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ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de l’Ajuntament Ple

Identificació de la sessió:
Núm. 02/22
Caràcter: Ordinària
Data: 22 de febrer de 2022
Horari: de 20.00 a 23.59 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)

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

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
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (25-01-2022)
2. Donar compte de l’escrit presentat pel Partit Popular sobre canvi de portaveu.
3. Expedient de reconeixement de crèdit 2/22.
4. Rectificació anual de l’Inventari General de Bens 31-12-2021.



5. Aprovació definitiva de la relació de béns i drets de necessària expropiació afectats per 
l’alineació del carrer Pont.
6. Obertura d’un nou termini d’adjudicació de concessions administratives sobre unitats 
d’enterrament al Cementeri Municipal 
7. Aprovació xifres anuals de població a 1 de gener de 2021.
8. Modificació de l’acord de reconeixement de la carrera professional en execució de la 
Sentència del TSJ 387/21.
9. Expedient per a l’aprovació del pressupost general per a 2022 i la plantilla de personal per 
a l’exercici 2022.
10. Aprovació inicial de la Relació de llocs de feina per a l’exercici de 2022.
Mocions:
11. Moció presentada per l’Equip de Govern “Per un sistema de finançament just per les 
Illes Balears”
12. Moció presentada per l’Equip de Govern “En favor dels drets humans de les dones i 
nines afganeses”
B) PART DE CONTROL:
- Donar compte dels següents decrets i resolucions:
1. Dels decrets i resolucions del període entre el 11-01-2022 al 10-02-2022
2. Dació de compte al plenari de la Corporació febrer 2022 (Execució trimestral i dades PMP 
i morositat relatives al 4t trimestre 2021) 
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior 

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 25-01-2022, que s’aprova i 
autoritza per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de 
MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels tres regidors de Ciudadanos i del regidor d’Unides 
Podem; i amb les abstencions dels quatre regidors del PP, de la regidora de VOX i del regidor 
del Grup Mixt.

2. Donar compte de l’escrit presentat pel Partit Popular sobre canvi de portaveu

Donar compte de l’escrit presentat pel Partit Popular de data 07 de febrer de 2022 on es 
comunica el canvi de portaveu a favor del senyor Jaume Llompart Caldés.

A continuació parla el senyor Miquel Cabot, Batle de l’Ajuntament de Marratxí: “La meva 
enhorabona al senyor Llompart per aquesta nova etapa que tenim, i ara li don la paraula a 
la senyora García, i molta sort en aquesta nova etapa”

La senyora Maria Magdalena García, regidora del Partit Popular agafa la paraula: “Moltes 
gràcies senyor Batle. Només un minut, molt breument, per donar les gràcies a tot el 
personal de la casa per la facilitat que m’han donat durant aquests anys per fer la meva 
tasca de portaveu, i dir a la resta de portaveus del consistori que ha estat un plaer fer feina 
amb tots ells, colze amb colze, durant tot aquest temps, i que continuu a la disposició de 
tots per qualsevol cosa que puguin haver de menester de jo. Moltíssimes gràcies a tots”



El Batle diu: “Gràcies a vostè, senyora García, també ha estat un plaer compartir la tasca 
de portaveu amb tu aquests anys”

Els senyors assistents es donen per assabentats de l’escrit de referència.

3. Reconeixement de crèdit 02/22

Vist l’expedient 02/22 relatiu al reconeixement de crèdits corresponents als exercicis 
pressupostaris anteriors.

Atès que s’han realitzat, durant els passats exercicis, despeses que excedeixen a l’import 
compromès i d’altres on aquest no s’ha compromès en la seva totalitat i que es descriuen a 
l’Annex.

Vist l’informe del Sr. Interventor incorporat a l’expedient.

Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23 1.e) del TRRL i 60.2 del RD 
500/90, correspon al Ple el Reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi 
dotació pressupostària.

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Aprovar el reconeixement de crèdit 02/22 corresponent a les despeses que després 
es relacionen, aixecant l’objecció d’intervenció formulada en l’informe que figura en l’expedient.

NUM. ANY NUM. FACTURA DATA NOM IMPORT OBJECCIO

1 2019 2021000062 10/12/2019 TELEFONICA DE ESPAÑA 97,9 F

2 2020 2021000063 10/07/2020 TELEFONICA DE ESPAÑA 129,4 F

3 2020 2021000064 10/08/2020 TELEFONICA DE ESPAÑA 129,4 F

4 2020 2021000065 10/11/2020 TELEFONICA DE ESPAÑA 129,4 F

5 2021 2021000066 10/07/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA 129,4 F

6 2021 2021000067 10/08/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA 129,4 F

7 2021 2021000068 10/09/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA 129,4 F

8 2021 2021000069 10/11/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA 132,4 F

9 2021 2021000070 10/10/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA 132,4 F

10 2021 2021000071 10/12/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA 132,4 F

11 2021 2021006125 15/10/2021 BLINKER ESPAÑA, SAU 29,15 F

12 2021 2021006214 20/10/2021 BLINKER ESPAÑA, SAU 59,92 F

13 2020 2021006291 15/12/2020 CLINICA VETERINARIA SANT MARÇAL, SL 40,00 F

14 2021 2021006292 05/02/2021 CLINICA VETERINARIA SANT MARÇAL, SL 40,00 F

15 2021 2021006308 30/10/2021 MARIA DE PANDO TAMAYO 250,00 F

16 2021 2021006430 31/10/2021 DISA PENINSULA, SLU 1.996,33 F

17 2021 2021006446 02/11/2021 RICOH ESPAÑA, SLU 170,37 F

18 2021 2021006447 26/10/2021 PREFOC - COMERCIAL DE L'EXTINTOR, 
SA

272,21 F



19 2021 2021006494 06/11/2021 RICOH ESPAÑA, SLU 85,00 F

20 2021 2021006549 31/10/2021 TRANSACOBO, SL 3.053,95 F

21 2021 2021006558 10/11/2021 RECLAM 2012, SL 105,88 F

22 2021 2021006632 10/11/2021 FUNDACIO NATURA PARC 11.748,50 F

23 2021 2021006635 29/09/2021 AGUAS TERMINO DE MARRATXI, SA 184,17 F

24 2021 2021006636 29/09/2021 AGUAS TERMINO DE MARRATXI, SA 204,43 F

25 2021 2021006639 29/09/2021 AGUAS TERMINO DE MARRATXI, SA 134,82 F

26 2021 2021006674 15/11/2021 GRUPO ELECTRO STOCKS, SLU 597,63 F

27 2021 2021006679 15/11/2021 SINELEC COMERCIAL BALEAR, SL 129,31 F

28 2021 2021006682 15/11/2021 SINELEC COMERCIAL BALEAR, SL -291,20 F

29 2021 2021006789 13/10/2021 AUTO MUDARRA MOTOR, SL 34,83 F

30 2021 2021006794 25/10/2021 ISABEL NAVARRO PAREDES 194,00 F

31 2021 2021006795 25/10/2021 ISABEL NAVARRO PAREDES 48,50 F

32 2021 2021006796 25/10/2021 ISABEL NAVARRO PAREDES 48,50 F

33 2021 2021006809 30/09/2021 MARIA RAMIS SERRA 28,45 F

34 2021 2021006832 22/11/2021 ANUNCIOS CLASIFICADOS DE 
BALEARES, SL

121,00 F

35 2021 2021006840 24/11/2021 GRABADOS NAYBOR, SA 111,31 F

36 2021 2021006860 02/11/2021 ISABEL NAVARRO PAREDES 48,50 F

37 2021 2021006861 02/11/2021 ISABEL NAVARRO PAREDES 145,50 F

38 2021 2021006862 02/11/2021 ISABEL NAVARRO PAREDES 81,00 F

39 2021 2021006870 31/10/2021 LA HERRAMIENTA BALEAR, SA 40,21 F

40 2021 2021006871 31/10/2021 LA HERRAMIENTA BALEAR, SA 59,33 F

41 2021 2021006912 29/11/2021 GRABADOS NAYBOR, SA 71,37 F

42 2021 2021006914 29/11/2021 VECTOBAL, SL 1.028,50 F

43 2021 2021006958 30/11/2021 ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, SA 2.083,62 F

44 2021 2021006959 30/11/2021 ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, SA 3.327,62 F

45 2021 2021006960 30/11/2021 ESTUDI 6 30.255,84 F

46 2021 2021006983 30/11/2021 PLANISI, SA 65,51 F

47 2021 2021006985 30/11/2021 GRUAS MARRATXI, SL 387,20 F

48 2021 2021006988 30/11/2021CUIDAR SERVEIS SOCIALS DE MALLORCA, SL 2.203,95 F

49 2021 2021006992 22/10/2021 ENDESA ENERGIA XXI, SL 31,46 F

50 2021 2021006998 22/10/2021 ENDESA ENERGIA XXI, SL 990,26 F

51 2021 2021007007 30/11/2021 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA 762,30 F

52 2021 2021007008 30/11/2021 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA 1.457,51 F

53 2021 2021007009 30/11/2021 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA 1.089,00 F

54 2021 2021007010 30/11/2021 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA 2.250,60 F

55 2021 2021007011 30/11/2021 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA 4.741,93 F

56 2021 2021007012 30/11/2021 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA 2.607,55 F



57 2021 2021007013 30/11/2021 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA 762,30 F

58 2021 2021007014 30/11/2021 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA 1.597,20 F

59 2021 2021007021 30/11/2021 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SAU 1.061,46 F

62 2021 2021007048 30/11/2021 ANTONIO CABOT FORNES, SA 3.338,39 F

63 2021 2021007049 19/11/2021 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, SL 47,67 F

64 2021 2021007050 19/11/2021 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, SL 17,30 F

65 2021 2021007052 19/11/2021 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, SL 68,23 F

66 2021 2021007053 19/11/2021 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, SL 72,53 F

67 2021 2021007055 19/11/2021 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, SL 36,64 F

68 2021 2021007082 14/10/2021 CLINICA VETERINARIA SANT MARÇAL, SL 220,00 F

69 2021 2021007083 19/10/2021 CLINICA VETERINARIA SANT MARÇAL, SL 490,00 F

70 2021 2021007084 22/10/2021 CLINICA VETERINARIA SANT MARÇAL, SL 660,00 F

71 2021 2021007085 27/10/2021 CLINICA VETERINARIA SANT MARÇAL, SL 350,00 F

72 2021 2021007086 27/10/2021 CLINICA VETERINARIA SANT MARÇAL, SL 140,00 F

73 2021 2021007091 17/05/2021 MANELA CAMPS, SL 66,00 F

74 2021 2021007092 03/05/2021 MANELA CAMPS, SL 66,00 F

75 2021 2021007095 18/10/2021 ISABEL NAVARRO PAREDES 162,00 F

76 2021 2021007096 18/10/2021 ISABEL NAVARRO PAREDES 81,00 F

77 2021 2021007097 18/10/2021 ISABEL NAVARRO PAREDES 129,50 F

78 2021 2021007098 03/11/2021 ISABEL NAVARRO PAREDES 32,50 F

79 2021 2021007117 30/11/2021 TELIM, SL 1.813,25 F

80 2021 2021007135 30/11/2021 DISA PENINSULA, SLU 2.276,63 F

81 2021 2021007136 30/11/2021 DISA PENINSULA, SLU 1.890,18 F
82 2021 2021007138 30/11/2021 DISA PENINSULA, SLU 444,74 F
83 2021 202100715001/12/2021 TRANSPORTES BLINDADOS, SA 87,25 F

84 2021 202100717915/11/2021 ESTEBAN RIGO FERNANDEZ 66,55 F

85 2021 202100718317/11/2021 GRUPO IMABER, SL 878,46 F

86 2021 202100719415/11/2021 LA HERRAMIENTA BALEAR, SA 64,25 F

87 2021 202100721331/10/2021 MARIA RAMIS SERRA 417,9

88 2021 2021007222 29/10/2021 STAY CREATIVE, SL 2.807,20 F

89 2021 2021007267 22/11/2021 CARROCERIAS FRANCISCO HIJOS, SL 5,08 F

90 2021 2021007356 05/11/2021 ENDESA ENERGIA, SA 500,13 F

91 2021 2021007365 15/12/2021 SONEPAR IBERICA SPAIN, SA 131,45 F

92 2021 2021007367 15/12/2021 SONEPAR IBERICA SPAIN, SA 131,45 F

93 2021 2021007401 05/11/2021 ENDESA ENERGIA SA - 2.444,57 F

94 2021 2021007412 19/12/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU 69,37 F

95 2021 2021007414 19/12/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU 127,69 F

96 2021 2021007421 19/12/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU 33,90 F

97 2021 2021007422 19/12/2021 TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU 32,56 F

98 2021 2021007489 05/11/2021 ENDESA ENERGIA XXI,SL 403,82 F



99 2021 2021007494 05/11/2021 ENDESA ENERGIA XXI,SL 64,08 F

100 2021 2021007544 16/12/2021 FUNDACIO NATURA PARC 13.214,50 F

101 2021 2021007548 22/12/2021 ANUNCIOS CLASIFICADOS DE BALEARES, SL 695,75 F

102 2021 2021007558 31/08/2021 CRONICA BALEAR, SL 242,00 F

103 2021 2021007634 05/08/2021 EURO SACABANA, SL 46,48 F

104 2021 2021007635 01/04/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

105 2021 2021007636 18/05/2021 EURO SACABANA, SL 156,5 F

106 2021 2021007637 16/06/2021 EURO SACABANA, SL 156,5 F

107 2021 2021007638 24/06/2021 EURO SACABANA, SL 80,00 F

108 2021 2021007640 26/06/2021 EURO SACABANA, SL 65,00 F

109 2021 2021007641 01/07/2021 EURO SACABANA, SL 156,50 F

110 2021 2021007643 16/12/2021 MARRATXI XXI SAU 25.137,00 MC

111 2021 2021007645 14/07/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

112 2021 2021007647 18/07/2021 EURO SACABANA, SL 65,00 F

113 2021 2021007650 18/08/2021 EURO SACABANA, SL 156,00 F

114 2021 2021007651 13/08/2021 EURO SACABANA, SL 156,50 F

115 2021 2021007652 10/08/2021 EURO SACABANA, SL 95,00 F

116 2021 2021007654 26/07/2021 EURO SACABANA, SL 149,50 F

117 2021 2021007656 15/07/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

118 2021 2021007657 17/03/2021 EURO SACABANA, SL 115,00 F

119 2021 2021007658 31/07/2021 EURO SACABANA, SL 143,00 F

120 2021 2021007659 23/07/2021 EURO SACABANA, SL 70,00

121 2021 2021007660 12/08/2021 EURO SACABANA, SL 165,00 F

122 2021 2021007661 31/07/2021 EURO SACABANA, SL 156,50 F

123 2021 2021007662 30/07/2021 EURO SACABANA, SL 97,50 F

124 2021 2021007663 28/07/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

125 2021 2021007664 24/07/2021 EURO SACABANA, SL 87,75 F

126 2021 2021007668 15/04/2021 EURO SACABANA, SL 120,00 F

127 2021 2021007669 13/04/2021 EURO SACABANA, SL 115,00 F

128 2021 2021007670 14/08/2021 EURO SACABANA, SL 136,50 F

129 2021 2021007671 01/08/2021 EURO SACABANA, SL 274,00 F

130 2021 2021007674 10/08/2021 FARMACIA PICORNELL CIURANA 19,10 F

131 2021 2021007675 13/08/2021 FARMACIA PICORNELL CIURANA 36,06 F

132 2021 2021007676 13/08/2021 FARMACIA PICORNELL CIURANA 110,40 F

133 2021 2021007693 27/07/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

134 2021 2021007694 31/07/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

135 2021 2021007695 31/07/2021 EURO SACABANA, SL 149,50 F

136 2021 2021007696 02/08/2021 EURO SACABANA, SL 195,00 F

137 2021 2021007697 05/08/2021 EURO SACABANA, SL 98,00 F

138 2021 2021007700 14/08/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

139 2021 202100770801/12/2021 VICTOR CORNELL COMAS 1.166,00 F

140 2021 202100771430/11/2021 DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES, SL 102,52 F



141 2021 202100771530/11/2021 DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES, SL 484,83 F

142 2021 202100771930/11/2021 DISTRIBUIDORA ROTGER, SL 86,22 F

143 2021 202100772301/12/2021 MARIA DE LA MERCE CABOT ORDINA 103,35 F

144 2021 202100772730/11/2021 BONGRUP BALEARES, SL 456,68 F

145 2021 202100772830/11/2021 CASA LA MILAGROSA IGUAL TREBALL I 
NATURA

266,26 F

146 2021 202100772930/11/2021 CASA LA MILAGROSA IGUAL TREBALL I 
NATURA

1.827,35 F

147 2021 202100774130/11/2021 LA HERRAMIENTA BALEAR, SA 58,53 F

148 2021 202100774730/11/2021 ALGECO CONTRUCCIONES MODULARES, 
SLU

193,48 F

149 2021 2021007749 30/11/2021 TRES GLOPS, SL 61,16 F

150 2021 2021007751 30/11/2021 TRES GLOPS, SL 87,34 F

151 2021 2021007752 30/11/2021 TRES GLOPS, SL 99,39 F

152 2021 2021007760 30/11/2021 TRES GLOPS, SL 117,48 F

153 2021 2021007761 30/11/2021 TRES GLOPS, SL 107,03 F

154 2021 2021007763 30/11/2021 TRES GLOPS, SL 7,65 F

155 2021 2021007767 01/12/2021 DE SALABERT E HIJOS, SA 25,34 F

156 2021 2021007768 27/12/2021 MALLA SA PUBLICIDAD 151,25 F

157 2021 2021007779 30/11/2021 MUNNE MAQUINARIA AGRICOLA, SL 211,17 F

158 2021 2021007780 30/12/2021 E-TEMPS LLIURE SERVEIS LUDICS, SL 570,00 F

159 2021 2021007793 27/07/2021 EURO SACABANA, SL 70,00 F

160 2021 2021007795 19/08/2021 EURO SACABANA, SL 100,00 F

161 2021 202100780720/12/2021 VECTOBAL, SL 108,90 F

162 2021 202100780821/12/2021 VECTOBAL, SL 145,20 F

163 2021 202100780921/12/2021 VECTOBAL, SL 532,40 F

164 2021 202100781430/11/2021 JASA TRANSPORTES Y MATERIALES 4,94 F

165 2021 2021007824 01/12/2021 PALMAFACTORY GROUP, SL 566,28 F

166 2021 2021007850 30/11/2021 POLO BALEAR, SL 4,28 F

167 2021 2021007861 30/12/2021 SIMPLY EVENTS MALLORCA, SL 95,70 F

168 2021 2021007862 31/12/2021 FUNDACIO NATURA PARC 4.666,00 F

169 2021 2021007868 14/12/2021 MARGARITA MORALES SIMO 37,20 F

170 2021 2021007873 31/12/2021 BALEAR DE ASCENSORES, SL 321,18 F

171 2021 2021007876 19/08/2021 EURO SACABANA, SL 143,00 F

172 2021 2021007878 08/09/2021 EURO SACABANA, SL 97,50 F

173 2021 2021007879 10/09/2021 EURO SACABANA, SL 97,31 F

174 2021 2021007880 14/09/2021 EURO SACABANA, SL 78,00 F

175 2021 2021007881 15/09/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

176 2021 2021007882 15/09/2021 EURO SACABANA, SL 116,33 F

177 2021 2021007883 26/08/2021 EURO SACABANA, SL 97,50 F

178 2021 2021007885 06/09/2021 EURO SACABANA, SL 97,00 F



179 2021 2021007886 06/09/2021 EURO SACABANA, SL 108,00 F

180 2021 2021007888 10/09/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

181 2021 2021007891 22/09/2021 FOTOCOPISTERIA IMPRESRAPIT, SL 851,78 F

182 2021 2021007897 04/06/2021 INNOVA INSTALACIONES RL, SL 38,72 F

183 2021 2021007904 07/12/2021 ENDESA ENERGIA, SA 405,86 F

184 2021 2021007921 15/12/2021 JASA TRANSPORTES Y MATERIALES 129,14 F

185 2021 2021007926 30/11/2021 SUSANA COMPANY MASCARO 1.480,70 F

186 2021 202100792709/12/2021 SON ESPANYOLET INDUSTRIAS 
GRAFICAS, SL

473,84 F

187 2021 202100792814/12/2021 PROYECTOS FRIGORIFICOS 
INDUSTRIALES, SL

476,74 F

188 2021 202100793630/11/2021 JAIME SEGUNDO REYES MORALES 17,27 F

189 2021 202100793707/12/2021 ENDESA ENERGIA, SA 382,69 F

190 2021 2021007959 15/12/2021 LA HERRAMIENTA BALEAR, SL 42,20 F

191 2021 2021007965 07/12/2021 ENDESA ENERGIA, SA 940,44 F

192 2021 2021007966 07/12/2021 ENDESA ENERGIA, SA 185,66 F

193 2021 2021007969 07/12/2021 ENDESA ENERGIA, SA 26,70 F

194 2021 2021007974 15/12/2021 SALZILLO SEGURIDAD, SA 156,09 F

195 2021 2021007975 17/12/2021 PEP SERRA CRESPI 2.904 F

196 2021 2021007979 07/12/2021 ENDESA ENERGIA XXI, SL 1.063,60 F

197 2021 2021007980 20/12/2021 JORGE MUSTAROS SANCHEZ - 139,15 F

198 2021 2021007985 07/12/2021 ENDESA ENERGIA, SA 220,56 F

199 2021 2021007995 22/12/2021 PROYECTOS FRIGORIFICOS 
INDUSTRIALES, SL

217,8 F

200 2021 2021007996 15/12/2021 ZERTIFICA GENERAL, SL 907,44 F

201 2021 2021008045 22/12/2021 DANIEL BREDA 78,65 F

202 2021 2021008049 20/12/2021 GRUPO IMABER, SL 134,31 F

203 2021 2021008051 15/12/2021 VODAFONE ESPAÑA, SAU 333,10 F

204 2021 2021008052 28/12/2021 SEGUIMEDIA, SL 502,15 F

205 2021 2021008053 15/12/2021 VODAFONE ESPAÑA, SAU 365,14 F

206 2021 2021008055 15/12/2021 VODAFONE ESPAÑA, SAU 1.619,44 F

207 2021 2021008056 28/12/2021 COLORS INTEGRAL, SL 48,40 F

208 2021 2021008070 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 441,07 F

