Erika a l’actual. Només dir-li, actualment la biblioteca del Pont d’Inca és 
la tercera de Mallorca en número de préstecs, després de Manacor i la Misericòrdia de 
Palma, i aquests darrers mesos, octubre, novembre, desembre, encapçala els rànquings, és 
la biblioteca de Mallorca que més préstecs fa de tota l’illa. I això es deu a que la biblioteca es 
va traslladar a peu pla, que ha guanyat una visibilitat enorme, i lògicament al personal 
funcionari que està allà present. Simplement volia fer aquesta aclaració, i moltes gràcies”

La senyora García, regidora del PP; agafa la paraula: “Moltes gràcies, puc intervenir, senyor 
Batle? Precisament pel tema, que m’ha fet gràcia la paraula que ha empleat el senyor Ramis 
de temptació, m’ha agradat. És vera que podria haver estat una temptació, però miri, 
nosaltres ja vàrem fer una proposta en aquest sentit l’any passat. No fa un any però farà 10 
mesos, vàrem fer una proposta, se’n deuen enrecordar, de què tots els doblers que estaven 
prevists a les partides de cultura i oci, no només cultura, hi havia també altres programes, 
que no s’haguessin de gastar, se poguessin destinar a ajudes. Vostè el que me diu és que 
ara no vol fer perquè hagués estat molt temptador, de fet, ja m’ho varen dir al seu moment, 
no ho volgueren fer, perquè me varen dir que no podíem ofegar el sector cultural. Estic 
d’acord que no l’hem d’ofegar, si pot ser no l’hem d’ofegar perquè ja li basta, però és que 
tanmateix no s’han fet aquestes qüestions. Tots els doblers de Sant Marçal i d’altres 
activitats que jo els vaig relacionar, que no s’han fet, tanmateix ni s’han fet ni s’han destinat 
a ajudes. Tot i que ara vostè me diu que aquestes partides queden obertes i així podrà fer 
una redistribució, per dir-ho de qualque manera, perquè crec que ha dit, literalment: ens 
dona marge, sí, és vera que els dona marge, ho comprenem. Ara, no ho compartim, perquè 
nosaltres creim que els pressuposts s’han d’ajustar una miqueta més a la realitat, els 
pressuposts s’han d’adaptar a les partides, i a aquelles partides a dir el que farem i el que 
deixarem de fer. És cert que hi ha certes qüestions que, per tot el tema de la pandèmia, no 
les podem tenir clares perquè no podem saber encara ara si la Fira del Fang la farem pel 
maig o la farem pel novembre, ojalá pugui ser a final d’any, això no ho sabem, però hi ha 
coses que sí que farem, com per exemple enguany no donarem els premis de la Biennal. Li 
dona marge a vostè? Però que seria molt més prudent i molt més encertat ja ara, aquests 
doblers, aquests 10.000€, agafar-los i dedicar-los a una altra cosa, si vol del sector cultural, 
que estic d’acord en què no s’ha d’ofegar. I després una altra qüestió també per al·lusions, 
el tema de la biblioteca del Pont d’Inca. Ens alegra molt les dades que vostè ens dona, que 
sigui la tercera biblioteca de Mallorca, no sé què, fantàstic, però segurament també ho serà 
en despesa que ens ha costat, perquè més de 150.000€ en adequar unes dependències 
que no són pròpiament de l’Ajuntament, que estan llogades, també me podrà reconèixer que 
deu estar al rànquing de tot Mallorca. D’acord, que haguem augmentat els préstecs i sí que 
siguem una de les biblioteques, la tercera de Mallorca, fantàstic, estic contentíssima i li dic 
en sèrio, li dic en sèrio perquè sé del que vostè me xerra, estic molt contenta, però a quin 
preu? També ho hem de pensar, als marratxiners els hi ha costat molts de doblers tenir una 
biblioteca a peu de carrer. Ja està, res més, moltes gràcies”
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Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 12 de febrer de 2021, abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels 
quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels tres regidors de Ciudadanos i del 
regidor d’Unides Podem; amb el vot en contra de la regidora de VOX i amb les abstencions 
dels quatre regidors del PP i del regidor del Grup Mixt, aprovar els acords esmentats.