209 2021 2021008072 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 127,41 F

210 2021 2021008073 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 14,96 F

211 2021 2021008078 31/12/2021 VIVERS SANTA MARIA, SA 30,23 F

212 2021 2021008080 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 6,11 F

213 2021 2021008081 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 4,80 F

214 2021 2021008082 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 23,95 F

215 2021 2021008083 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 30,33 F

216 2021 2021008084 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 6,72 F



217 2021 2021008085 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 5,97 F

218 2021 2021008086 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 18,55 F

219 2021 2021008087 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 7,96 F

220 2021 2021008088 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 3,93 F

221 2021 2021008089 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 11,39 F

222 2021 2021008090 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 13,79 F

223 2021 2021008091 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 9,95 F

224 2021 2021008092 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 43,62 F

225 2021 2021008093 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 92,15 F

226 2021 2021008096 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 430,76 F

227 2021 2021008097 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 63,74 F

228 2021 2021008098 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 3,46 F

229 2021 2021008099 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 15,33 F

230 2021 2021008100 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 28,44 F

231 2021 2021008101 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 22,25 F

232 2021 2021008102 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 7,02 F

233 2021 2021008103 30/11/2021 MARIA RAMIS SERRA 9,15 F

234 2021 2022000001 27/12/2021 VICTOR VALERA NEBOT 2.703 F

235 2021 2022000001 31/12/2021 ASSOCIACIO UNIO MUSICAL DE 
MARRATXI

6.350 CI

236 2021 2022000005 31/12/2021 SINELEC COMERCIAL BALEAR, SL 23,91 F

237 2021 2022000015 31/12/2021 NORTHGATE ESPAÑA RENTING 
FLEXIBLE, SA

1.457,51 F

238 2021 2022000016 31/12/2021 NORTHGATE ESPAÑA RENTING 
FLEXIBLE, SA

4.741,93

239 2021 2022000020 31/12/2021 NORTHGATE ESPAÑA RENTING 
FLEXIBLE, SA

762,30 F

240 2021 2022000021 31/12/2021 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA 762,30 F

241 2021 2022000022 31/12/2021 HORA NOVA, SA 533,83 F

242 2021 2022000023 31/12/2021 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA 1.597,20 F

243 2021 2022000024 31/12/2021 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA 1.089 F

244 2021 2022000025 31/12/2021 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA 2.250,60 F

245 2021 2022000026 31/12/2021 NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA 2.607,55 F

246 2021 2022000038 12/11/2021 TECNICAS EN CAMARAS Y SEGURIDAD TTCS, SL 78,63 F

247 2021 2022000040 01/12/2021 TECNICAS EN CAMARAS Y SEGURIDAD TTCS, SL 58,39 F

248 2021 2022000048 31/12/2021 DISA PENINSULA, SLU 1.913,28 F

249 2021 2022000049 31/12/2021 DISA PENINSULA, SLU 69,78 F

250 2021 2022000052 31/12/2021 DISA PENINSULA, SLU 39,39 F

251 2021 2022000053 31/12/2021 DISA PENINSULA, SLU 347,27 F

252 2021 2022000063 31/12/2021 ELECTROMAT BALEAR 12,83 F



253 2021 2022000070 31/12/2021 ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, 
SLU

193,48 F

254 2021 2022000078 10/12/2021 FRANCISCO AMENGUAL CANYELLAS 847,00 F

255 2021 2022000079 10/12/2021 PINTURAS AMENGUAL 847,00 F

256 2021 2022000082 31/12/2021 BONGRUP BALEARES, SL 115,68 F

257 2021 2022000083 15/12/2021 JUAN SASTRE ROCA, SL 100,35 F

258 2021 2022000084 31/12/2021 JUAN SASTRE ROCA, SL 86,01 F

259 2021 2022000085 22/12/2021 MANELA CAMPS, SL 66,00 F

260 2021 2022000086 22/12/2021 MANELA CAMPS, SL 66,00 F

261 2021 2022000088 31/12/2021 SOLRED, SA 66,50 F

262 2021 2022000090 31/12/2021 SOLRED, SA 225,67 F

263 2021 2022000092 31/12/2021 DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFORMES, SL 44,37 F

264 2021 2022000100 31/12/2021 FONT OASIS, SL 64,72 F

265 2022 2022000105 03/01/2022 JUAN JAIME FRAU CABOTA 387,20 F

266 2021 2022000114 31/12/2021 TRES GLOPS, SL 15,29 F

267 2021 2022000116 31/12/2021 TRES GLOPS, SL 30,58 F

268 2021 2022000118 31/12/2021 TRES GLOPS, SL 15,29 F

269 2021 2022000120 31/12/2021 TRES GLOPS, SL 66,61 F

270 2021 2022000122 31/12/2021 TRES GLOPS, SL 38,23 F

271 2021 2022000123 31/12/2021 TRES GLOPS, SL 45,87 F

272 2021 2022000124 31/12/2021 TRES GLOPS, SL 68,81 F

273 2021 2022000126 31/12/2021 TRES GLOPS, SL 26,57 F

274 2021 2022000127 31/12/2021 TRES GLOPS, SL 97,19 F

275 2021 2022000139 31/12/2021CUIDAR SERVEIS SOCIALS DE MALLORCA, SL 13.097,27 F

276 2021 2022000142 31/12/2021 MUNNE MAQUINARIA AGRICOLA, SL 45,15 F

277 2021 2022000148 03/11/2021 DISTRIBUIDORA ROTGER, SL 48,09 F

278 2021 2022000157 31/12/2021 DISTRIBUIDORA ROTGER, SL 266,83 F

279 2021 2022000166 20/09/2021 EURO SA CABANA, SL 36,30 F

280 2021 2022000167 12/11/2021 FARMACIA PICORNELL CIURANA 6,33 F

281 2021 2022000168 16/11/2021 FARMACIA PICORNELL CIURANA 3,12 F

282 2021 2022000169 08/11/2021 FARMACIA PICORNELL CIURANA 18,79 F

283 2021 2022000170 11/11/2021 FARMACIA PICORNELL CIURANA 38,69 F

284 2021 2022000190 31/12/2021 SUSANA COMPANY MASCARO 361,16 F

285 2021 2022000197 31/12/2021 DISA PENINSULA, SLU 163,88 F

286 2021 2022000205 11/12/2021 PROMOCIONES EMANSA, SL 514,25 F

287 2021 2022000209 15/05/2021 ANTONIO CABOT FORNES, SA 6,03 F

288 2021 2022000211 30/09/2021 ANTONIO CABOT FORNES, SA 82,84 F

290 2021 2022000213 29/12/2021 STAY CREATIVE, SL 1.476,20 F

291 2021 2022000216 23/10/2021 ASSOCIACIO CORDA FLUIXA 200,00 F



292 2021 2022000217 11/08/2021 INTERCLIMA DIEZ ,SL 181,50 F

293 2021 2022000221 11/11/2021 DISTRIBUIDORA ROTGER,SL 137,02 F

294 2021 2022000222 07/12/2021 DISTRIBUIDORA ROTGER,SL 10,76 F

295 2021 2022000223 20/12/2021 DISTRIBUIDORA ROTGER,SL 114,33 F

296 2021 2022000234 31/12/2021 JASA TRANSPORTES Y MATERIALES 78,59 F

297 2021 2022000235 31/12/2021 JASA TRANSPORTES Y MATERIALES 80,68 F

298 2021 2022000236 31/12/2021 JASA TRANSPORTES Y MATERIALES 26,23 F

299 2021 2022000237 31/12/2021 JASA TRANSPORTES Y MATERIALES 45,27 F

300 2021 2022000238 31/12/2021 JASA TRANSPORTES Y MATERIALES 16,69 F

301 2021 2022000240 30/11/2021 ASSOCIACIO UNIO MUSICAL DE MARRATXI 6.350 CI

302 2021 2022000301 05/07/2021 EURO SA CABANA, SL 65,00 F

303 2021 2022000302 21/07/2021 EURO SA CABANA, SL 97,50 F

304 2021 2022000303 28/07/2021 EURO SA CABANA, SL 65,00 F

305 2021 2022000304 26/07/2021 EURO SA CABANA, SL 100,00 F

306 2021 2022000305 09/08/2021 EURO SA CABANA, SL 65,00 F

307 2021 2022000306 28/07/2021 EURO SA CABANA, SL 136,50 F

308 2021 2022000307 01/08/2021 EURO SA CABANA, SL 117,00 F

309 2021 2022000308 02/08/2021 EURO SA CABANA, SL 149,50 F

310 2021 2022000309 03/08/2021 EURO SA CABANA, SL 95,00 F

311 2021 2022000310 03/08/2021 EURO SA CABANA, SL 75,00 F

312 2021 2022000311 03/08/2021 EURO SA CABANA, SL 75,00 F

313 2021 2022000312 05/08/2021 EURO SA CABANA, SL 115,00 F

314 2021 2022000313 06/08/2021 EURO SA CABANA, SL 143,00 F

315 2021 2022000314 16/08/2021 EURO SA CABANA, SL 100,00 F

316 2021 2022000315 16/08/2021 EURO SA CABANA, SL 75,00 F

317 2021 2022000316 18/08/2021 EURO SA CABANA, SL 75,00 F

318 2021 2022000317 21/08/2021 EURO SA CABANA, SL 117,00 F

319 2021 2022000318 19/08/2021 EURO SA CABANA, SL 87,75 F

320 2021 2022000319 19/08/2021 EURO SA CABANA, SL 143,00 F

321 2021 2022000320 23/08/2021 EURO SA CABANA, SL 70,00 F

322 2021 2022000321 24/08/2021 EURO SA CABANA, SL 100,00 F

323 2021 2022000322 25/08/2021 EURO SA CABANA, SL 100,00 F

324 2021 2022000323 30/08/2021 EURO SA CABANA, SL 102,35 F

325 2021 2022000325 31/08/2021 EURO SA CABANA, SL 50,00 F



326 2021 2022000326 31/08/2021 EURO SA CABANA, SL 117,00 F

327 2021 2022000327 01/09/2021 EURO SA CABANA, SL 150,00 F

328 2021 2022000328 03/09/2021 EURO SA CABANA, SL 117,00 F

329 2021 2022000329 06/09/2021 EURO SA CABANA, SL 195,00 F

330 2021 2022000344 22/12/2021PEDRO JUAN JUAN 1.038,00 F

331 2021 2022000349 20/12/2021 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, SL 54,99 F

332 2021 2022000350 31/12/2021 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, SL 27,18 F

333 2021 2022000351 10/12/2021 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, SL 27,81 F

334 2021 2022000352 20/12/2021 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, SL 26,05 F

335 2021 2022000355 20/12/2021 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, SL 37,49 F

336 2021 2022000356 31/12/2021 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, SL 1,67 F

337 2021 2022000357 10/12/2021 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, SL 46,44 F

338 2021 2022000358 20/12/2021 ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, SL 34,33 F

339 2021 2022000370 10/12/2021 MALLOREVENT, SL 1.331,00 F

340 2021 2022000371 30/11/2021 SALVADOR FERNANDEZ SASTRE 31,56 F

341 2021 2022000372 30/12/2021 SALVADOR FERNANDEZ SASTRE 26,07 F

342 2021 2022000393 15/10/2021 SINELEC COMERCIAL BALEAR, SL 9,80 F

343 2021 2022000398 15/10/2021 SINELEC COMERCIAL BALEAR, SL 34,65 F

344 2022 2022000409 17/01/2022 MARRATXI XXI SAU 28.543,15 MC

345 2022 2022000411 13/01/2022 MARRATXI XXI SAU 111.629,56 MC

346 2021 2022000422 27/12/2021 ENDESA ENERGIA XXI, SL 584,72 F

347 2021 2022000423 28/12/2021 ENDESA ENERGIA XXI, SL 199,09 F

348 2021 2022000427 02/09/2021 ENDESA ENERGIA XXI, SL 453,37 F

349 2021 2022000428 03/08/2021 ENDESA ENERGIA, SA 371,99 F

350 2021 2022000430 13/09/2021 ENDESA ENERGIA XXI, SL 60,84 F

351 2021 2022000431 05/10/2021 ENDESA ENERGIA XXI, SL 39,64 F

352 2021 2022000432 07/10/2021 EURO SACABANA, SL 100,00 F

353 2021 2022000434 06/10/2021 EURO SACABANA, SL 130,00 F

354 2021 2022000446 09/09/2021 EURO SACABANA, SL 143,00 F

355 2021 2022000447 10/09/2021 EURO SACABANA, SL 143,00 F

356 2021 2022000448 14/09/2021 EURO SACABANA, SL 97,50 F

357 2021 2022000449 15/09/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

358 2021 2022000450 15/09/2021 EURO SACABANA, SL 149,50 F

359 2021 2022000451 16/09/2021 EURO SACABANA, SL 143,00 F

360 2021 2022000452 17/09/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

361 2021 2022000460 17/09/2021 EURO SACABANA, SL 97,50 F

362 2021 2022000467 18/09/2021 EURO SACABANA, SL 91,00 F

363 2021 2022000468 20/09/2021 EURO SACABANA, SL 97,50 F



Motius de l'objecció
MC= Manca de credit 165.307,71€
Fraccionament indegut (+ 15.000) 203.788,00 €
CI= Competències impropies sense informes preceptius 12.700,00 €

Segon. Acordar la corresponent imputació dels crèdits al pressupost actualment en vigor.

Tercer. Que prossegueixi l’expedient la tramitació reglamentària corresponent, es prengui 
nota per la Intervenció municipal i es notifiqui als interessats.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 17 de febrer de 2022 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels 
quatre regidors de MÉS i de la regidora d’IDMA-El Pi; i amb les abstencions dels quatre 
regidors de PP, dels tres regidors de Ciudadanos, de la regidora de VOX, del regidor d’Unides 
Podem i del regidor del Grup Mixt; aprovar els acords esmentats. 

364 2021 2022000469 20/09/2021 EURO SACABANA, SL 78,00 F

365 2021 2022000470 24/09/2021 EURO SACABANA, SL 91,00 F

366 2021 2022000471 27/09/2021 EURO SACABANA, SL 143,00 F

367 2021 2022000472 27/09/2021 EURO SACABANA, SL 78,00 F

368 2021 2022000473 29/09/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

369 2021 2022000474 29/09/2021 EURO SACABANA, SL 143,00 F

370 2021 2022000475 30/09/2021 EURO SACABANA, SL 149,50

371 2021 2022000476 30/09/2021 EURO SACABANA, SL 195,00

372 2021 2022000477 02/10/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

373 2021 2022000478 05/10/2021 EURO SACABANA, SL 91,00 F

374 2021 2022000479 08/10/2021 EURO SACABANA, SL 140,00 F

375 2021 2022000480 05/10/2021 EURO SACABANA, SL 136,50 F

376 2021 2022000481 01/10/2021 EURO SACABANA, SL 97,50 F

377 2021 2022000482 07/09/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

379 2021 2022000512 09/09/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

380 2021 2022000513 15/09/2021 EURO SACABANA, SL 100,00 F

381 2021 2022000514 15/09/2021 EURO SACABANA, SL 100,00 F

382 2021 2022000515 16/09/2021 EURO SACABANA, SL 136,50 F

383 2021 2022000516 17/09/2021 EURO SACABANA, SL 91,00 F

384 2021 2022000517 22/09/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

385 2021 2022000519 28/09/2021 EURO SACABANA, SL 136,50 F

386 2021 2022000520 29/09/2021 EURO SACABANA, SL 273,00 F

387 2021 2022000524 30/09/2021 EURO SACABANA, SL 91,00 F

388 2021 2022000525 30/09/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

389 2021 2022000526 05/10/2021 EURO SACABANA, SL 117,00 F

390 2021 2022000582 31/12/2021 POLO BALEAR, SL 126,76 F

391 2021 2022000646 31/12/2021 MARIA RAMIS SERRA 664,22 F

TOTAL 381.797,71 €



4. Rectificació anual de l’Inventari General de Béns, a 31/12/2021.

Conformement amb l’article 132.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre municipal i de 
règim local de les Illes Balears, s’han fet varies actualitzacions de l’Inventari General de 
Béns mitjançant Decret de Batlia, sense perjudici de la seva rectificació anual pel Ple de la 
corporació.

Seguint aquestes indicacions, durant el darrer trimestre de l’any 2021, s’han dictat 4 decrets 
d’actualitzacions.

PROPOSTA

1. Aprovar la rectificació anual de l’Inventari General de Béns de l’Ajuntament de Marratxí a 
31 de desembre de 2021, conformement al contingut dels Decrets de Batlia següents:

· Resolució núm. 2021/4507 de 23/09/2021.
· Resolució núm. 2021/4945, de 21/10/2021.
· Resolució núm. 2021/5780, de 02/12/2021.
· Resolució núm. 2022/0297, de 28/01/2022.

2. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, l’Administració de la Comunitat Autònoma  i 
Consell Insular de Mallorca als efectes adients.

3. Que pels Negociats de Patrimoni Municipal, Intervenció, Planejament i Cadastre, es 
prengui raó d’aquest acord als efectes oportuns.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 17 de febrer de 2022 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels 
quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors de PP, del regidor 
d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb les abstencions dels tres regidors de 
Ciudadanos i de la regidora de VOX; aprovar els acords esmentats. 

5. Aprovació definitiva de la relació de béns i drets de necessària expropiació afectats 
per l’alineació del carrer Pont

El 28 de setembre de 2021, el Ple de l’Ajuntament de Marratxí, en sessió ordinària aprovà 
inicialment la relació de béns i drets afectats per l’alineació del carrer Pont, d’Es Pont d’Inca.

Al BOIB núm. 143, de 19 d’octubre de 2021, es va publicar Edicte, obrint un termini de 20 dies 
per poder presentar al·legacions i/o reclamacions, al mateix temps que es va notificar als 
interessats.

Han comparegut els propietaris de les finques A, C i E, corresponents als números 7, 11 i 15 
del carrer Pont.

No han comparegut els propietaris de la finca B, carrer Pont, 9.

En relació als propietaris del la finca D, carrer Pont 13, ha comparegut la filla dels titulars 
senyora Catalina Bis Alorda DNI42988562K, manifestant:



· Què el seu pare Pedro Bis Mairata DNI41114808P, va morir el 18 de desembre de 2001 
(aporta certificat literal de defunció del Registre Civil de Palma de Mallorca, secció 3ª).

· Què segons l’esborrany del testament del seu pare (que aporta), aquest va instituir com a 
hereva a Francisca Alorda Serra (mare) i que aquesta no ha fet escriptura l’acceptació 
d’herència.

· Que la seva mare Francisca Serra Alorda DNI41259354E, es troba ingressada a una
residència de la tercera edat, amb un grau molt avançat d’Alzheimer i què no té cap 
document de declaració d’incapacitat ni tampoc cap poder que l’habiliti signar documents 
a nom de la mare.

Durant termini d’exposició pública, el senyor Luis Guillen Escandell ha presentat instància 
comunicant què, la seva propietat situada al carrer Pont, 15, amb referència cadastral 
3533905 DD7833S 0001JB, es troba en règim d’arrendament pels senyors Pedro Luis 
Rodríguez Mármol, Inmaculada Verónica Álvarez Llorente i Valeriana Mármol del Puerto, als 
quals se’ls hi va notificar com a possibles afectats, l’inici de l’expedient d’expropiació.

Al BOE núm. 289, de 3 de desembre de 2021, es va publicar anunci de notificació, 
conformement amb l’article 44, de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú, als 
propietaris de les parcel·les del carrer Pont, 9 i carrer Pont, 13, degut a que no s’ha 
pogut notificar als interessats mitjançant el Servei de Notificacions de l’Ajuntament.

Per tant, la relació definitiva de béns i drets de necessària expropiació afectats per 
l’alineació del carrer Pont, que així:

Id. Plànol Situació Propietari Ref. Cadastral 
(afectació parcial)

Registre 
Propietat

Superfície 
afectada

Pedro Gómez Finca: 6.006
Caravaca Tom: 5.682
DNI .....427D Llibre: 456

“A” c/Pont, 7 3533909DD7833S0001UB Foli: 018 22’00m2
Encarnación Inscripció: 4
Ortiz López
DNI ....548W

Herència
jacent de: 
Francisco Rey Finca: 6.228

Escalante
(50%) Tom: 3.064
DNI.......759D

“B” c/ Pont, 9 3533908DD7833S0001ZB Llibre: 133 35’00m2
Herència
jacent de: Foli: 167

Francisca
Pérez Carreño 
(50%)

Inscripció: 1

DNI .....169D
Bartolomé Finca: 6.603

Artigues Tom: 5.044

PROTECCIÓ DE DADES



“C” c/Pont, 11 Mezquida 3533907DD7833S0001SB Llibre: 252 22’00m2

DNI. ......355F Foli: 130

Inscripció 6

Herència Finca: 6.598
jacent de:
Pedro Bis Tom: 3.349

Mairata Llibre: 139

DNI. ...808P Foli: 208
“D” c/ Pont, 13 3533906DD7833S0001EB 24’00m2

Inscripció: 1

Francisca

Alorda Serra

DNI. ...354E

“E” c/ Pont, 15 Luis Guillem 3533905DD7833S0001JB Finca: 7.785 14’00m2

Escandell Tom: 3.889

DNI. ..223K Llibre: 159

Foli: 30

Inscripció 1

Com a possibles afectats:

Pedro Luís
Rodríguez
Mármol

DNI ... 790Q

Inmaculada
Verónica

“E” c/ Pont, 15
Álvarez 

Llorente 3533905DD7833S0001JB
Contracte de 

lloguer 14’00m2

DNI ... 189J

Valeriana
Mármol del
Puerto

DNI ... 909E



L’art. 5.1 de la Llei d’Expropiació Forçosa, estableix que “se entenderán las diligencias con 
el Ministerio Fiscal cuando, efectuada la publicación a que se refiere el art.18, no 
comparecieren en el expediente los propietarios o titulares, o estuvieren incapacitados y sin 
tutor o persona que les represente, o fuere de propiedad litigiosa”.

PROPOSTA

1. Aprovar definitivament la relació de béns i drets de necessària expropiació afectats per 
l’alineació del carrer Pont, que apareixen a la part expositiva d’aquest acord.

2. Notificar al Ministeri Fiscal de les Illes Balears, la incompareixença dels titulars de les 
parcel·les del c/Pont, 9 i 13, referències cadastrals 3533908DD7833S0001ZB i 
3533906DD7833S0001EB.

3. Obrir expedient incidental als afectats pel contracte de lloguer del c/Pont, 15, per 
poder fixar la indemnització que els pugui correspondre.

4. Notificar aquesta resolució als interessats, amb publicació al BOIB.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Nchaso: “Yo 
sigo insistiendo que la comunicación al BOE, sí, es lo establecido legalmente, pero es que 
nadie se lee el BOE, y los interesados [inintel·ligible], podríamos argumentar, podríamos 
crear algún otro sistema para notificar que a este señor se le quitan sus propiedades aún a 
sabiendas de que están valoradas por debajo de su precio. Por eso votaré abstención”

Contesta el senyor Miquel Cabot: “Se publica al BOE una vegada que no s’ha aconseguit 
contactar amb aquesta persona.”

La senyora Nchaso, de nou: “Ya, ya lo sé, pero es que… No sé”

El senyor Cabot respon una altra vegada: “Ja, hi ha gent, no és aquest cas però ha passat 
gent que se’n va a viure a la península o a l’estranger, evidentment no hi ha manera 
d’aconseguir contactar amb ells i al final l’única manera de poder seguir endavant és fer una 
comunicació al BOE, que és el que ha passat ara”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme, de data 17 de febrer de 2022 abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de 
la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors de PP, dels tres regidors de Ciudadanos, del 
regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb l’abstenció de la regidora de VOX; 
aprovar els acords esmentats. 

6. Obertura d’un nou termini d’adjudicació de concessions administratives sobre 
unitats d’enterrament al Cementeri Municipal

La senyora Secretària diu: “Hi ha hagut una confusió i ja ho hem tractat abans a la Junta de 
Govern. Es retira aquest punt de l’ordre del dia que ja ha passat per Junta de Govern Local”

Seguidament parla el senyor Jaume Llompart, nou portaveu del Partit Popular: “Puc fer una 
pregunta sobre aquest punt, senyora Secretària, malgrat no estigui a l’ordre del dia?” 



La senyora Secretària, Cati Alemany contesta: “Sí, sí, clar”

De nou parla el senyor Jaume Llompart: “Gràcies, és que no me queda clar senyor Batle, 
l’altre dia varen dir que s’havia iniciat un procés, que no hi havia hagut sol·licituds, si no és 
així, encara hi hauria una possibilitat de que primer prioritzin els marratxiners que ho 
volguessin?”

El senyor Batle li passa a la paraula al senyor Andrés Campuzano, regidor de Serveis 
Funeraris, per contestar la pregunta: “Buenas tardes, Jaume, en principio se avisó a todo el 
mundo por notificación y ahora se vuelve a notificar a la nueva lista que hay, y tienen 
preferencia los de Marratxí”

El senyor Llompart diu: “Perfecte, moltes gràcies”

7. Aprovació xifres anuals de població a 1 de gener de 2021

Atès que durant el mes de març passat l’Institut Nacional d’Estadística va remetre a aquest 
Ajuntament, la Proposta de xifres de població a 1 de gener de 2021: 38353 habitants, 
resultat de les variacions mensuals del Padró Municipal d’Habitants de 2020 remeses per 
l’Ajuntament, segons disposa l’art.17.3 de la Llei 4/1996, de 10 de gener, per a poder obtenir 
les dades oficials de la revisió del Padró Municipal d’Habitants de Marratxí amb referència a 
l’1 de gener de 2021.

Atès que segons estableix la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta 
de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Local per la qual es 
dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i 
sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població; l’Ajuntament, 
una vegada confrontades aquestes, va procedir a la presentació d’al·legacions, tota vegada 
que existia una discrepància de xifres. Una vegada resoltes part de les al·legacions 
presentades, i desestimades unes altres (les quals varen ser sotmeses al Consell 
d’Empadronament pel seu informe); el President de l’I.N.E. va elevar al Govern les xifres 
oficials de població a 1 de gener de 2021.

Atès que, correspon a l’Ajuntament l’aprovació de la Revisió anual, conformement amb 
el que disposa l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats 
Locals.

Aquesta Regidoria, es complau en elevar a l’Ajuntament Ple, la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar la Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants proposta per I.N.E. referida a l’1 
de gener de 2021 amb el següent detall:

- Homes: 19.253

- Dones: 19.104

- Total a 1/01/2021: 38.357



2.- Que se comuniqui a l’Institut Nacional d’Estadística als efectes adients.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Interior, de data 17 de febrer de 2022 abans transcrit, els senyors assistents acorden per 
unanimitat; aprovar els acords esmentats. 

8. Modificació acord reconeixement de carrera professional

Atès que mitjançant acord plenari de data 21 de desembre de 2021 es va aprovar 
inicialment, a conseqüència de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears núm. 387/2021, la modificació de l’acord de reconeixement de la carrera 
professional als empleats públics al servei de l’Ajuntament de Marratxí.

Atès que durant el termini d’exposició al públic el Sindicat de Treballadores i Treballadors 
Intersindical de les Illes Balears (STEI), sindicant que va interposar el contenciós 
administratiu a resultes del qual es va dictar l’esmentada sentència, ha presentat 
al·legacions a l’aprovació provisional (Registre general d’entrada núm. 1817/2022), al·legant 
que s’aprofita l’execució de sentència per a modificar altres punts de l’acord de la carrera 
professional.

Vist l’informe tècnic emès en data de 14 de febrer de 2022 pel TAG de recursos humans i 
que es transcriu literalment a continuació:

“INFORME A SOL·LICITUD DEL NEGOCIAT DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LES 
MODIFICACIONS DE L’ACORD PEL RECONEIXEMENT DE LA CARRERA PROFESSIONAL 
DELS EMPLEATS PÚBLICS AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ A CONSEQÜÈNCIA 
DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS NÚM. 
387/2021
Es sol·licita del tècnic que subscriu informe en relació a les modificacions realitzades 
provisionalment a l’Acord de reconeixement de la carrera professional del empleats públics al servei 
de l’Ajuntament de Marratxí a conseqüència de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia 
de les Illes Balears núm. 387/2021, de 30 de juny de 2021.
Atès que mitjançant acord plenari de data 21 de desembre de 2021 es va aprovar provisionalment la 
modificació de l’Acord de reconeixement de la carrera professional del empleats públics al servei de 
l’Ajuntament de Marratxí. Atès que l’esmentada modificació, en virtut del principi d’economia 
procedimental i als efectes d’evitar la tramitació de dos expedients de modificació, va unificar en un 
sol acte la modificació provisional de l’acord derivada de l’execució de la sentència dictada pel 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 387/2021 i la modificació provisional acordada 
a la Mesa general de negociació de 30 de novembre de 2021 per tal d’unificar la resta de criteris 
continguts a l’acord que necessitaven d’un aclariment o revisió.
Considerant que durant el termini d’exposició al públic el Sindicat de Treballadores i Treballadors 
Intersindical de les Illes Balears (STEI) ha presentat al·legacions a l’aprovació provisional (Registre 
general d’entrada núm. 1817/2022), al·legant que s’aprofita l’execució de sentència per a modificar 
altres punts de l’acord de la carrera professional.
Una vegada estudiat el contingut de l’al·legació, als efectes d’evitar possibles confusions en relació a 
l’execució de sentència, s’informa favorablement estimar l’al·legació presentada per l’STEI i 
modificar l’acord d’aprovació inicial en el sentit d’incloure exclusivament les modificacions 
contingudes a la sentència i, una vegada executada la mateixa, procedir a la incoació d’un nou 
expedient per tal de modificar l’Acord de la carrera professional als efectes de tramitar les 
modificacions acordades a la Mesa general de negociació de 30 de novembre de 2021.
En conseqüència, l’apartat b de l’acord inicial d’aprovació, passaria a tenir la següent redacció:

a) Es modifica l’apartat VIII de l’acord “Gestió del complement de carrera professional 



horitzontal” en el sentit de que el paràgraf segon que tenia la següent redacció:
“[...] Concretament es podrà sol·licitar el reconeixement dels nivells de carrera professional de 
la següent forma:
a. Personal funcionari de carrera o laboral fix que ocupin un lloc de feina per concurs o lliure 

designació, podran sol·licitar el reconeixement del nivell que els hi correspongui com a 
funcionaris de carrera.

b. Personal funcionari de carrera o laboral fix que ocupin un lloc de feina d’un grup o subgrup 
superior en comissió de serveis, en aquest supòsit podran sol·licitar el reconeixement del 
nivell que els hi correspongui com a funcionaris de carrera per la totalitat dels serveis 
prestats o sol·licitar el reconeixement del nivell que correspongui al lloc de feina ocupat en 
comissió de serveis però únicament pel temps de serveis prestats en comissió de serveis a 
aquest lloc de feina.

c.Personal funcionari interí o laboral no fix, en aquest supòsit podran sol·licitar el 
reconeixement del nivell que els hi correspongui en funció del lloc de feina ocupat però 
únicament pel temps de serveis prestats de forma ininterrompuda en l’esmentat lloc (mateix 
cos, subgrup i escala).

d. Quan en una mateixa persona recaigui la condició de funcionari de carrera/personal laboral 
fix i funcionari interí/personal laboral no fix, haurà d’optar pel reconeixement del nivell 
corresponent o bé per l’apartat a o bé per l’apartat c. [...]”

Passaran a tenir la redacció següent:
“[...] Concretament es podrà sol·licitar el reconeixement dels nivells de carrera professional de 
la següent forma:
a. Personal funcionari de carrera o laboral fix: podran sol·licitar el reconeixement del nivell 

que els hi correspongui com a funcionaris de carrera o personal laboral fix.
b. Personal funcionari de carrera o laboral fix que ocupin un lloc de feina d’un grup o subgrup 

superior en comissió de serveis, en aquest supòsit podran sol·licitar el reconeixement del 
nivell que els hi correspongui com a funcionaris de carrera per la totalitat dels serveis 
prestats o sol·licitar el reconeixement del nivell que correspongui al lloc de feina ocupat en 
comissió de serveis però únicament pel temps de serveis prestats en comissió de serveis a 
aquest lloc de feina.

c.Personal funcionari interí o laboral no fix: podran sol·licitar el reconeixement del nivell que 
els hi correspongui com a funcionaris interins, laborals no fixos o laborals indefinits no 
fixos.

d. Quan en una mateixa persona recaigui la condició de funcionari de carrera/personal laboral 
fix i funcionari interí/personal laboral no fix, haurà d’optar pel reconeixement del nivell 
corresponent o bé per l’apartat a o bé per l’apartat c. [...]”

Aquest es l’informe que s’emet que, no obstant, es sotmet a qualsevol altre millor fonamentat en 
dret. Marratxí, a 14 de febrer de 2022. El Tècnic de l’Administració General, Jaume Canyelles Veny.”

Considerant l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL) aquesta Regidoria fent ús de les atribucions que li atorga la 
normativa vigent, eleva a la Comissió informativa d’interior i recursos humans la següent 
PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar definitivament, en execució de la Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de 
les Illes Balears mitjançant núm. 387 de data 30 de juny de 2021, la modificació de 
l’Acord de reconeixement de la carrera professional als empleats públics al servei de 
l’Ajuntament de Marratxí en els termes següents:

a) Es modifica l’apartat VI de l’acord “Estructura de carrera professional horitzontal” en el 
sentit de que els paràgrafs tercer i quart de l’apartat que tenien la següent redacció:

“[...] L’àmbit subjectiu d’aplicació de la carrera professional horitzontal són els empleats 
públics, de l’Ajuntament de Marratxí i dels seus organismes autònoms, següents:

a. Funcionaris de carrera i personal laboral fix.



b. Funcionaris interins i personal laboral temporal que hagin assolit un nivell dins de 
l’Ajuntament de Marratxí (cinc anys consecutius de servei actiu a l’Ajuntament de 
Marratxí) i que hagin accedit al lloc de feina mitjançant processos selectius propis.

c. Funcionaris de la policia local amb situació de segona activitat, amb o sense 
destinació.
Queden expressament exclosos de l’aplicació de la carrera professional horitzontal el 
personal laboral indefinit no fix, el personal eventual i el personal d’alta direcció que 
no tinguin la consideració de funcionari de carrera. [...]”

Passaran a tenir la redacció següent:
“[...] L’àmbit subjectiu d’aplicació de la carrera professional horitzontal són els 

empleats públics, de l’Ajuntament de Marratxí i dels seus organismes autònoms, 
següents:

a. Funcionaris de carrera i personal laboral fix.
b. Funcionaris interins i personal laboral temporal.
c. Funcionaris de la policia local amb situació de segona activitat, amb o sense 

destinació.
Queden expressament exclosos de l’aplicació de la carrera professional horitzontal 

el personal eventual i el personal d’alta direcció que no tinguin la consideració de 
funcionari de carrera. [...]”

b) Es modifica l’apartat VIII de l’acord “Gestió del complement de carrera professional 
horitzontal” en el sentit de que el paràgraf segon que tenia la següent redacció:
“[...] Concretament es podrà sol·licitar el reconeixement dels nivells de carrera 
professional de la següent forma:

a. Personal funcionari de carrera o laboral fix que ocupin un lloc de feina per concurs o 
lliure designació, podran sol·licitar el reconeixement del nivell que els hi correspongui 
com a funcionaris de carrera.

b. Personal funcionari de carrera o laboral fix que ocupin un lloc de feina d’un grup o 
subgrup superior en comissió de serveis, en aquest supòsit podran sol·licitar el 
reconeixement del nivell que els hi correspongui com a funcionaris de carrera per la 
totalitat dels serveis prestats o sol·licitar el reconeixement del nivell que correspongui 
al lloc de feina ocupat en comissió de serveis però únicament pel temps de serveis 
prestats en comissió de serveis a aquest lloc de feina.

c. Personal funcionari interí o laboral no fix, en aquest supòsit podran sol·licitar el 
reconeixement del nivell que els hi correspongui en funció del lloc de feina ocupat 
però únicament pel temps de serveis prestats de forma ininterrompuda en l’esmentat 
lloc (mateix cos, subgrup i escala).

d. Quan en una mateixa persona recaigui la condició de funcionari de carrera/personal 
laboral fix i funcionari interí/personal laboral no fix, haurà d’optar pel reconeixement 
del nivell corresponent o bé per l’apartat a o bé per l’apartat c. [...]”

Passaran a tenir la redacció següent:
“[...] Concretament es podrà sol·licitar el reconeixement dels nivells de carrera 
professional de la següent forma:

a. Personal funcionari de carrera o laboral fix: podran sol·licitar el reconeixement del nivell 
que els hi correspongui com a funcionaris de carrera o personal laboral fix.

b. Personal funcionari de carrera o laboral fix que ocupin un lloc de feina d’un grup o 
subgrup superior en comissió de serveis, en aquest supòsit podran sol·licitar el 
reconeixement del nivell que els hi correspongui com a funcionaris de carrera per la 
totalitat dels serveis prestats o sol·licitar el reconeixement del nivell que correspongui al 



lloc de feina ocupat en comissió de serveis però únicament pel temps de serveis 
prestats en comissió de serveis a aquest lloc de feina.

c. Personal funcionari interí o laboral no fix: podran sol·licitar el reconeixement del nivell 
que els hi correspongui com a funcionaris interins, laborals no fixos o laborals indefinits 
no fixos.

d. Quan en una mateixa persona recaigui la condició de funcionari de carrera/personal 
laboral fix i funcionari interí/personal laboral no fix, haurà d’optar pel reconeixement del 
nivell corresponent o bé per l’apartat a o bé per l’apartat c. [...]”

2. Ordenar que es procedeixi a la publicació íntegra de la present modificació al BOIB.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu del PP, senyor Jaume 
Llompart: ”Ja li vaig dir l’altre dia que ens alegra que al final se reconegui, tendrem esment 
de que se pagui en temps i forma, ja vostè me va reconèixer que hi havia un calendari de 
pagaments i que els nostres empleats de la casa esteien contents, però esperem que 
compleixin amb la paraula i arribin a bon port aquests pagaments. Moltes gràcies, votarem a 
favor”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
d’Interior, de data 17 de febrer de 2022 abans transcrit, els senyors assistents acorden per 
majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la 
regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors de PP, dels tres regidors de Ciudadanos, del regidor 
d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb l’abstenció de la regidora de VOX; aprovar 
els acords esmentats. 

9. Expedient per a l’aprovació del pressupost general per a 2022 i la plantilla de 
personal per a l’exercici 2022.

Donada compte i lectura del Pressupost general municipal de 2022 i 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.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 35.790.800,00€ i que conté els següents documents:

PRESSUPOST DE L'ENTITAT LOCAL PER A 2022
- Memòria explicativa.
- Liquidació de l'exercici 2020 i avanç de la liquidació de l’exercici 2021
- Pressupost general 2022
- Annex de Personal.
- Annex d'Inversions.
- Annex de subvencions nominatives.
- Informe Econòmic-Financer
- Informe d’Intervenció Pressupost General de l’Ajuntament

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM ICOM
Memòria explicativa
Liquidació de l'exercici 2020 i avanç de la liquidació de l’exercici 2021
Pressupost ICOM 2022
Informe d’Intervenció pressupost ICOM



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 2022.

Considerant que l’article 90.1 de la 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.