2. Aprovació inicial de la Relació llocs de feina per a l’exercici 2021.

Atès que per a l’exercici de 2021 s’ha previst a la plantilla orgànica la modificació de distints 
llocs de feina als efectes d’estructurar de forma més coherent els negociats de cultura, 
educació, joventut, ocupació, participació ciutadana, serveis socials, transports i urbanisme, 
modificacions que no suposen augment del número d’efectius totals de la plantilla 
orgànica al servei de l’ajuntament; la qual cosa suposa la modificació per part del 
Negociat de recursos humans de la Relació de llocs de feina vigent.

Atès que per a l’exercici de 2021 s’ha previst, en aplicació de la taxa de reposició 
d’efectius, la creació de dos llocs de feina (un policia local i un tècnic d’administració 
general).

Atès que en la tramitació de la mateixa han intervingut les organitzacions sindicals a través 
de la Mesa general de negociació (reunions de dates 28 de gener i 9 de febrer de 2021).

Considerant que segons l’article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local (a partir d’ara LBRL) i l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, 
pel que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic (a partir d’ara EBEP) s’estableix la 
obligació de les Entitats locals de formar la Relació de llocs de feina.

Considerant que l’article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma 
de la funció pública LMRFP, l’article 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel que s’aprova el Text Refús de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local (a partir d’ara TRRL) i l’Ordre de 2 de desembre de 1988, sobre Relacions de 
llocs de feina a l’Administració de l’Estat, complementada per l’Ordre de 6 de febrer 
de 1989, sobre models de Relacions de llocs de feina, recullen els continguts mínims que 
han de figurar a les esmentades relacions.

Considerant que l’article 40 de l’EBEP i 32 de la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre 
negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels 
empleats públics, exigeix la negociació de les matèries que afecten a les retribucions del 
personal funcionari i a la classificació dels llocs de feina.

Considerant que l’article 22.2.i de la LBRL, l’article 50.5 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals (a partir d’ara ROF), i la Disposició transitòria segona del Reial 
Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’estableix el règim de retribucions dels funcionaris 
de l’Administració Local estableix que correspon al Ple l’aprovació de les Relacions de llocs 
de feina i la fixació de la quantia de les retribucions del personal.
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A la vista dels anteriors antecedents de fet i fonaments de dret, i vistos els informes que 
s’acompanyen a l’expedient, aquesta Regidoria te a bé en elevar a la Comissió Informativa 
d’Interior i Recursos Humans la següent PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar inicialment la modificació de la Relació de llocs de feina de l’Ajuntament de 
Marratxí per a l’exercici de 2021.

2. Establir un període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, significant-
se que en el supòsit de que no es presentessin reclamacions l’acord fins a les hores 
provisional es considerarà definitivament a aprovat.

3. Acordar la seva entrada en vigor en data d’1 de gener de 2021.

4. Que en compliment de l’article 127 del Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, es doni 
trasllat de l’acord de Ple d’aprovació de la Relació de llocs de feina a l’Administració 
de l’Estat i de la Comunitat Autònoma, i una vegada aprovat definitivament es 
procedeixi a  la seva publicació al BOIB.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior, de data 12 de febrer de 2021, abans transcrit, els senyors assistents acorden per 
majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la 
regidora d’IDMA-El Pi, dels tres regidors de Ciudadanos i del regidor d’Unides Podem; amb el 
vot en contra de la regidora de VOX i amb les abstencions dels quatre regidors del PP i del 
regidor del Grup Mixt, aprovar els acords esmentats.

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.

Paula Baltasar Cózar

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 9 de març del 2021

El Batle,
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