Vista la relació corresponent a la plantilla de personal funcionari i laboral corresponent a 
l’exercici de 2022, 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 2 Oficial construcció 1
Subescala administrativa 30 Oficial electricista 1
Subescala auxiliar 51 Oficial manteniment 2
Subescala subaltern 1 Zelador 1
Escala d'Administració especial Peó especialitzat 8
Tècnic superior Admó especial 5 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 30
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 61 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 276
Oficial conductor 3
Oficial construcció 4
Oficial fosser 1
Oficial jardiner 1



Oficial llanterner 1
Zelador d’obres 1
Zelador medi ambient 1
Treballador familiar 4
Ajudant de jardiner 1
Ajudant de construcció 1
Peó especialitzat 14
Peó manteniment edificis municipals 3
Fosser/peó caminer 1

Fosser 1
Monitor activitats culturals, esportives, … 1
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI 239

A la vista dels anteriors antecedents s’eleva a l’Ajuntament Ple el següent:

1r.- Aprovar inicialment el Pressupost General municipal per a 2022 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.

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 2022 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 2022 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 
2022, les següents determinacions i retribucions màximes:

a) Cap de Gabinet: 47.389,57 €/any, com a màxim, dividits en 14 pagues.
b) Cap de Premsa i Director de l’IMCM: 47.389,57 €/any, com a màxim, dividits en 14 

pagues.
c) Director/a de Recursos Econòmics: 47.389,57 €/any, com a màxim, dividits en 14 

pagues.
d) Director/a de Cultura, Esports i Patrimoni històric: 47.389,57 €/any, com a màxim, 

dividits en 14 pagues.
e) Director/a de Medi ambient: 47.389,57 €/any, com a màxim, dividits en 14 pagues.
f) Director/a de Serveis socials i Ocupació: 47.389,57 €/any, com a màxim, dividits en 

14 pagues.



g) Cap de Gestió d’àrees municipals: 46.016,28 €/any, com a màxim, dividits en 14 
pagues.

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el Batle, senyor Miquel Cabot Rodríguez: 
“Abans de passar faig una petita explicació, que vaig fer ja a les comissions, amb unes 
diapositives que hem preparat. Vos vaig a explicar que enguany el pressupost té unes 
pujades importants, sobretot en el capítol 1, que és deguda a la sentència que acabam de 
dur a plenari en el punt anterior, i aquesta diferència en personal és d’un milió i mig, per tant 
aquest milió i mig és el que fa que tota l’altra part del pressupost se mogui. Aquest milió i 
mig ve degut a aquesta carrera professional, que ara pagam el 100% de la carrera, quan 
veníem pagant, crec que era un 23 o un 24%, i com sabeu el capítol 1 és un capítol que 
estava bloquejat, bloquejat des de l’època de la llei Montoro, i gràcies a aquesta sentència 
que hem aprovat anteriorment hem pogut introduir tots aquests doblers a dins el capítol 1. 
Ha estat la manera, la raó de poder pagar aquest 100% de la carrera professional. També té 
una altra pujada, que ve deguda, bé, altres pujades petites com cada any, com poden ser 
els triennis. I altres places que ens deixen utilitzar, però també sobretot és el tema de la 
firma del conveni de Viogen. Viogen és el programa que hi ha sobre la violència de gènere, 
que la nostra Policia Local ha d’oferir els seguiments d’aquells casos més suaus, per dir-ho 
de qualque manera, menos importants, menos greus. Això fa que puguem crear, gràcies a 
aquest conveni, podem crear sis places noves per policia, per tant aquí està l’augment del 
capítol 1. El capítol 1, també com vos he explicat a qualcú i ho vaig fer a les comissions, 
degut a aquests ingressos que hem pogut fer gràcies a la sentència, és possible que l’any 
que ve tenguem un romanent del propi capítol 1 que puguem utilitzar en altres coses. I és 
així com esperam que sigui. Després una altra pujada és al capítol 4. El capítol 4, com bé 
sabeu, són les subvencions i les aportacions que se fan a segons quines entitats, la 
quantitat més grossa és el pressupost de Marratxí XXI, que com sabeu Marratxí XXI duu els 
contractes més importants de l’Ajuntament, com puguin ser els contractes de neteja viària i 
el contracte de recollida de residus. Aquests contractes, com bé sabeu, ja se varen 
començar a preparar els plecs, es va licitar el contracte de neteja viària, tenim per licitar, per 
treure a publicació, el contracte de recollida de residus urbans, però ens vàrem trobar amb el 
tema de la negociació per part dels treballadors, del conveni autonòmic, cosa que ha fet, que 
ha aturat, l’execució d’aquests contractes que tenim, sobretot el de neteja, que ja el podríem 
posar en marxa i que el més segur és que degut a les diferències que hi ha entre el conveni 
d’empresa que tenen a Marratxí i el conveni autonòmic, haurem de tirar enrere i tornar a tirar 
endavant. Per tant enguany pressupostar aquests dos contractes, en el cas del contracte de 
neteja, que hi ha pressupostats 10 mesos, i en el cas, com pensàvem que se posaria en 
marxa, i en el cas de RSU està pressupostat 2 mesos, és també el que ha fet créixer aquest 
capítol 4 i aquest pressupost de Marratxí XXI. Hem de recordar que aquests dos contractes 
milloren el servei que se dona. Aporten més serveis, però també un dels increments més 
importants d’aquests contractes seran els nous salaris dels treballadors, cosa que trobam 
també molt justa, perquè és vera que eren treballs que esteien en precari, i amb la firma 
d’aquest nou conveni, és vera que tendran uns salaris dignes, que crec, o nosaltres creim 
com a administració pública que també això s’ha de valorar i també això s’ha de fomentar, 
perquè no podem tenir, encara que sigui amb subcontractes, a gent en precari. Per tant el 
capítol 2 queda pràcticament igual, només hi ha una diferència d’uns 40.000 €, que és del 
reajust que se fa de les partides que existeixen a aquest capítol, però pràcticament se 
mantén. I després el capítol 6, que el capítol 6 sí que té una davallada, per desgràcia, 
perquè no podem comptar amb el romanent, i que hem hagut de regular per poder fer front 
també a aquesta pujada, sobretot del capítol 1. Perquè vos faceu idea, al capítol 6 l’any 
passat ens vàrem poder gastar 4.250.000€, però ordinaris només eren 3.198.000 euros, 
perquè amb subvencions teníem 1.051.000€. No significa, enguany, que donem menos



subvencions, significa que aquestes subvencions, com que eren molt iguals, ja les tenien 
concedides i per tant les pressupostam, les posam al pressupost. Enguany tornen a sortir 
aquestes subvencions bianuals, per tant fins que no s’adjudiquin no se podran posar al 
pressupost, per part aquestes subvencions que rebrem, sobretot del Consell de Mallorca, 
encara no estan als nostres pressuposts perquè encara no estan adjudicades, això és la 
diferència. Per tant, si no comptam, enguany com a només tenim com a subvenció sols 
tenim, ja comptats, aquests 300.000€, que són per l’escoleta 0-3 anys, que ens donen un 
25% cada any. L’any passat ens varen donar el primer 25%, enguany els 25 següents, i els 
dos darrers anys també els altres 25, per tant al capítol 6, si només miram doblers ordinaris, 
el capítol 6 ha davallat 740.000 euros. És la davallada que si mirau pressupost per 
pressupost pugui tenir, però si a això després li sumam els projectes de romanent que 
vàrem aprovar per plenari l’any passat, durant els plenaris de 2021, veurem que enguany 
farem una inversió rècord al nostre municipi, perquè a més hi ha 5 projectes que estan en 
execució, i són projectes de fins a 8.728.000€, per tant gràcies al romanent enguany 
tendrem una inversió rècord al nostre municipi, i per tant això també ens ha fet possible no 
pressupostar en gran manera el capítol 6. Hem de dir que aquesta relació que tenim de 
romanent, hem posat aquells que ja vàrem aprovar l’any passat per plenari, i s’executaran el 
2021. Aquells que vàrem aprovar i se varen executar el 2021, que n’hi va haver qualcuns, 
evidentment aquí no surten. Això també vol dir, però, que el 2022, que encara tenim les 
regles fiscals suspeses, tornarem a treure projectes per romanent. O sigui que enguany 
també durem a plenari projectes de romanent que alguns podran començar l’execució 
enguany, i alguns que, com ha passat aquesta vegada, que l’execució començarà el 2023. 
Però la qüestió és no aturar-se. O sigui que ara amb l’explicació global dels pressupostos 
que he fet, si voleu vos pas aquestes diapositives, ara les compartiré. Perfecte, ho veis tots? 
Vos explic, el pressupost d’enguany són 35.790.800€, l’increment pressupostari ha anat 
creixent, com podeu veure, sobretot de 2018 a 2022 bastant. Després això, com vos deia, 
aquí hi ha molts de pressupostos, per exemple 2021 que hi ha més subvencions, o sigui que 
realment estan un poc a la par. L’evolució dels pressupostos, aquí és el mateix però amb el 
gràfic. Podeu veure que als darrers anys han pujat bastant, també hem de dir, ara vos ho 
explic aquí, l’estabilitat pressupostària, que l’hem mantinguda l’estabilitat cada any, cada any 
mai hem incomplit l’estabilitat pressupostària, que significa tenir més despeses que 
ingressos. Aquest gràfic el que mostra és l’evolució de lo que hem pressupostat amb els 
ingressos obtinguts. Com veis, el 2015 i anteriorment el pressupost esteia per damunt dels 
ingressos obtinguts. No és que fos un problema, simplement que se pressupostava, per 
exemple, venda de solars, realment si la venda de solars se duia i se feia se podien invertir 
aquests doblers, però si no se venien els solars no se podia fer. Quan nosaltres vàrem 
arribar i vàrem fer el primer pressupost vàrem llevar la venda de solars perquè no era 
necessària tampoc en aquella època, per tant sempre aconseguíem i sempre asseguràvem 
que tendríem una estabilitat pressupostària, perquè el pressupost total sempre estava per 
davall els ingressos. Com veis, menos, evidentment, que el 2020, que vàrem tenir uns 
ingressos per davall del que ens esperàvem per mor del Covid. Pensau que aquí hi va haver 
el confinament total, per tant se va deixar de cobrar, per exemple, sancions, infraccions per 
temes mediambientals, per tema de tràfic, etcètera, etcètera, se varen deixar de cobrar 
durant tots aquests mesos de la pandèmia. També vos record que aquell any se va perdonar 
als comerços el tema del fems, se va fer una bonificació del fems els mesos que va estar 
aturat, per tant 2020 va ser un any raro de pandèmia i els ingressos que vàrem obtenir varen 
estar per davall del pressupost. Així i tot, també vàrem complir amb l’estabilitat 
pressupostària, perquè com he explicat l’estabilitat pressupostària és el que hem gastat, no 
el que hem pressupostat, per tant el que vàrem gastar també va estar per davall dels 
ingressos obtinguts. Com sabeu venim amb una fase de les normes fiscals, teníem la regla 
de gasto, el primer any que se varen suspendre va ser l’any passat i aquest, per tant sempre 



estèiem obligats a tenir unes regles fiscals que sempre ens donaven com a resultat un 
superàvit i per tant també sempre ens  donaven com a resultat, asseguraven l’estabilitat 
pressupostària. El 2021 l’estadística de la liquidació encara no està feta, però amb les 
previsions que tenim tornam ja a la senda de 2019, que és tenir uns ingressos per damunt 
del que hem pressupostat. Enguany continuam un poc igual, enguany si mirau els ingressos 
veureu que hem davallat els ingressos de l’IBI d’enguany, aquesta baixada ve donada 
perquè vàrem tenir dos anys, 2019 i 2020 encara vàrem tenir un regueo de ingresos degut a 
l’actualització que va fer el cadastre dels elements, no sé si vos en recordau, això va fer una 
pujada durant 2 anys perquè molta gent va haver d’actualitzar piscines, creacions que no 
havia registrat, i també molts, com que no els havien registrat, varen haver de pagar 4 anys 
enrere, per tant varem tenir una pujada de l’IBI que ara evidentment no la tenim i, per tant, 
veureu que als ingressos l’IBI ha davallat. L’IBI ha davallat i ara el que esperam de l’IBI és 
que torni a pujar, però evidentment molt més progressiu i molt més a poc a poc. I si torna a 
pujar, evidentment la construcció que creen al municipi, quant més construcció, com més 
noves construccions, evidentment de solars urbans que passen de solars i passen a 
vivenda, evidentment sí que puja, sí que a partir d’ara l’IBI urbana se contempla que continuï 
pujant però evidentment no com aquell any de les actualitzacions, sinó a poc a poc. Després 
també veureu que hem davallat les plusvàlues, els ingressos per plusvàlues. Les plusvàlues 
hem fet els càlculs i, aproximadament, tenim previst que ingressarem 200.000€ menys amb 
la nova normativa, els ingressos per plusvàlues ja els teníem pressupostats per davall del 
que ingressàvem. Els teníem 100.000€ per davall del que ingressàvem, hem davallat, si no 
estic equivocat perquè ho dic de cap, crec que són 100.000 euros més, i per tant pensam 
que els ingressos que hem pressupostat estaran dins els ingressos que obtindrem per 
plusvàlues d’enguany. I després ingressos que han pujat, que també són molt importants, tot 
que té que veure amb urbanisme, tant l’ICIO com les llicències, aquests han pujat també 
bastant, ja fa anys que pugen any rere any, també les infraccions mediambientals, i 
aquestes han passat de 20.000€ a 90.000€, i tenen una explicació molt fàcil, i és perquè 
hem posat més recursos. Si abans teníem un policia de medi ambient ara en tenim dos, i a 
més totes les campanyes que hem fet mediambientals, també amb Protecció Civil i amb 
l’àrea de Medi Ambient, cosa que fa que haguem posat moltes més sancions de les que se 
posaven, i que continuarem fent perquè creim que s’ha de seguir molt damunt i són unes 
sancions que no [inintel·ligible] perquè les sancions mediambientals són greus. I després, la 
partida que més ha pujat, la partida més important, és les aportacions que fa l’estat a 
l’Ajuntament de Marratxí, que l’any passat, aquestes aportacions venen, és una fórmula, 
però venen per número d’habitants i també per IAE’s i altres impostos estatals que després 
també ens repercuteixen a nosaltres amb ingressos, l’any passat ja hi va haver una pujada 
d’aquests ingressos en 300.000€, i enguany ja ens han avisat que tendrem una pujada 
d’1.200.000€, per tant aquesta pujada d’1.200.000 euros, per nosaltres, és molt important en 
els ingressos. Si ens anam als ingressos, això és el percentatge que tenim, com veis no ha 
canviat dels altres anys, crec que sempre sol ser el mateix, jo sempre ho dic que són tres 
terços més o manco. Un dels terços són els impostos directes, com pugui ser l’IBI, l’altre 
terç, que no són terços justos, però perquè ho entengueu, l’altre terç són les taxes, preus 
públics i altres ingressos, i el capítol 4 que és el que rebem de l’estat i també el que podem 
rebre en subvencions del Govern i del Consell de Mallorca. I els altres ingressos són més 
residuals. I les despeses igual, enguany hi ha hagut una pujada important, com veis, del 
capítol 1, que ja és el 43%, està dins els percentatges que se manegen als ajuntaments 
grossos com el nostre, vull dir un 43% en capítol 1 no és una bestiesa, també vos ho he de 
dir. El que passa que nosaltres, evidentment, veníem de la crisi de 2018, que als plans 
financers que se varen dur a terme per fer front a aquesta crisi se va retallar tot el que se va 
poder de capítol 1 i aquelles places que no esteien cobertes, per tant el nostre capítol 1 
esteia pressupostat per davall del que és la mitja dels ajuntaments. Ara, amb aquesta 



sentència, recuperam els doblers per capítol 1 i, per tant, esteim generant unes xifres, 43%, 
que sí que comencen a estar dins la mitjana d’altres ajuntaments. I després, com veis, l’altra 
part grossa de la pastilla de les despeses, el capítol 4, com vos explicava, que és Marratxí 
XXI. Sanejament dels comptes, això ho sabeu perfectament perquè cada any ho deim, 2022 
hem tengut deute 0, un superàvit, esperam, perquè com veis l’asterisc perquè ha d’estar la 
liquidació feta, però esperam un superàvit de 5 milions, i amb aquests 5 milions esperam un 
romanent de 42 milions, per tant un romanent important. Aquí no hi ha la resta del que 
encara no hem executat, així que després el que vos he dit abans, de 8 milions i pico, els 
hem de restar d’aquests 42 milions, no estan restats perquè se resten quan s’executen. Això 
és el deute, també ja ho coneixeu perquè els altres anys també l’hem posat, des de 2018 no 
tenim deute, i això són els superàvits que hem tengut any rere any, com veis tornam a estar, 
quan a l’època dura de la regla de gasto, teníem uns superàvits bestials de 8 milions, 7 
milions, 6 milions, 7 milions, el 2019 que ja no teníem vàrem poder gastar més del 
pressupost, per tant ja només vàrem tenir un superàvit de 3 milions, però després ja ha 
tornat a pujar, 2020 època de pandèmia i 2021 hem tornat a pujar els superàvits que tenim. 
Per tant això després és la gràfica del romanent dels comptes, del romanent de tresoreria, i 
això ha estat l’evolució. Ara tenim 42 milions, que això se veurà minvat amb les inversions 
que facem a través del romanent, però com veis jo l’any passat vos vaig dir que havíem de 
dur, que nosaltres, aquest equip de govern, volia dur una utilització del romanent 
responsable, per tant ara amb 8 milions que llevarem encara ens quedarà un romanent de 
quasi 35 milions, per tant aquest Ajuntament encara tendrà un romanent molt important per 
fer front a les inversions que en un futur vulgui cometre sense cap tipus de problema. 
Pensau que tendrem un romanent, pràcticament, del pressupost d’un any sencer. I després 
teniu la llista d’aquestes inversions, però així per passar un poc de llista les que passarem 
per romanent, tenim el subministre de 36 vehicles municipals, tenim la instal·lació de parcs 
infantils, tenim la construcció de la xarxa del carrer Gran de Son Caulelles i del carrer 
Escola, tenim la substitució, ja d’una vegada per totes, de la xarxa d’aigua potable de la 
urbanització de Sant Marçal… Com veis hem utilitzat el romanent per fer inversions que 
hagués estat molt difícil de fer amb les regles fiscals i hem aprofitat ara per fer-les, per 
modernitzar el municipi. La millora de mobilitat sostenible i itineraris escolars segurs, la 
reforma de l’enllumenat del polígon, la fase dos, perquè ja vàrem fer una fase i ens queda la 
segona, la resolució, també d’una vegada per totes, de la resolució de les patologies 
constructives de la Deixalleria, que encara tenia les deficiències des de la seva construcció, 
el pla d’asfalts, que ens gastarem quasi un milió d’euros en la millora d’asfalts del nostre 
municipi, la rehabilitació de l’escola vella del Pont d’Inca, que també ja era molt necessari, la 
restauració paisatgística i connexió del Polígon Industrial, de l’estació del tren del Figueral 
fins el Polígon, la rehabilitació de dues naus multiús i el pati central de la Garrovera, 
subministrament d’equipament informàtic, i també de tot aquell que ja ha quedat obsolet i el 
renovam, l’expropiació del terreny de la Cabana, del camí Cabana, que també ja n’hem 
parlat qualque vegada, i la rehabilitació de les cobertes de la fàbrica de la Pepsi, que fins 
que no canviem les cobertes, com bé sabeu, no podrem realitzar res dedins, i el canvi del 
nou Parc Verd, això no és la Deixalleria, això és el Parc Verd, que ara mateix se troba dins 
la Deixalleria, com sabeu amb la nova llei de residus i per temes mediambientals ens 
prohibeixen tenir aquest Parc Verd devora el torrent, per tant ens obliguen a canviar de lloc 
el Parc Verd, i això és l’obra per realitzar el nou Parc Verd, que estarà a l’antic solar de Medi 
Ambient, que esteia, que també hi havia al Polígon de Marratxí. I això és l’explicació dels 
pressupostos”

Ara qui parla és Jaume Llompart, portaveu del Partit Popular: “Bones tardes senyor Batle. 
Miri, ara ja entenc per què no han volgut fer el ple extraordinari, perquè de les vuit i quart 
que ha acabat el ple fins ara ha parlat vostè, i de les 8 que hem començat fins a les vuit i 



quart no hem duit pràcticament res de feina a aquest plenari, per això ja entenem ara per 
què ens va faltar al respecte a l’oposició, ja li vaig dir a la reunió que vaig venir a parlar amb 
vostè que li diria, de no convocar un plenari extraordinari i donar-li el pes que necessita i, 
òbviament també, de donar el temps necessari als regidors de la casa, com som tots, 
perquè poguéssim fer una feina de la millor manera possible i amb un temps més que 
prudencial. Vaig venir a la reunió amb vostè, li vaig donar les gràcies, no vaig venir per 
omplir el temps sinó que vaig venir per demanar-li una sèrie de dubtes, però perquè tampoc 
ja no pogués dir que jo vos he dit que venguéssiu i no heu vengut. Li vaig demanar, i ja li 
vaig dir, i li torn a dir, que jo me pensava que hi hauria un altre tarannà, de canvi, quan vostè 
va assumir la batlia ja li va fer saber la nostra companya, la senyora García, que aquests 
pressuposts no els ensdonarien acabats com els ens varen donar i varen dir: si voleu dir res 
deis algo. I no, òbviament sense els mitjans necessaris per poder aportar absolutament res, 
sinó que una vegada haguessin començat amb l’elaboració d’aquest pressupost hagués 
estat bé voler consensuar i arribar a l’acord, però ja, com li he dit abans, pensàvem que era 
un altre tarannà, no diré que somiàvem perquè tampoc és tant, però sí que pensàvem que 
vostè, amb aquest canvi de batlia, tendria un altre tarannà que no ha tengut i ja veim com 
actua. Me fa gràcia perquè veníem a canviar les coses, i altres anys ens queixàvem de 
coses que ara feim exactament el mateix o pitjor, senyor Batle. Per no tirar d’enrere, com 
vostès han fet, que quan els hi ha interessat ens han mostrat un números o uns altres, ens 
centrarem a avui en dia, que és prou important el que tenim per davant. Amb personal 
esteim francament contents de que s’augmenti aquesta partida que vostè ja ens ha explicat, 
ja li vaig fer saber, i també contents de què puguem, a Marratxí, puguem comptar amb 6 
policies, vostè me va dir que per ventura ja havia parlat amb l’inspector, que per ventura 
seria qualcun menos, que ens era suficient i utilitzaríem aquells doblers restants per altres 
coses, també derivades de la policia, per tant molt contents i ens pareix bé. Però des del 
2015 al 2022 hem pujat 80.000€ el capítol aquest de personal, i tot és degut a que tornam a 
tenir el màxim de càrrecs de confiança amb la màxima retribució permesa per la llei 
Montoro, pensam que és una falta de respecte, senyor Batle, a totes aquestes famílies que 
encara esteim en ERTE, molts de nosaltres, molta gent, i que l’Ajuntament tengui el màxim 
permès de càrrecs de confiança amb la màxima retribució pensam que no és el més adient. 
Encara hi ha famílies que sofreixen, que sofrim el mal que ha causat la Covid, i aquests 
càrrecs de confiança que vostès mantenen amb aquests salaris altíssims trob que hagués 
estat un bon gest tenir-lo cap als veïnats de Marratxí. També dir-li que vostè ara ens 
comentava que havien baixat les partides dels ingressos d’IBI i de plusvàlues, i senyor Batle, 
veig que han baixat, però baixar 60.000€ una partida i baixar 20.000€ l’altra partida respecte 
a l’any passat, amb tota l’explicació que vostè ja ens ha donat és enriure-se’n de la gent, 
això no és voler baixar l’IBI, nosaltres ja els hi hem demanat per activa i per passiva, en 
reiterades ocasions, que baixin l’IBI, que baixin els imposts als marratxiners i que ho notin al 
rebut. Vostè ara ens esteia dient, molt bé, l’Ajuntament de Marratxí té un superàvit, molt bé, 
té deute zero, fantàstic, li don l’enhorabona, però l’Ajuntament de Marratxí no necessita tenir 
42 milions d’euros de romanent, ja li vàrem dir una vegada, els doblers dels marratxiners i 
les marratxineres han d’estar dins les seves butxaques, no dins la butxaca de l’Ajuntament. 
Això és la seva manera de fer política, que l’Ajuntament tengui doblers, no hem de tenir 
deute, ja li he dit, li don l’enhorabona per no tenir deute, però l’Ajuntament de Marratxí no té 
per què tenir 42 milions d’euros de superàvit, hem de restar els d’enguany, però no tenim 
per què, els doblers han d’estar a les butxaques dels marratxiners i marratxineres i que les 
famílies puguin triar el que han de fer. Igual que li dic això, li dic que me pareix bé que hagin 
pressupostat 200.000 euros més en quant a imposts derivats de l’IAE, per creació de noves 
empreses, veurem com ho aconsegueixen, ja que el que ens trasllada un poc el carrer és 
que la gent està preocupada, sobretot la zona del Polígon de Marratxí, amb una sèrie 
d’actuacions que l’Ajuntament hi vol fer, i ens preocupa. A més, també hem vist que hi ha, a 



la partida de noves empreses, de nous establiments, hi ha 20.000€, veurem com 
aconsegueixen, la regidoria, que venguin aquestes noves empreses al nostre municipi, però 
torn a dir-li que crec que no és el correcte dir que baixam l’IBI i que baixam les plusvàlues 
quan realment no és així perquè l’import és molt baix. En quant a multes de trànsit, veim que 
se mantenen aquests 600.000 euros, des del 2016 que esteia pressupostat 340.000€ ha 
anat pujant fins a arribar a aquestes 600.000€, és vera, senyor Batle i equip de govern, que 
el radar i la policia, fantàsticament bé, no actua fins que no hi ha una falta, però trob a faltar 
que hi hauria d’haver un programa allà on poguéssim mentalitzar, formar o ajudar la gent a 
no delinquir en aquest aspecte, i vostès no duen res, li he dit, des de 2016 fins ara han pujat 
de 340.000€ a 600.000€ avui en dia, i trobam a faltar un pla de formació per evitar tot això, 
sobretot des de les èpoques més joves, quan ja se comencen a conduir certs vehicles, fins a 
més adults que ja conduïm cotxes. Ja li vaig dir l’altre dia, Batle, esteim contents de que hi 
hagi pressupostades aquestes multes de medi ambient, qualsevol cosa amb la que puguem 
ajudar per agafar a totes aquestes persones que fan malbé el nostre entorn, la nostra 
col·laboració per endavant i ajuda, i també per la llei de seguretat ciutadana, que vostè l’altre 
dia molt bé me va explicar per què era. Després li volia fer una pregunta, senyor Batle, dels 
interessos de demora, la 39300, tenim 13.000€ més pressupostats, això a què és degut i qui 
els paga? Supòs que després ens ho podrà explicar. Veim que l’Estat ens dona més 
doblers, vostè ens acaba d’explicar per què era, esperem que els nostres veïnats del 
municipi se’n vegin beneficiats, perquè avui en dia, allà on tots els productes de primera 
necessitat pugen, no tenim cap tipo d’ajuda ni de solució a aquest greu problema que tenim 
els marratxiners al nostre dia a dia. Comentar-li, després, en quant a les despeses dels 
recursos ordinaris, que hem vist que hi ha una davallada a la partida d’infància i família de 
344.900€, ens sorprèn bastant aqueixa davallada. També se davalla l’ampliació del servei 
d’ajuda a domicili, de 8.000 euros, cosa que creim que no és correcte. Baixam també 
l’assistència a les dones, ara que s’acosta una fita important, que hauríem de tenir presents 
cada dia, no només en aquestes fites de 5.000 euros. Suport escolar també baixam quasi 
8.000 euros, i al centre de dia baixam 77.000€ la quantia respecte a la de l’any passat. 
Pensam que són recursos prou importants i que ens alarma bastant que aquestes partides 
de serveis socials se vegin minvades, tot i perquè, com li comentava al principi, encara hi ha 
molta gent que ho passa francament malament. També volia fer-li una altra pregunta: veim 
que a la partida de gent gran hi ha 59.000€ per cursos, volíem saber a veure si és que no en 
fan comptes fer més i són els mateixos de l’any passat, i ens preocupa que la gent gran no 
pugui fer els cursos que els hi han demanat i que els recursos no siguin suficients. Llavors 
un poc perplexes en quant a ocupació, senyor Batle i equip de govern, a la formació dels 
desocupats, la partida baixa 195.178 euros, supòs que la senyora Jero ens podrà explicar 
una miqueta a què se deu aquesta greu baixada, i llavonses, el més important, vostè deia 
que hi hauria més neteja, però veig que no comptam amb el programa del SOIB, el Visibles, 
per enguany, i la partida baixa ni més ni manco que 512.883 euros, supòs que després ens 
podrà explicar per què fan comptes fer més net, o fa comptes estar més al carrer, si no 
tenim aquesta ajuda del SOIB i que és un programa molt, molt, molt necessari i adient, 
sobretot en els temps que corren. Després una altra pregunta, senyor Batle, en quant a 
educació: les subvencions a altres empreses, per les escoletes, augmenta, amb això tenen 
previst ajudar a que les famílies paguin manco en el seu rebut mensual? Esperem que així 
sigui, perquè sabem que és una reclamació històrica i necessària, i ara l’Ajuntament que té 
aquest superàvit, aquest romanent, el podria invertir en què les famílies que duen els nins i 
les nines, els infants, a les escoletes del nostre municipi, puguin pagar manco i tenguin 
l’ajuda d’aquest Ajuntament, perquè hi ha gent, senyor Batle, que ho passa malament. Una 
altra pregunta: vostè l’altre dia me va dir que en quant a cultura tenien pressupostat els 
premis de la BICMA, veritat? Uns 30 i algo mils d’euros, molt bé, quan la pensen fer? Perquè 
la BICMA se convoca cada 2 anys, si vostès la volen fer enguany i no l’hem convocada, feim 



un any i dos mesos tard, no sé quan la pensen fer, la BICMA és un esdeveniment 
internacional que se va crear per la promoció cultural del nostre municipi, per enriquir-la amb 
artistes de defora, i aquest fet, que no s’hagi convocada quan abans se convocava amb dos 
anys vista, no sé qui esperen que vengui. Per tant, senyor Batle, quan la pensen fer? El que 
sí mantenen, i és una cosa que els hi agrada fa molt, molt, molt, l’any passat ens vàrem dir 
que era per Covid, per fer arribar tota la informació a les persones, idò morta na Linda, 
tornam pressupostar 130.000€ en propaganda i comunicació. Propaganda de tot el que fa 
l’equip de govern i no és el que fa l’Ajuntament, ja li dic, l’any passat ens va dir que era per 
Covid, per fer arribar el missatge a la gent, ens va parèixer bé, i enguany tornam a 
pressupostar. Ja ens dirà què en fan comptes fer. En quant a inversions, en aquest capítol 
de despeses, igual que l’any passat, ja li va dir la senyora García, hi ha més de 30 
subprogrames que són de corta pega, poca feina hi ha. Tornam a veure inversions com 
l’Olleria Can Palou, que no hi hem fet res. Ens pareix bé i adient la inversió que tenen 
prevista pel sanejament i l’arreglo d’asfalts i voravies, és un import important i és vera que hi 
ha molt de llocs al nostre municipi que ho necessiten. Vostè ens ha dit que l’any passat 
varen aprovar, al llarg del 21, varen aprovar certes inversions que ara se tornaran fer, són 
les mateixes: l’aparcament del tren del Pont d’Inca, el camí de Muntanya, ja ens n’ha 
explicades un parell, però jo ara li vull fer una pregunta en quant a inversions, senyor Batle: 
llavonses, si el que vàrem aprovar el 2021 ho tornam a dur enguany el 2022, per fer-ho ho 
tornareu a aprovar, segons quines inversions, vol dir que el 2023 no farem res? Perquè no 
aprovarem ara les que farem l’any que ve, no m’acaba de… no ho acab d’entendre, senyor 
Batle. Me fa molta falta, i és preocupant, a l’annex d’inversions, una partida que digui neteja 
de torrents, no en fan comptes fer net cap, i ja en vàrem parlar, no està en marxa, senyora 
Alonso, no, no està en marxa perquè del torrent que li vàrem demanar a l’octubre, el mateix 
tramo de les Cases Noves, està brut. Igual. No, no, no, no capegi, no capegi perquè el 
podem anar a veure demà dematí, i les competències són municipals, i senyor Batle, a 
l’annex d’inversions no hi ha res de res de res, parcs i jardins, 171, de neteja de torrents. 
També trobam a faltar que hi hagi un programa de subvencions per més import que ajudi a 
promoure les energies renovables o sostenibles, que realment les persones que per aquí 
vulguin anar no tenguin ajuda més forta de l’Ajuntament, més enllà de la que dona el 
Govern. Li deia que hi havia programes i subprogrames amb molt de copia pega, i tornam a 
tenir una altra vegada l’skatepark de Son Ramonell, 15.000€, aquesta vegada sí, en projecte 
en majúscules, ara veurem si aquest projecte en majúscules ve amb un consens dels 
veïnats, perquè ja saben els problemes que hi ha hagut a la zona. També tornam a tenir, 
una altra vegada, les obres del CEIP de les Cases Noves, supòs que pel que ha dit antes, 
l’any passat ho aprovam, ara ho tornam a dur, l’any que ve no farem res a les escoles. Ens 
preocupa molt que les nostres instal·lacions esportives no estiguin ben mantingudes, ja que 
els hem baixat d’un plumazo 100.000€. Llavors tornam a veure la partida d’esports, allà on 
surten les pistes de vòlei platja, 3.950€, supòs que és per llogar-les una altra vegada, és a 
dir, una altra vegada ens les menjam, no les farem, el que li varen prometre al club Vòlei 
Pòrtol i als usuaris quan varen decidir donar, regalar, tudar, el terreny de la residència, que 
els hi varen dir: no passeu pena, abans de llevar les pistes en tendrem de noves fetes. Hem 
acabat la residència, l’han inaugurada vostès, i no tenim pistes pròpies de vòlei platja. Supòs 
que aquests 3.950€, supòs que ens ho podran dir, que són per a llogar-la. Després, senyor 
Batle, ens podria explicar aquests 20.000€ que hi ha a comerç, a l’annex, a veure si són per 
tornar a repetir o una fórmula parescuda als bonos comerç que posa aquí, a manteniment de 
plataforma, si és així ens pareix francament bé, els hi don l’enhorabona, però per favor que 
hi hagi una bona feina de formació, d’explicació, tant a usuaris però sobretot a empreses, 
que han tengut infinitat de problemes per en aquests moments de les compres executar 
aquests bons i després per cobrar-los, ja li dic però que ens pareix bé. Tornam a dur una 
altra vegada, i ens pot explicar per què, l’adequació d’Erica, una altra vegada 13.000€ com 



varen fer l’any passat, i ja li dic, molt de copia pega de les partides de l’any passat. És vera 
que hi ha moltes partides que, ja m’ho va explicar senyor Batle vostè, que esteien en un 
import mínim per després anar jugant i fer els ajustos que intervenció els hi ha dit i hi 
estarem damunt per veure a veure què és el que fan. Llavors, senyor Batle, de Marratxí XXI, 
ens preocupa aquesta baixada del que els hi he dit, dels ingressos que són el personal del 
SOIB, que pareix ser que enguany no vendrà, vostè ens ho dirà, i que una altra vegada que 
tenguem aquest problema, que se suposa que no el podíem veure, però que tornem a 
pressupostar una altra vegada dos mesos els residus sòlids urbans i la recollida del nostre 
municipi se vegi afectada. És un no rotund a aquest pressupost de Marratxí XXI per una raó, 
senyor Batle, el mateix que he dit al principi: esperava un altre tarannà. Des de que se va 
crear l’empresa pública, tots els partits polítics varen tenir dret amb veu i vot, opinió i 
redacció a aquests pressuposts, i sempre, fins que va arribar l’equip de govern més 
transparent i més participatiu de la història, que són vostès, se va aprovar per unanimitat. 
Sempre, sempre se va aprovar per unanimitat. Esperàvem un altre tarannà i que vostè 
volgués incloure a tots els partits polítics perquè així fos. Marratxí XXI és una empresa prou 
important per tots els marratxiners, crec que tots no mereixem aquesta falta de respecte de 
no tenir part, que ni siquiera ens conten les coses que han fet i ja ho veurem, i ens enteram 
d’aquella manera, i creim, senyor Batle, que no mereixem aquest tracte en quant a aquest 
gran pressupost de Marratxí XXI i aquesta empresa pública que és de tots els marratxiners. 
Llavors, de l’ICOM hem vist que tornen a dur el pressupost, veurem què passa, no han estat 
capaços de posar-la en marxa en tots aquests anys, no sé jo si pensar que el que volen és 
tancar-la, ja ho veurem, o que no surti endavant. I llavors, ja per acabar, senyor Batle, 
moltes gràcies, aquest Excel que ens ha passat de les inversions, què vol que li digui? Això 
és com un… No ho sé, ens hagués pogut posar les fotos i hagués estat un poc més guapo, 
perquè això és un poc churrete. Tornam a repetir les inversions, com hem dit, de l’any 
passat, això supòs que vol dir que l’any que ve no farem res, perquè si l’any passat vàreu 
aprovar les d’enguany, enguany no farem res. I esteim contents de veure certes coses, ja li 
he dit, la millora d’asfalts, la resolució de les patologies de la Deixalleria o la adequació del 
nou espai. Llavors, repetim una altra vegada: la Pepsi, la Garrovera, amb tants d’anys que 
farà que governen, la Garrovera farà vuit anys que han governat i no hi han fet absolutament 
res, estudis i projectes i fotos sense convidar o sense dir que venguem a veure-la els 
marratxiners, tots els regidors de la casa, que per cert se va comprar crec que amb un 
govern del Partit Popular, per tant que més que que hi anassin tots. Però ja veig que tornam 
a repetir el mateix, però allà on hi ha el greu i sagnant fallo, des del nostre punt de vista, des 
d’aquest grup, és amb el subministrament dels 36 vehicles municipals. Senyor Batle, vostè 
tudarà un milió i mig d’euros i el tirarà a la basura. Tudar. No és el mateix gastar que invertir, 
que invertir que tudar, no és el mateix, i vostè tudarà un milió i mig d’euros. Tudarà un milió i 
mig d’euros i avui hem sabut per què: perquè unes quantes setmanes després de que els hi 
demanàssim ens han fet saber que tenim un pàrquing de cotxes amb contracte obsolet. Del 
2016 tenen 20 contractes acabats, del 17 tenen 2 contractes acabats, del 18 en tenen 1, al 
19 cap, se salven, en el 2020 8 cotxos sense contracte, o amb un contracte vençut, i el 2021 
5, no tenim ni un cotxe amb un contracte en tiempo y forma, ni un, senyor Batle. És a dir, ara 
ja veim per què els vol comprar, perquè són incapaços de dur aquests cotxos d’una forma 
legal, entre cometes, li diré. Me pareix, senyor Batle… I a més, a part d’això, al fet de que 
vostès no són capaços de tenir això en condicions, ens fan tudar un milió i mig d’euros als 
marratxiners, perquè aquests cotxes quan surtin per la porta no costaran ni un 80% del que 
valen, i d’aquí 5 anys quan siguin pur ferro a veure qui els conduirà. I durant aquests 5 anys, 
quan se rompin, quan s’hagin de fer substitucions, com aniran la nostra plantilla? Hauran de 
treure un concurs perquè els reparin, per tenir cotxes de substitució, i gastarem més, el que 
vostès fan, gastar i tudar, en aquest aspecte, senyor Batle. Llavors, amb els contractes de 
renting, de lloguer, les revisions, el manteniment i l’assegurança ve inclosa, no hem de 



pagar res pus els marratxiners, no hem de treure ni un cèntim més de la butxaca, i ara amb 
aquesta tudada d’un milió i mig d’euros, n’hi haurà uns quants de cents mil més per 
assegurances, per manteniment, canvi de rodes, revisions… I després per llogar o comprar 
bicicletes perquè la gent vagi a peu, quan s’espenyin aquests cotxes, perquè d’aquí 4 o 5 
anys tenguem pur ferro, pur ferro, i no els puguem vendre a ningú, perquè els cotxes de 
renting d’empreses després se’ls hi fa un rentat, una rehabilitació, s’arreglen i se tornen 
posar a la venda per altra gent. Què farà l’Ajuntament, posar un venta y cambio o un compra 
y venta a la Deixalleria amb aquests cotxes? Què farem llavors? No aconseguirem res, 
senyor Batle, esteim tudant un milió i mig d’euros. Me pareix, que a més, que ens els 
menjarem i no serviran per res, i a més li faig saber que els cotxes que anam tenguent en 
renting i lloguer van complint any rere any la normativa vigent. Si vostès ara compren uns 
cotxes i d’aquí 5 anys la normativa canvia, què farem? Els posarem tots d’exposició? O 
tornarem a tudar un milió i mig d’euros més? Senyor Batle, per favor, si any rere any, amb 
els rentings, anam renovant cotxes, veurà que són cotxes més eficients, són més 
sostenibles pel medi ambient i no causen tant d’impacte. I per ventura encara millor són 
elèctrics o d’un altre medi combustible que fa que siguin molt millors. I ara vostè, vostè i el 
seu equip de govern, ens fa tornar anys enrere, tot el que havíem avançat se’n va en orris, i 
d’aquí 5 o 6 anys l’Ajuntament de Marratxí tendrà pues eso, 36 ferros que per ventura faran 
un fumer, que estaran romputs, que seran vells, que no serviran per res, me pareix una falta 
de respecte cap al nostre personal, que ara bé, però d’aquí uns anys farà feina amb absolut 
ferro. Fins aquí, senyor Batle, gràcies pel temps, no sé si m’he passat o ni ho ha comptat, i 
esper la seva reacció. Moltes gràcies”

Li contesta el senyor Miquel Cabot: “Gràcies, senyor Llompart. S’ha passat, però avui és un 
dia per passar-se, no ho trobau?”

I el senyor Jaume Llompart diu: “Si és així li don les gràcies, eh?”

El senyor Batle de nou: “Jo entenc que els pressupostos són complicats, i quan no se n’ha 
fet cap encara més complicat és, encara que tengués vostè l’oportunitat de governar durant 
quatre anys. Li explicaré, perquè moltes de les coses que m’ha dit és una demostració de 
desinformació, és una demostració de no conèixer com funcionen uns pressupostos 
municipals. A part d’un poc de, trob jo, de demagògia, com sempre, vostè ha dit, ha 
començat dient, que nosaltres havíem de venir a canviar les coses, i que havíem posat a la 
màxima retribució als eventuals i nosaltres amb les màximes retribucions, jo li recordaré que 
és vera que nosaltres tenim el màxim, que són 7, eventuals, que és el que ens permet la llei, 
perquè són 7 persones que han de fer molta feina. Perquè jo abans ho he dit, que quan va 
haver el pla financer de la crisi se varen eliminar totes les places de tècnic que quedaven 
vacants, per tant no podíem contractar tècnics, per tant aquí se necessitava gent que fes 
feina, que dirigís, que coordinés, per tant necessitàvem aquest tipo de gent, gent que està 
aquí i fa feina de bon de veres, com altres el concepte d’assessor, d’enxufar els afiliats i 
amiguetes, això va canviar i vàrem agafar gent que vengués a fer feina i preparada. I també 
li record que quan vàrem començar el 2015, el primer que vàrem fer nosaltres també va ser 
davallar-nos el salari, i esteim per davall el que la llei ens permet cobrar com a màxim. Hi ha 
uns barems, jo com a batle podria cobrar un barem que el màxim estic enfora de cobrar el 
màxim. Si no m’equivoc, l’anterior batle vostre sí que cobrava pràcticament el màxim, encara 
que després s’ho va davallar perquè se va davallar la dedicació, però crec que està bastant 
enfora del que estic cobrant jo mateix o els meus regidors. Per tant, si volem continuar fent 
demagògia amb això també ho podem fer, també hem dit, vostè me parla de Marratxí XXI, 
també li record que per primera vegada cada mes se passen les comissions, una altra cosa 
és que no sé si vos llegiu o no les actes, perquè no soleu fer preguntes, però teniu la 



informació mes a mes, abans no passava, abans era cada parell de mesos que se feien les 
juntes, juntes que se cobraven dietes, ara vos he de recordar, vostè que me deia el tema de 
les retribucions màximes, que ho deia així tan lleugerament, sense realment jo crec que 
revisar que això no és vera, també se cobraven unes dietes, ara no se cobren, i també per 
primera vegada a Marratxí XXI el personal se contracta a través de borsins, com se fa a 
l’Ajuntament, perquè tothom tengui el mateix, sigui de justícia, tothom tengui les mateixes 
oportunitats per entrar a Marratxí XXI, cosa que abans no passava perquè, com sabem, 
tenim un parell d’afiliats a distints partits polítics a l’empresa pública de Marratxí. Això per 
començar, tot fora dels pressupostos que vostè ha dit. Quan li dic que veig que hi ha 
bastanta inexperiència en vostè a l’hora de parlar dels pressupostos, és perquè quan vostè 
me parla dels ingressos, me parla que hem davallat l’IBI i se pensa que aquesta davallada 
d’IBI als ingressos és una davallada d’IBI al rebut dels ciutadans, a jo me sap greu dir-li que 
no és així. La davallada al rebut dels ciutadans ja la vàrem fer nosaltres, vosaltres ho vàreu 
pujar un 100%, li record, nosaltres vàrem davallar aquesta baixada d’IBI, vàrem ser 
nosaltres, no vostès. I dir-li que quan se davalla l’IBI als ingressos se davalla el que creim 
que ingressarem, no el que afectarà als ciutadans ni al rebut de l’IBI, sinó el que creim que 
ingressarem, per tant el pressupost d’ingressos se fa amb el que s’ha ingressat l’any 
anterior, i aquí per això també hi ha el tema de l’IAE, per això hi ha el tema dels nous 
comerços que vostè me comentava, que és perquè l’any passat vàrem ingressar aquest 
volum, per tant enguany presumim que tornarem a ingressar aquest volum. I això a vegades 
passa i a vegades no, a vegades va per damunt, com ens ha passat aquests darrers anys, 
que hem pressupostat els ingressos per davall del que després hem ingressat, i ha anys que 
no, hi ha anys que venen mal dades i evidentment s’ingressen menos del que se tenia 
pressupostat, i és quan venen els dèficits i és quan venen els problemes. Una altra, vostè 
me diu que Marratxí no necessita tenir 42 milions de romanent al banc, i li don tota la raó, 
però és que nosaltres no sé quantes mocions, aquest equip de govern, ha fet per poder 
utilitzar el romanent, perquè la llei Montoro, feta per vostès, no ens deixava utilitzar aquest 
romanent. Però li record que no utilitzam el romanent perquè fiscalment hi ha unes regles 
que no ens deixen, que des de l’any passat el govern actual de l’estat les va suspendre, i per 
tant hem pogut començar a gastar aquests 42 milions d’euros, que tampoc se pensi vostè, i 
això li anirà bé saber-ho, que se poden gastar en qualsevol cosa, se poden gastar en coses 
molt concretes. Abans se podia gastar el superàvit i se deien els projectes de finançarament 
sostenibles, que també vos en recordareu. Ara, com que no hi ha regles fiscals, se fa a 
través del romanent, i per això tenim 42 milions d’euros, no perquè nosaltres vulguem, ja ens 
agradaria, però és que no podem fer una altra cosa amb això. Perquè una cosa són els 
ingressos ordinaris, i per això no se poden davallar segons quins tipus d’ingressos, perquè 
vostè alhora que me diu que hem de davallar l’IBI i hem de davallar altres coses, quan són 
vostès que els han pujat, també és de justícia dir-ho, quan me diu que hem de davallar els 
impostos també m’està demanant on són aquelles partides que creia tan importants i que 
ara no surten als pressuposts. I de qualque banda se treuen els doblers. De totes maneres 
també li explicaré que aquestes partides que vostè no troba li explicaré on són, perquè n’hi 
ha que no han de sortir. Jo ho he explicat a la meva explicació, al tema de les subvencions, 
que fins que no ens adjudiquen una subvenció no surt al pressupost. L’any passat, com que 
moltes son bianuals, ja les vàrem poder ficar al pressupost de 2021, enguany no ho hem 
pogut fer. Per això no heu vist ni la formació dels desocupats perquè això també ve a través 
de la subvenció del SOIB, per cert la regidora no és na Jero, també estaria bé que ho 
sapigués. Després tampoc haurà pogut veure els programes de SOIB Visibles, perquè això 
també ve per subvenció, i quan ve la subvenció i l’atorguen se fica dins els pressupost. Però 
ara, evidentment, no estan atorgades, no se poden ficar. L’augment de les subvencions a les 
escoletes, això és una partida que està [inintel·ligible], també vostè ha trobat a faltar doblers 
a les partides d’infants i famílies, no és que hagin baixat, Serveis Socials simplement, sí que 



l’any passat tenia una partida Covid, se’n recordarà que vàrem fer partides Covid per ajudar 
durant la crisi, aquestes partides evidentment ja no hi són, i és el que ha davallat Serveis 
Socials. Però si se fixa bé hi ha una regularització, perquè les partides, després me deia que 
feim copiar pegar, i aquí vos demostr que no, se fa una regularització perquè les partides, 
els contractes, se cobren d’unes partides que a vegades no és d’on estan pressupostades i 
s’agafen per vinculació i ara que feim el pressupost ho reorganitzam. Així com veureu, a la 
baixada d’infants i famílies, veureu que també hem pujat altres partides perquè aquests 
contractes no se cobren d’aquestes partides sinó d’altres, i això ho podeu veure 
perfectament. I així com heu demanat tot l’altre igual, el servei d’ajuda a domicili vostè també 
m’ha dit que ha davallat. Sí, ha davallat perquè el Consell de Mallorca, governat per un 
equip progressista, per primera vegada també ha agafat gran part d’aquest programa i ho 
fan ells directament, per això també aquesta partida ha davallat. I com aquestes moltes 
altres. Amb l’escoleta, les subvencions a les escoletes? No és que vulguem donar més 
subvencions a les escoletes, perquè tenim un contracte que és una herència enverinada, 
que si se’n recorda també varen fer vostès, que vostès varen dir que construïssin unes 
escoletes i que després duguessin la gestió, imagina’t el que és construir una escoleta i 
després recuperar la inversió d’aquestes construccions a través de les taxes a les famílies, 
per tant les taxes a les famílies, que tenim de les quotes més altes de les escoles municipals 
de Mallorca és gràcies al contracte que vàreu fer vostès, que era a canvi de construir les 
escoletes. I nosaltres clar que esteim preocupats, i com que esteim preocupats i parlam amb 
els pares, esteim intentant negociar una rescissió mútua, de mutu acord amb l’empresa, per 
nosaltres recuperar el servei. I si nosaltres recuperam el servei farem que les escoletes, 
igual que la nova escoleta que esteim planejant al Pla de na Tesa - Pont d’Inca, de 0 a 3 
anys, tenguin un preu just per les famílies, perquè avui en dia no pot tenir un preu just les 
famílies perquè estan vinculades a l’amortització d’aquests edificis. Els cursos, me demana 
vostè pels cursos, li dic lo mateix, els cursos venen aprovats, cada any hi ha la mateixa 
partida i venen aprovats a les meses de negociació amb els sindicats. Vostè després me diu 
les multes de trànsit, que estan pressupostades com a 600.000€, les multes de trànsit varien 
molt, per tant se pressuposten en 600.000€ i a vegades hem cobrat 550.000€ i a vegades 
hem cobrat 660.000€, per tant estan pressupostats el que és una mitja dels darrers anys que 
són 600.000€. Li record que fa un parell d’anys, quan encara governaven vostès, els 
pressuposts de multes als ingressos eren un milió d’euros. Clar, nosaltres ara no donam cap 
ordre de que haguem de posar més radars, que la intenció de posar un radar és poder 
cobrar i tenir més ingressos, per això fa anys que tenim 600.000€, perquè això és volàtil. 
Quan tu poses als ingressos un milió d’euros per multes, se suposa que sí que posaràs més 
el radar per arribar al milió d’euros, si no estàs molt enfora de la realitat. Però vostè me diu 
que falta que facem programes de prevenció, perquè no ocorri això. Li he de dir que per 
primera vegada, també, a més de tota la feina que fan els policies tutors, els policies, 
perdona, d’educació vial, que en fan molta, a part d’això hem començat a col·locar radars 
pedagògics, que vostè els haurà vist, que és l’única manera també, i d’aquí el seu nom radar 
pedagògic, de posar un radar que no cobra, que no sanciona, però que sí que fa a la gent 
pensar que ha de fer les coses de millor manera. Me diu que teníem una partida enorme, i 
canviava un poc les paraules que vaig dir l’any passat, me deia que l’any passat jo li vaig dir 
que teníem tots aquests doblers a comunicació perquè havíem de comunicar als veïnats, és 
vera, jo li vaig dir això, però la pregunta no era aquesta, la pregunta era per què manteníem 
els 130.000€, jo li vaig dir que ho mantenim perquè volem informar millor als veïnats, però 
aquests 130.000€ no els gastam tots ni molt manco, perquè són els doblers que necessitam 
per treure el contracte de Ràdio Marratxí, contracte d’una ràdio que ens heu demanat 
moltíssim. Però clar, si vostè me demana que baixi el pressupost d’aquests 130.000€, me 
sap greu però no podrem treure la ràdio, per tant aquests 130.000€ continuen, l’any passat 
ja hi eren, continuen perquè volem fer la ràdio. Li record que vostè m’ha dit que si és que la 



volem tancar, li record que està en licitació, i hem fet la reunió amb l’ICOM, i vostès bé ho 
sabeu que així ho hem fet. Després me deia que trobava a faltar més programes per 
subvencionar que la gent pugui fer plaques fotovoltaiques o noves tecnologies, me deia. 
Hem davallat l’IBI per primera vegada, que és una aportació. Miri, l’any passat, perquè vostè 
enguany poques aportacions ha fet, l’any passat el grup Ciutadans va fer aquesta aportació, 
per cert, nosaltres la vàrem aprovar, i enguany hem davallat l’IBI, això és una aportació. Me 
diu de l’skatepark, l’skatepark també ho hem tractat, l’skatepark el vàrem canviar de puesto 
perquè vàrem parlar amb els veïnats, i el feim a un puesto on els veïnats estan d’acord. Per 
tant, duim menos doblers perquè ho pensam fer per romanent, però dir-li que el puesto ja 
està consensuat amb els veïnats. Evidentment, com que vàrem haver de canviar de puesto 
pels veïnats hem hagut de refer el projecte. Me dius que falten partides pel manteniment 
d’instal·lacions esportives, si va un parell d’anys enrere, jo ara li explicaré que quan se fa el 
pressupost hi ha unes partides que estan bloquejades perquè són contractes que s’han de 
pagar, l’any passat va pujar tant les instal·lacions esportives, molt més que tots els altres 
anys, perquè dúiem molts de projectes en marxa que s’havien de pagar, per tant l’any 
passat va pujar molt perquè havíem de fer front a obres que estèiem fent. Enguany aquestes 
obres han acabat, per tant torna al pressupost que havia tengut també durant molt de temps, 
també pensant que totes aquestes obres se poden fer també amb romanent, però estic 
content que estigui preocupat pel manteniment de les instal·lacions esportives, perquè així 
reconeixerà també la feina que s’ha feta també amb les instal·lacions esportives, que 
esteien en un estat bastant deplorable. Li he dit que la neteja de torrent ja pot cercar partida 
que no la trobarà, perquè la neteja de torrent va per capítol 2, per tant si va a medi ambient, 
capítol 2, i mira el treball d’altres empreses, trobarà que hi ha doblers per fer neteja de 
torrents. Les pistes de vòlei, li dic el mateix, ja ho hem licitat, ho vàrem licitar, ho hem tornat 
a licitar per segona vegada, i esperam que les pistes de vòlei siguin una realitat aquest estiu. 
El pressupost que vostè ha vist és de 3.000€ perquè com que també se fa com una 
subvenció, 3.000€ és la diferència que l’Ajuntament ha de pagar, que hi ha entre el projecte i 
la subvenció que rebem. Els 20.000 euros del comerç, això mateix vostè ho ha dit bé, és pel 
tema dels bonos i és el que se va pagar o que encara s’ha de pagar per tota la plataforma i 
la feina que se va fer per donar els bonos. Adequació d’Erica, evidentment tenim poca 
partida perquè d’aquí poc l’escola de música tendrà unes instal·lacions com déu mana, no 
unes instal·lacions davall una biblioteca i damunt unes classes de zumba, sinó així com déu 
mana, les tendrà a la Pepsi, d’aquí poc podrà estar allà, per tant hem posat una partida 
perquè aquest pis, quan el deixi l’escola de música, se pugui reformar un poquet per ficar les 
oficines municipals que haguem de posar a aquest pis o pel que haguem de posar. I 
després, una cosa que ens sorprèn moltíssim, perquè pareix que la cosa normal és dur-ho a 
renting si vostè me diu que comprar els cotxes és tirar els doblers, que el que no és tirar els 
doblers és fer un renting. O sigui, el que no és tirar els doblers, senyor Llompart, és pagar un 
renting per després que el cotxe no sigui teu, això no és tirar els doblers. És vera, no és tirar 
els doblers, és donar directament els doblers a una empresa. La compra de vehicles, 
evidentment, vostè diu que els vehicles en 5 anys estaran fet pols, jolín, jo avui en dia vaig 
amb el meu que deu tenir 8 o 10, amb el meu particular no, amb un que ja hi havia d’un 
anterior renting que vàrem comprar nosaltres, i encara funciona perfectament. I evidentment 
sabem la diferència entre un renting o no renting, sabem que si no tenim renting haurem de 
fer un contracte de manteniment, ho sabem, però també sabem que els cotxes comprats els 
4 primers anys, perquè la majoria de cotxes de l’Ajuntament fan pocs quilòmetres, tendran 
pocs problemes. A partir dels 4 anys, evidentment, haurem de tenir contractes per passar 
ITVs, revisions i els arreglos que se puguin fer. Però una vegada fets els càlculs, senyor 
Llompart, veient que tenim el romanent per poder comprar aquests cotxes, perquè si no 
tenim el romanent ja li deia jo ara que fèiem el renting, tenint aquests doblers hem fet els 
càlculs i, aproximadament, entre renting i comprar els cotxes ens estalviam uns 80.000€ 



anuals. 80.000€ anuals dona per molt per arreglar cotxes, per molt, m’enteneu? O sigui que 
que vostè digui que compram ferro, jo quan vostè que li agrada parlar de les famílies, com 
totes les famílies, evidentment, per ventura vostè és un cas diferent, però de famílies poques 
se poden agafar un renting, tothom se compra un cotxe, que vostè digui que és ferro, que és 
agafar els vehicles municipals, evidentment amb 80.000€ de diferència els tendrem 
amortitzats ben aviat, i si vostè d’aquí 5 anys vol fer un renting, no se preocupi, que aquests 
cotxes que hem comprat ara d’aquí 5 anys estaran amortitzats, o sigui que jo content per 
això. I crec que no me deix res de tot el que m’ha dit, ara com que tendrà rèplica, si vol si 
m’he oblidat algo m’ho pot dir. Si vos pareix bé el funcionament ho farem portaveu per 
portaveu, perquè com que és un debat extens crec que vos deixi parlar a tots i després 
contestar-vos crec que no serà pràctic, o sigui que si vos pareix bé li don el torn de rèplica al 
senyor Llompart, acab amb el senyor Llompart i passam a altres portaveus que me vulguin 
fer preguntes” 

El senyor Llompart té el seu torn de rèplica: “Senyor Batle, no m’ha dit res de la Bicma, ho 
dic per si ho vol dir i així jo després puc parlar…”

El senyor Batle passa la paraula al senyor Josep Ramis, regidor de Cultura: “Bon vespre a 
tothom. Senyor Llompart, la Bicma està pressupostada perquè està planificat fer-la octubre 
d’enguany. Hi ha hagut anys que ha coincidit amb la Fira del Fang i anys que no, el 2020 va 
coincidir però vàrem considerar que no ens agradava perquè li llevava entitat al propi 
esdeveniment de la Bicma, i vàrem decidir no tornar a programar Fira del Fang i Bicma al 
mateix context. Però sí, la Bicma està pressupostada i planificada per enguany, gràcies”

Torna a parlar el senyor Llompart: “Senyor Batle, m’ha dit que no tenc experiència, cosa que 
és vera perquè avui és el meu primer plenari com a portaveu, i bono, assumesc amb molt 
d’orgull, ningú va néixer ensenyat, senyor Batle. Però s’ha posat nerviós, s’ha posat nerviós 
perquè ha pegat pues tot  l’enrere que volia pegar, fins que la història, rècord i tot el que han 
fet, que és la panacea, que han escrit la història, els llibres vostès, li ha permès tirar cap 
enrere. És vera que abans se pressupostaven certs doblers, d’ingressos, de multes de 
trànsit i d’altres taxes municipals, senyor Batle, sí, i jo ara mateix també me tiraré la terra a 
damunt i li diré que jo hi votava a favor, li don la raó. Però és que abans, senyor Batle, no hi 
havia 42 milions d’euros de superàvit, ho vol entendre vostè? Si és el que li estic explicant, 
senyor Batle. Ho veu com s’ha posat nerviós? Si ja ho sé, si no fa falta que m’ho digui, que 
jo hi era des del 2011, el regidor més jove de la casa, 25 anys, si és que li estic reconeguent, 
però el que vostè no sabia abans és que no hi havia 42 milions d’euros, i la situació 
financera, degut també, no ho anava a dir però no ho diré, per un govern estatal, no era la 
situació que tenim ara, senyor Batle. No li entraré en demagògia, no n’hi he feta gens jo de 
demagògia, no n’hi he feta gens, gens ni mica, jo només he agafat les dades i no n’hi he feta 
gens. No he agafat les dades en funció de segons quines coses m’interessa un any i segons 
quines altres m’interessa les altres. No ho eren, vostè me diu que teníem els càrrecs de 
confiança… Miri, senyor Batle, han de fer molta feina perquè estan aquí per servir als 
ciutadans, no per seure, i vostè me diu que abans enxufismes i tal, senyor Batle, no me faci 
parlar, que hi ha directors d’àrea que ni siquiera saben on hi ha els nuclis de Marratxí, ni són 
de Marratxí, ni fan la feina, ni els veuen per enmig, què m’està contant? Per favor, senyor 
Batle, i vostè ho sap bé, per l’amor de déu. La historia, la historia se escribe i Marratxí XXI 
se escribe i vostès per primera vegada ens passen les comissions, olé! moltes gràcies, i per 
primera vegada no hi ha dietes. Senyor Batle, vostè sap quant eren les dietes que 
cobràvem? Si no arribava a 40 euros o 50, què m’està contant? I per primera vegada ens 
fan arribar mensualment el que passa a Marratxí XXI perquè abans no s’havia de fer arribar, 
abans hi eren els representants de cada partit polític, hi eren i tenien la informació damunt la 



taula igual que tots, i participaven de les decisions igual que tots. Senyor Batle, per favor, me 
ve vostè ara aquí amb la història. Amb això de l’IBI, miri, se vol embullar, jo li diré molt clar i 
ja li vaig dir: no volen baixar impostos i taxes municipals perquè han de mantenir els seus 
xiringuitos. Ja li vaig dir, i per fer les seves inversions amb els seus estudis i projectes, que 
els fan, ara ja n’hem après avui, per la meva inexperiència, de dos anys en dos anys, l’any 
que ve no farem res. Ja ho sé que no se poden gastar en qualsevol cosa els ingressos, 
senyor Batle. El tema de les subvencions ha dit que eren bianuals, ok, perfecte, no ho sabia, 
moltes gràcies, entonces vol dir que enguany no tendrem cap curs per desocupats, me dona 
la raó, igual que no tendrem Visibles, si la subvenció era per l’any passat i enguany no surt 
vol dir que enguany no tendrem res, vol dir que no tenim res. Miri, quan se varen crear les 
escoletes municipals la situació financera de l’Ajuntament era una altra, i crec recordar que 
se va acordar com se pagarien les quotes. Vostè ara mateix té 42 milions d’euros dins la 
butxaca per donar-li a totes les famílies una subvenció, una ajuda, part, un tros o total, 
perquè puguin fer front a aquests gastos. Per l’amor de déu, senyor Batle. La multa de 
trànsit, ja li he dit, el radar o la policia actua d’una forma brillant quan fa falta, brillant, no ho 
pos en dubte en cap cas, de fet també li dic que me pareix xapó, perfecte, de 10, de 
matrícula, la feina que fan, l’educació viària a les escoles, però jo no li he dit a les escoles, jo 
això no li he entrat a debatre, per això li he dit que s’havia posat nerviós, jo li he dit que a les 
etapes primerenques allà on se condueixen certs vehicles, aquí hi ha d’haver més cursos, i 
el tema dels radars pedagògics també me pareix molt bé. El tema de la ràdio, vostè ja ens 
diu que no se tanca, però és que fa 7 anys que esteim amb el mateix amb la ràdio. Miri, ha 
posat en dubte, o ha amollat el comentari, vostè ara me dirà que no, que no hem fet feina, 
que no hem fet feina i que l’any passat sí que és vera que els nostres companys de 
Ciutadans varen presentar una ajuda. Miri, senyor Batle, si ens dona el pressupost dilluns a 
les cinc, si gent del seu equip de govern diu que està acabat del dijous anterior, dijous a les 
cinc ens donen el pressupost, dijous tenim comissió i l’hem d’estudiar, tots sabem on 
anàvem, tenim les nostres feina amb més o manco dedicació i feim la nostra tasca a 
l’Ajuntament tot el bé que podem i en sabem. Com pretén que li faci aportacions a un 
pressupost que s’aprova dimarts, senyor Batle? Com ho pretén que li faci aportacions? Hi 
vàrem estar d’acord amb la baixada de l’IBI, però ja li he dit al principi de la meva 
intervenció, si vostè hagués volgut que tots els partits polítics hi prenguessin part, ens 
hagués convocat en temps i forma: ei, voleu participar? Voleu col·laborar? No així, senyor 
Batle, és que per favor, com vol que facem aportacions? Si hem de fiscalitzar tota la feina 
que està feta dels pressuposts, que per ara, disculpau, vagi per endavant la gran feina que 
ha fet l’àrea d’Economia i tot el personal d’Intervenció perquè aquest pressupost sigui una 
realitat avui, la meva enhorabona. Per l’amor de déu, senyor Batle, consenso, consens. Ja 
quan arriben acords después vostès les rompen de qualsevol manera, no ens vengui la 
moto, la pista d’skate l’han canviada i fan el projecte nou perquè els veïnats varen entrar en 
còlera, perquè si no vostès l’haguessin posat allà on els hi passava pels nassos, com la Fira 
del Fang. Miri, en quant a Esports li torn a repetir el mateix: l’Ajuntament té 42 milions 
d’euros de superàvit que abans no tenia, i ja li vaig dir jo divendres a la reunió que vàrem 
tenir: el pressupost és infinitament elevat i podria ser molt més elevat per tenir les 
instal·lacions esportives com toca, amb dutxes que funcionassin, amb techos de banyos que 
cauen, amb accessos totalment romputs i no adaptats, etcètera. Gràcies per explicar-me el 
tema del torrent, demanam una còpia de la licitació del vòlei platja, que ja sabem que 
enguany se tornarà a llevar perquè entre estudis i projectes hi tornarem a passar un any i 
enguany no estarà fet, ja li puc dir jo abans i el senyor Canyelles, ja no li tornaré a dir senyor 
Canyelles, però vostè va dir que abans de llevar-la estarien fetes les noves i han passat, miri 
tots els anys que han passat. Si vostè me diu, com ha reconegut, i me pot corregir per favor 
si m’equivoc, que els 20.000€ que hi ha a comerç és per pagar part del que se deu de la 
plataforma i tot això, vol dir que enguany no el faran? Més que res perquè vull que me quedi 



bastant clar que no el faran. La historia, vostès canvien l’escola de música a Erica, si a la 
banda de música els hi va bé i és millor per ells, encantats i enhorabona per la feina que fan, 
i molt contents de que puguin estar més bé del que esteien amb aquests recursos que té 
l’Ajuntament. Però amb els veïnats hi han parlat, de la Pepsi? Perquè jo record que als 
horaris que la banda de música duu la seva tasca no hi ha la [inintel·ligible] coberta en molts 
de casos, senyor Batle, i no hi ha veïnats allà dalt, a aquell pis, i els veïnats de la Pepsi sí 
que hi són 24 hores a ca seva. Hi han parlat amb ells, a veure si els hi va bé? Vagi per 
endavant que no estic posant en dubte la feina que fa l’escola de música i si el renou o la 
melodia que sona és bona, que m’encanta i els hi don la meva enhorabona per la feina que 
fan. Les dues darreres coses, senyor Batle, no sé si m’ha de tallar o me deixa parlar i acab, 
dues coses. Gràcies. El tema dels vehicles. Senyor Batle, el seu cotxe, que jo no sé per què 
duu cotxo oficial la veritat, està bé perquè té un sol conductor, el senyor Batle, el senyor 
regidor de turno, el senyor càrrec de confiança de turno, el que sigui. Els cotxes municipals, 
els cotxes de les grans empreses com és la nostra, els condueix molta gent a lo largo del 
día, entonces vostè m’està dient, me reconeix que s’haurà de fer un contracte de 
manteniment, s’hauran de fer unes revisions, s’hauran de dur a terme els pagaments de les 
assegurances, per tant haurem de gastar més doblers. De l’altra manera no. Vostè ha 
amollat aquesta frase tan guai que és que nosaltres li donam, no sé, ara no ho he apuntat, 
senyor Batle, 600.000€ a les empreses, no és vera? I aquest 1.500.000€ vostè a qui li dona? 
Al bon Jesús o a una empresa que ven cotxes? Per l’amor de Déu! És que ho veu com s’ha 
posat nerviós? Que s’ha posat nerviós! Senyor Batle, per favor, és a dir, nosaltres, quan el 
Partit Popular i les grans empreses, totes, i ajuntaments socialistes també, fan rentings, li 
donen doblers a les empreses, per enriquir les empreses i bla, bla, bla, i aquest comerç, 
aquest discurs que és tan bo de fer, hi ha molts de regidors que capegen dels seus, sí, ja els 
veig. Però què passa, que els cotxes a qui els comprarem? No els hi comprarem a la Mare 
de Déu de Lluc, amb tots els respectes, crec que hi haurà una empresa a darrere que els 
ens vendrà, senyor Batle, per favor, no me vengui amb això. Torn a repetir: vostè me diu que 
les famílies tenen ferro? No, jo dic que els vehicles municipals seran ferro, seran ferro 
perquè, per molt que els cuidin els nostres empleats, que els cuiden, d'aquí 4 anys no 
valdran res. [S’escolta una remor i alguna de les càmeres tremolen] Terremoto! Una altra 
vegada”
Ara parla el senyor Miquel Cabot: “Ara m’he acollonat, eh?”

Segueix el senyor Jaume Llompart: “Sí, jo també perquè m’ha caigut un cuadro, no pel 
cuadro sinó perquè s’ha mogut bastant, eh?”

Parla la senyora Secretària, Cati Alemany: “A internet surt magnitud 3,4”

Ara és el senyor regidor Andrés Campuzano, qui diu: “Aquí en Brigada también ha sonado 
bastante”

El regidor per Ciudadanos, el senyor José María Amengual, diu: “Aquí ha tremolat tot”

El senyor Joan Francesc Canyelles comenta: “Ha sonat fort aquest, eh?”

El senyor Batle: “Asusta, eh?”

I el regidor, el senyor Daniel Mas: “A les urbanitzacions també ha arribat”

I continua el senyor Batle: “Tot bé per ca vostra?”



Seguidament tornar parlar el portaveu del PP, senyor Llompart: “Perdona, no he acabat. Li 
deia, a les famílies no són ferro pel que li esteia explicant, perquè òbviament el 
manteniment, l’atenció, la cura, tot i que el personal de l’Ajuntament ho fa molt bé, no és el 
mateix, senyor Batle, no és comparable, no me faci aquesta frase demagògica. Jo no estic 
dient que les nostres famílies tenguin ferro, jo només estic dient que les empreses 
municipals han d’estar adaptades i han de donar exemple, dia a dia, a totes les normatives 
que hi ha, i d’aquí 5 anys la normativa no serà la mateixa, i els nostres cotxes seran 
normativa d’enguany, no la normativa de 5 anys. I per acabar, al que m’ha explicat el senyor 
Josep Ramis, jo a les seves decisions polítiques no hi entraré a discutir-les amb vostè ara 
perquè no toca, i si vostès troben que la Biennal se feia abans o no, per donar-li més impuls 
o per llevar més o manco protagonisme, per endavant sigui, jo de  l’únic que me queix, el 
nostre grup, és de que no està convocada, sigui per l’octubre, ho veurem? Els hem avisat a 
tots? Hem creat la difusió? Abans, fos en Fira del Fang o fos tota sola en un altre moment de 
l’any, amb dos anys d’antelació se sabia quan se duia a terme la Biennal, i ara no, senyor 
Batle, per això li deia. Moltes gràcies”

Ara contesta el senyor Miquel Cabot, Batle de la corporació: “Gràcies, senyor Llompart. 
Primer dir-li que avui m’ha recordat a en Pablo Iglesias. Li he de dir, que no per més que me 
digui que estic nerviós, estic nerviós. És que estic molt tranquil, jo reconec que jo moltes 
vegades, en segons quines situacions, perd els nervis, però li puc assegurar que estic molt 
tranquil. Però ho dic perquè per més que me digui que estic nerviós, que no ho estic, que 
realment estic ben tranquil perquè com que he fet una feina molt acurada amb els 
pressupostos i me’ls conec puc discutir sense cap problema. Si no me conegués la feina per 
ventura pensaria un poc més, però de veres que crec que no li he canviat el to, i vull 
començar amb el mateix d’antes, perquè vull que ho entengui, si vol que li enviï la llei perquè 
ho entengui, per escrit, també li enviaré. Els 43 milions d’euros no els podem utilitzar per 
molt que vostè me repeteixi que jo tenc 43 milions d’euros a la meva butxaca, que 
evidentment no és la meva butxaca, no els puc utilitzar. Hi ha una llei estatal, que per 
primera vegada aquesta llei va canviar l’any passat, perquè se varen suspendre les regles 
fiscals, perquè Europa ho va deixar fer, i és des de l’any passat que podem gastar el 
romanent. Repetir el mantra que aquest Ajuntament té 43 milions d’euros no és cert, perquè 
no els podem utilitzar. Aquest Ajuntament és vera que té més recursos, i li diré per què, 
perquè la regla de gasto, quan existia, és la mateixa regla de gasto que varen posar vostès 
quan governaven, o sigui la mateixa, no la varen canviar fins l’any passat, i aquesta regla de 
gasto deia que no te podies gastar més del que havies gastat l’any passat. Per tant, quan 
nosaltres vàrem entrar aquí, per això teníem aquests superàvits tan alts i per això ara tenim 
aquests romanents tan alts, perquè com que estèiem a un nivell de gasto molt baix, que era 
del que veníem en època de la crisi, nosaltres vàrem continuar amb aquest daixò. Què 
passa? Que nosaltres vàrem fer una feina fiscal important, una feina econòmica important, i 
vàrem alliberar més d’un milió d’euros perquè ens vàrem carregar el deute. Aquest milió 
d’euros sí que el podíem utilitzar. Vàrem reestructurar la nostra economia i també vàrem 
aprofitar més recursos, vàrem fer una feina important. Però quan vostè diu que vostès tenen 
més recursos que nosaltres, que teníem nosaltres, li he de recordar que ens regeixen les 
mateixes lleis, per tant si tenim més recursos ordinaris que vostès és perquè també ho hem 
treballat molt. I després dir-li una altra cosa: també hem tengut més recursos perquè des de 
que al govern hi ha un equip progressista ens han donat el doble de subvencions de les que 
els donaven a vostès, per tant, evidentment, també els hem pogut utilitzar. Però, de veres, el 
mantra de que nosaltres tenim 43 milions d’euros a la butxaca, que amb això podem fer 
qualsevol cosa, que podem llevar impostos, el que vulgui, no és cert. I jo li dic de veres i li 
puc passar per escrit, perquè no m’agradaria que volgués escampar el que se diu un bulo, 
perquè és que no és cert. Però per no voler fer demagògia… Així mateix, eh, així mateix, 



però bé, veig que encara no ha superat el tema de Marratxí XXI que va fer ja fa 7 anys, però 
bé. I després amb el tema del romanent, que vostè me diu: què és que l’any que ve no fareu 
res perquè el que vàreu fer l’any passat o tenim per enguany? Com que a totes les 
inversions has de fer el projecte, l’has de licitar, és impossible el mateix any pressupostar-la, 
licitar-ho i executar-ho, és impossible. Per això l’any passat, totes les inversions que vàrem 
fer, que en vàrem fer moltes, la gran majoria les havíem fet el 2020. Ara, tot el que vàrem fer 
el 2021, o pràcticament tot, s’executa el 2022, és un tema de tempus, i tota la feina que 
facem de projectes el 2022 s’executarà el 2023, per tant clar que se faran coses el 2023, 
moltíssimes, perquè volem aprofitar el romanent per fer moltes coses, i ara que és el primer 
semestre de l’any, feim molta feina per intentar treure projectes endavant, pel segon 
semestre de l’any intentar treure el crèdit del romanent perquè el 2023 se puguin executar. 
Per tant l’any que ve hi haurà inversions també, moltíssimes, totes les que puguem, no se 
preocupi per això. Després, el tema de les subvencions del SOIB: clar que enguany tendrem 
les subvencions del SOIB, però això quan jo li dic que és que s’han d’adjudicar, bianualment, 
és el que vostè ha d’entendre, s’adjudiquen bianualment i clar, i l’any que s’adjudiquen se 
tarda un poc, però per exemple n’hi ha moltes del SOIB, sobretot dels cursos, per exemple, 
que se varen pagar l’any passat, i se varen pagar l’any sencer, que no és un any natural, és 
un any des de que se paga. Per tant ja hi ha molts de cursos d’aquests que els farem perquè 
ja els tenim pagats des de l’any passat. Però com que vàrem rebre aquests doblers l’any 
passat no se poden posar als pressuposts d’enguany, però són doblers afectats del 2021 
que se gasten el 2022. Perquè ho entengui. O sigui que el tema de subvencions SOIB, 
cursos, totes aquestes coses, els hem volgut fer sempre, totes les convocatòries que han 
tret: Joves Qualificats, Visibles, tot, i els seguirem fent. Els bonos, i crec que amb això acab, 
els bonos tenim els 20.000€ que és per la gestió de la gent que ens ha fet feina i és per la 
plataforma que vàrem fer. D’on hem tret els doblers dels bonos? L’any passat, vos en 
recordareu, que nosaltres vàrem posar 400.000€, l’Ajuntament, per ajudar als comerços, el 
Govern va posar 300.000€ més i el Consell 300.000€ més. Aquests 900.000€ eren per 
gastar en ajudes als comerços, nosaltres d’aquests 900.000€ hem tret unes ajudes directes i 
uns bonos, i ara encara ens sobren doblers i ara tornarem a treure unes ajudes directes i 
tornarem a treure els bonos. El mateix, d’acord, senyor Llompart? Això és a nivell explicatiu 
perquè ho sàpiga. O sigui, treurem els bons amb les mateixes condicions que es varen 
treure al Nadal, que ara sí els treurem, evidentment, amb el que ens vàrem poder equivocar 
el Nadal, que no varen ser perfectes i ho intentarem rectificar, i també intentarem fer la 
campanya més llarga, perquè hi pugui haver més temps. L’any passat, com que acabava 
l’any i ho havíem de justificar abans d’acabar l’any, i també per això vàrem anar un poc més 
a correcuita. I bé, crec que he acabat amb tot el que vostè me demanava”

Parla de nou el senyor Jaume Llompart: “Ja sé que no me toca, senyor Batle. Per favor, 
només vull dir una cosa. He sentit varis cotxes de la Policia Local, volia veure si el senyor 
López no sé si pot fer qualque averiguació, si hi ha hagut qualque ferit o qualque problema a 
qualque lloc i si hi ha res de nou que ens informi un poc, aquest susto que duim un poc al 
cos, sobretot a la zona de Son Verí que ha sonat bastant”

El senyor Pedro López, regidor de Seguretat Ciutadana és qui parla ara: “No, de momento… 
Perdón, señor Jaume Llompart, con su permiso señor Alcalde. No, de momento no tenemos 
más información, estoy en contacto con el oficial de guardia, tenemos patrullas en la zona, 
también de la Guardia Civil y del 112, se ha activado el plan de emergencia, pero no tengo 
ninguna respuesta fiable sobre posibles heridos o la incidencia que ha podido tener en 
nuestro territorio, en Marratxí”

Ara parla el senyor Batle: “En tot cas, si en Pedro té coses actualitzades, informació 



actualitzada, li don permís perquè interrompi i les comenti”

Seguidament agafa la paraula el senyor José María Amengual, regidor de Ciudadanos: 
“Moltes gràcies senyor Batle. La situació és titular ja a l’Última Hora, venc a dir que pareix 
ser que comença a haver informació per internet al respecte. Però bé ens dedicarem a la 
feina que hem vengut avui, encara que no lleva l’atenció del que deixam darrere en aquests 
moments. Només volia fer un petit apunt, o sigui, esteim aquí, hauríem de ser pràctics, 
esteim aquí per parlar del futur, que són els pressuposts. Parlar del passat no arregla res, no 
sé si m’estic explicant, reprotxes passats en aquests pressuposts no crec que siguin 
necessaris. Però bé a partir d’aquí jo diré el que pens d’aquests pressuposts. Primer, 
evidentment aquests pressuposts no són els ideals, no són perfectes, però sí que tenen molt 
de profit a la nostra manera d’entendre-los. Els hem analitzat, evidentment ens queixam de 
que arriben tard, de que arriben amb poc temps per nosaltres i això ens transmet una 
pressió major a l’hora de tenir que revisar-los amb tan poc temps. Estic d’acord amb el 
senyor Llompart que hauria, de qualcuna forma, per ventura participar inclús en l’elaboració 
d’aquests, però només dir això, nosaltres dintre del que és la nostra política útil, ja als 
passats pressuposts vàrem cercar la part positiva i les aportacions que podíem fer, i dintre 
d’aquestes aportacions, abans de prendre una decisió pels pressuposts de 2022, hem fet 
una valoració de lo que se duia executat de les 7 propostes nostres que se varen aprovar, 
que se varen admetre per aquest equip de govern. Entenem que la qüestió de la primera 
que vàrem presentar, llei de transparència i tal, que encara queda camí però que sí s’ha 
caminat, o sigui que està en marxa, és millorable. Com hem parlat avui, senyor Batle, tenim 
l’esperança de que, i així ho ha dit vostè, de que això continua en marxa. El tema de 
l’administració digital podem dir el mateix, s’ha fet camí i encara queda camí. En tema de la 
revisió i actualització dels catàlegs del nostre municipi al menys un ja està fet, que és el de 
medi ambient, l’arbrat me pareix, però encara ens queden un parell per revisar i és una feina 
que també hauríem de continuar fent. El programa de joves, tot és millorable però entenem 
que la feina que se fa i que s’ha fet i que el que rebem del SOIB, de qualcuna forma esteim 
avançant també amb aquesta proposta. Referent a energies renovables ja vàrem fer al seu 
moment la nostra moció respecte de les plaques solars, i evidentment aquesta la donam per 
complida, també se pot millorar en aquest aspecte però pensam que sí, que la podem donar 
per complida aquests passats pressuposts. I després, el tema de millora del camí de 
Muntanya, carrer ses Trempes i camí de Son Sales i això, ja ens va informar el senyor 
regidor d’Urbanisme, el senyor Canyelles, de que estèiem en temes d’expropiacions, o sigui 
que també està en marxa tot això. Las cosas de palacio van despacio, però entenem que les 
nostres propostes s’estan duent endavant i s’estan respectant els acords, per tant nosaltres, 
ja he dit que els passats pressuposts vàrem parlar de recolzar per una qüestió que estèiem 
vivint molt particular, i per això va ser el punt de partida per cercar la part positiva d’uns 
pressuposts, i és si tu pots aportar. En aquest cas, enguany, continuam, com he dit abans, 
amb aquesta política útil que duim dintre del nostre partit, i hem fet un parell de propostes 
més a afegir a aquestes que continuaran en marxa, aquestes que han quedat a mig camí i 
que continuen. Una d’aquestes propostes, per nosaltres important, és refent a medi ambient 
i amb el propòsit de proposar-nos millorar l’eficiència energètica en enllumenat públic, 
substituint les làmpares que tenim ara en aquests moments a molts de puestos: sa Cabana, 
Cases Noves, Pont d’Inca, Cas Miot, pensam que de qualcuna forma se podria fer més via a 
renovar totes aquestes lluminàries antigues i fer qualcuna inversió més important de la que 
s’està fent ara en aquests moments. Després, respecte a una qüestió urbanística, que ja ho 
hem tret nosaltres a altres plenos, era demanar que s’aporti una partida econòmica, si és 
necessari, per l’estudi i millora de l’avinguda Antoni Maura des Pont d’Inca, on se contempli 
principalment la qüestió de seguretat, seguretat peatonal vull dir. Pensam que el peató en 
aquella avinguda ha de tenir més protagonisme, els cotxos ja han perdut els darrers anys, 



evidentment, però pensam que és molt millorable en qüestió de semàfors, en qüestió de pas 
peatonals, etcètera. O sigui, aquí reclamam que aquests pressuposts contemplin un estudi 
al respecte d’aquest carrer, aquesta via tan simbòlica del nostre municipi. I quan deim això 
no deim de començar a llevar places d’aparcaments, o de fer carrils bici, primer mirem la 
seguretat i després ja plantejarem altres solucions per donar-li una entitat que se mereix 
aquest carrer, perquè la veritat és que hem posat amb sa Garrovera, que vàrem fer una 
inversió a futur per aquest municipi i per aquest carrer, i quan aquest edifici, ojalá sigui prest, 
però haurà de menester una inversió important, quan aquest edifici sigui el que tots volem, 
estaria bé que aquest carrer fos, en paral·lel, igual d’important que el que cercam amb 
aquesta edificació i el seu entorn. Després, qüestió d’Esports, és una de les grans 
deficiències que tenim al municipi, la mancança d’instal·lacions esportives, sabem que 
aquests pressuposts ho diuen també i els anteriors, que s’estan fent inversions importants, 
però en manteniments i reparacions que han de menester aquestes instal·lacions que tenim 
ara en aquests moments. Jo crec que hem d’apostar per cercar altres espais per ampliar-les, 
crear uns equipaments dintre del municipi que ens falten, i que tampoc… Sabem que hi ha 
el projecte aquest des Figueral, però jo crec que no hauríem d’apostar-ho tot a una 
instal·lació i muntar-ho allà tot, la nostra aposta de futur. Jo crec que la nostra aposta de 
futur per instal·lacions esportives ha de ser ampliar les que tenim possiblement, cercar, com 
he dit anteriorment, uns puestos on fer de noves, ampliar els espais exteriors, etcètera. I 
amb això crec que aquestes tres propostes, si aquest equip de govern les accepta i 
continua, com he dit anteriorment, amb les que vàrem proposar els passats pressuposts, 
crec que podrem trobar un vot positiu o afirmatiu, recolzant aquests pressuposts. Moltes 
gràcies”

Respon el Batle: “Gràcies, senyor Amengual, també gràcies pel talant a l’hora d’afrontar 
aquests pressupostos. Evidentment els pressupostos té uns capítols, com és el capítol 6 i 
altres capítols, que són inflexibles, però després en té d’altres com el capítol 2 i segons 
quins més que tot està vinculat i són flexibles. Amb això vull dir que moltes vegades se 
posen els doblers inclús que necessites, però que si durant l’any te quedes curt també hi ha 
la possibilitat de ficar més doblers, de reestructurar els doblers perquè no se quedi curt. Per 
tant, és vera, ho he estat parlant, de les idees que varen proposar fa un any, és vera que les 
coses van a poc a poc, però també com vostè ha dit hem de continuar fent feina, també li 
podem assegurar que continuam fent feina en elles, perquè primer també hi creiem, vull dir, 
les vàrem compartir amb vostè perquè també hi creiem, i  crec que qualcunes sí que s’han 
avançat molt i d’altres és vera que van més lentes però que van avançant. I de les noves 
també m’agrada que faci aquestes propostes, perquè encara que no siguin coses que 
parlem perquè són coses que per ventura estan bastant verdes per part nostra, sí que n’hi 
ha qualcunes que hem fet bastanta feina. Per exemple, vostè me parlava d’eficiència 
energètica, en eficiència energètica hem fet molta cosa i ens queda molta per fer: vàrem fer 
ja moltes zones, les vàrem passar a LED, vàrem canviar totes les de vapor de mercuri i les 
vàrem passar a LED, vàrem fer part del Polígon, i ara ja tenim inversions aprovades com 
també el canvi de lluminàries de l’altra part, de la fase 2, del Polígono, i també ja a 
Contractació també se troben contractes d’aquest tipo per arreglar també lluminàries com 
pot ser Son Ramonell, Francesc Salvà, també el passeig de sa Vinya, vull dir distints llocs. 
També volem afegir Cas Capità, per tant jo crec que això ens entenem perfectament, perquè 
tots creim que feim feina cap allà mateix, i no només amb els vials, que jo crec que és 
important, sinó també amb les instal·lacions municipals, també als pavellons també 
començam a posar LED, i jo crec que als camps de futbol, que també vàrem començar a fer 
feina, però també ha de ser una realitat si pot ser enguany que els tres camps de futbol 
també tenguin LED, més que res perquè són, municipalment, són les instal·lacions que més 
despesa en energia elèctrica tenen. Els estudis de l’esport, gràcies també per dir-ho, s’ha fet 



molta feina en el manteniment de les instal·lacions, encara també ens queda molta per fer, 
això és així, i és vera que vivim amb un dèficit d’instal·lacions esportives, és així. I vivim un 
dèficit d’instal·lacions esportives de distints tipus. Evidentment d’instal·lacions esportives 
tenim les que puguin ser més recreatives, que amb aquestes sí que crec que començam a 
estar coberts, amb les de calistènia que s’han fet darrerament, amb distints llocs que s’han 
habilitat, però després és vera que per donar cobertura als clubs esportius de Marratxí, aquí 
és on tenim la gran deficiència. Amb les recreatives també vàrem, amb el conveni amb 
l’IME, també vàrem donar una sortida a molts dels nostros ciutadans, però és vera que és 
amb els clubs amb els que tenim un poc de bloqueig. Evidentment, nosaltres esperam que el 
pavelló, que serà un pavelló gros de referència on puguin habitar distintes categories, 
distints tipus d’esports, esperem que solucioni gran part del problema, però sabem que no 
bastarà, i sabem que també tenim altres necessitats, i és vera que hem trobat dificultats per 
trobar espais on poder crear aquestes noves instal·lacions esportives. Ens sembla bé fer 
aquest estudi que vostè demana, de cerca d’ubicacions per poder crear altres tipus 
d’instal·lacions, com també, que això és més complicat, però l’ampliació de segons quins 
tipos d’instal·lacions ja existents. Dic que és més complicat perquè, pensant amb el camps 
de futbol, estan limitats, però al Pla de na Tesa vàrem aconseguir fer la coberta. Jo crec que 
coses així sí que és vera que podrien funcionar, per tant també li afagam el guant amb el 
tema d’estudiar les possibles solucions que puguem trobar a la manca d’instal·lacions 
esportives. I amb el tema d’Antoni Maura també hem estat fent feina, la veritat, és vera que 
el tema l’estan treballant des de l’àrea d’Urbanisme, i si el senyor Canyelles vol explicar un 
poc la tasca que s’està duent a terme, perquè així li quedarà més clar. Però evidentment 
també és una petició que li agafam el guant, perquè com li dic també és una idea que esteim 
treballant amb ella perquè evidentment el carrer Antoni Maura és un carrer molt important, 
molt difícil de ficar mà, però que no queda altre remei que ficar-li mà. Li deix la paraula al 
senyor Canyelles, que li expliqui”

Ara intervé el senyor Joan Francesc Canyelles, regidor de l’àrea d’Urbanisme: “Moltes 
gràcies, bon vespre a tots i a totes. Respecte a aquest tema que plantejava el senyor 
Amengual, dir-li que des de fa pràcticament un grapat de mesos, devers mig any, esteim fent 
un masterplan, que li diuen, que és una visió global de tot es Pont d’Inca amb una millora 
integral, evidentment, d’Antoni Maura, connectat amb la Refinadora, connectat amb l’edifici 
de la Pepsi, l’estació del tren i, diguéssim, i la millora d’Antoni Maura, tota sencera. I és una 
visió completa des Pont d’Inca, no només és una visió de l’avinguda, perquè la intervenció 
de l’avinguda el que fa, per dir-ho de qualque manera, condiciona la diferent estructura que 
té es Pont d’Inca, una d’ella és els carrers estrets amb les aceres molt estretes que tenen 
segons quins carrers des Pont d’Inca vell, que fan que siguin intransitables, que no se 
puguin anar d’una manera adaptada, que no hi puguin anar per exemple amb una cadira de 
rodes, amb un cotxet d’infants, i que s’hagi d’anar per la calçada. Hi ha un punt que és el 
que vostè ha tractat, és el que estàvem plantejant, es el tema diu de no llevar places 
d’aparcament i fer-ho per vianants, això és un poc incompatible una cosa amb l’altra, quan 
s’eixamplen les aceres, se fa una zona arbrada i se fa, diguéssim, que és un poc la idea, 
que el carril de mobilitat sostenible arribi fins a Palma, que Palma també el duu fins al pont 
d’Aragó, fins al pont del torrent Gros, és evident que qualque intervenció s’haurà de fer, i 
també és evident que amb la intervenció de l’estació del tren també se guanyaran molts de 
llocs d’aparcament. Això vol dir que és una remodelació sencera, se fa un plantejament 
general del que és es Pont d’Inca, perquè és ben cert que és una de les zones que ha 
quedat més degradada del nostre municipi, és una entrada importantíssima, una artèria molt 
important de la nostra xarxa, i evidentment és un punt que tenim ben clar que l’hem de 
millorar, des de principi de legislatura, perquè la passada legislatura senzillament no ho 
vàrem poder acometre, però sí que és un plantejament general a tota aquesta via i a tot 



l’espai del que és el Pont d’Inca que, ja hem dit, té molta de dificultat d’accessibilitat i té un 
envelliment i una poca actualització que se necessita fer… Se necessita posar també la 
xarxa de clavegueram, també que ja hi hem fet obres, també se necessita millorar tota 
l’avinguda, en fi, serà una remodelació integral molt important en aquesta avinguda, però 
també que vendrà condicionada amb una idea general per no anar improvisant, sinó que 
amb una idea general de tot el que és el nucli des Pont d’Inca. Si hi ha qualque pregunta 
concreta respecte a això, cap problema”

Parla de nou el senyor José María Amengual: “Moltes gràcies senyor Batle. Només fer-li un 
parell de preguntes al senyor Canyelles. Primer, m’agrada la idea d’aquest masterplan com 
ho ha presentat vostè, o sigui, crec que aquesta zona del nostre municipi mereix un poc 
d’atenció. El que només li vull demanar dues coses: primer seria, com diuen en castellà, no 
desnudemos un santo para vestir a otro, o sigui, el tema de llevar les places d’aparcament, 
si fessin una previsió per reposar-les a un altre puesto, ja sé que és complicat, però seria un 
preu car a pagar per part dels veïnats, que així com un se pot imaginar un carril així com 
més o menos vostè ha proposat, pareix que tot un costat, i això ja són elucubracions que per 
ventura no té més sentit treure-lo, però t’imagines que tot un costat d’aparcament pot 
desaparèixer. Puc estar equivocat, però és el primer que pens jo com a ciutadà d’aquest 
municipi i possiblement molts de veïnats puguin pensar igual. I després el més important de 
tot per jo és que comptin amb els veïnats per aquest pla. És el més important, si ho volen 
dur endavant res millor que dur-ho amb el consens dels veïnats, que seran els beneficiaris 
de tota aquesta actuació. No sé si ho han fet o ho pensen fer, però jo si els hagués de 
demanar alguna cosa seria això principalment, que comptin amb els veïnats, que els hi 
presentin la idea i que els hi facin partícipes del que serà el futur del seu nucli. Res més, 
moltes gràcies”

Torna parlar el Batle: “Gràcies, senyor Amengual. El tema dels veïnats, amb una cosa tan 
important, evidentment la durem en marxa, igual que també, quan tenguem el tema del 
pavelló també ho parlarem amb els veïnats i ho valorarem amb ells, sense cap dubte. 
Gràcies”
A continuació parla el senyor Humberto López, regidor d’Unides Podem: “Gràcies, senyor 
Batle. Volia comentar un tema que qualque vegada ja ho havia comentat, sobre els 
ingressos de la recollida selectiva, que són aquest any de 240.000€, i la despesa 
d’incineració, que és de 3.219.000 i pico d’euros, es vincula aquestes dues dades, o sigui la 
incineració amb el que és la despesa del tractament, perquè quan més augmenti l’ingrés per 
la recollida selectiva, més disminuirà la despesa de la incineració. Aquestes dades no les 
veig a l’abast de la ciutadania, així que pens que seria interessant comentar això perquè la 
ciutadania, aquest és un ingrés que té l’Ajuntament gràcies a una feina voluntària que fan els 
ciutadans amb la seva recollida selectiva, llavors jo crec que seria de justícia que puguin 
saber-ho, any rere any, si s’augmenta, si no augmenta, perquè afecta als seu pressupost i 
podria afectar també els imports que paguen de la recollida. Parlam sobre les multes, parlam 
sobre altres temes, però no parlam sobre aquest ingrés i aquesta despesa, i està, se troba, 
al pressupost de Marratxí XXI, que normalment és un pressupost que no se consulta tant, no 
coneix tant la gent. Després volia demanar quan es preveu que se posi en marxa el 
programa de la recollida porta a porta, de fems porta a porta, que ja duim anys que ho 
comentam, i volia saber com estaria aquest tema. I després, estic molt d’acord amb les 
inversions que s’han pressupostat i també ens agrada que s’hagi baixat l’IBI i altres mesures 
que s’han fet envers les energies netes i també s’ha apostat per l’eficàcia energètica passant 
les lluminàries a LED. Però trobam a faltar inversions envers la reducció de la petjada de 
carboni a edificis municipals, que vaig demanar a veure si podíem tenir aquesta dada de 
cara al futur, no m’han contestat però pareix que no tenim aquests projectes en marxa. I 



després volia demanar, hi ha un subprograma d’habitatge amb una despesa de 40.000€ en 
edificis i altres construccions que és de vivendes socials, volia demanar, seguim trobant a 
faltar que no tenim cap projecte envers la baixada, fomentar la baixada dels preus del 
mercat d’habitatge, que és una cosa que afecta molt l’economia domèstica dels 
marratxiners. I després també volia demanar que en quant a l’edifici Erica, que si se té 
també previst dur allà la nova futura Ràdio Marratxí, com estava abans, i per això també se 
mantenia aquest pressupost d’adequació, o bé, ja ha comentat que seria per un altre 
projecte, però per saber on se situaria la futura ràdio. Gràcies”

Li respon el Batle: “Gràcies senyor López. La ràdio va a Erica, evidentment. La ràdio no s’ha 
de fer gaire cosa perquè està com se va deixar, evidentment quan se tregui el contracte el 
tema dels aparells electrònics també serà una cosa a tractar. La baixada, vostè ha dit, del 
projecte de baixa de preus de mercat dels habitatges, evidentment en això són unes 
polítiques que poques vegades se fiquen als pressupostos municipals, perquè no són 
competència nostra. Nosaltres amb això tenim que lluitar, per exemple l’altre dia vàrem 
presentar ja la primera pedra de les vivendes de protecció oficial de Marratxí, que al final el 
que fan és creen parc, encara que insuficient i ho sabem, però crea un parc a uns preus 
assequibles que també ajusta un poc la demanda, però bueno, sabem que són insuficients. 
També me deia les energètiques dels edificis municipals, hem començat a fer feina, hem 
posat totes les LED, i evidentment també feim molta feina a aquelles on té més petjada, que 
són les esportives. Les instal·lacions esportives, sobretot el camp de futbol, hi ha molta 
diferència amb l’energia que gasta comparat amb qualsevol altra oficina municipal, per això 
és que l’objectiu és que tots els camps de futbol enguany tenguin focos amb LED. La partida 
d’habitatge és pels arreglos que puguin sorgir durant l’any als habitatges municipals, 
s’utilitzen també per temes socials, l’any passat ja vàrem fer una gran inversió en dos 
habitatges a Pòrtol, i aquesta partida és per coses que puguin sorgir durant la marxa. Vostè 
ha dit una cosa molt important, molt interessant, sobre el porta a porta, que és vera que per 
ventura la gent coneix poc el que ingressam amb el que ells reciclen, en això li don la raó, 
per ventura seria un part que la gent pugui sortir motivada, i evidentment és una de les 
coses que nosaltres sí que li donam molta importància, perquè volem davallar de manera 
dràstica el tema de la incineració, que a més és un dels gastos de l’empresa, que són més 
de 3 milions d’euros que gastam en incineració, i això evidentment vendrà donat, la idea és 
que vengui donat amb el nou contracte. El nou contracte, que és el que ja duu també segons 
quines zones, depèn del pla sectorial, el porta a porta, té l’objectiu aquest mateix, reciclar 
més i incinerar menos, per tant esperam, ara mateix abans he explicat que està aturat pel 
tema del conveni autonòmic, perquè ja teníem els plecs fet per treure-los i estan aturats 
perquè els haurem de reactualitzar amb els preus dels nous salaris, de les noves taules 
salarials, i quan tenguem aquest conveni, que se pensa que se firmarà a final de mes o a 
primers de març, ja el podrem tirar endavant. Per això enguany hem pressupostat dos 
mesos d’aquest contracte, perquè treim que amb la licitació i tots els tràmits que durà 
aquesta licitació el podem tenir en marxa a final d’any, i si no és a final d’any a principi de 
2023, però l’objectiu és aquest. El contracte ara se queda aturat, hem fet molta feina amb ell, 
se queda aturat pel tema del conveni, i l’haurem d’actualitzar quan sapiguem les taules 
salarials que aproven els sindicats”

Ara parla la senyora Lola Nchaso, regidora de Vox: “Gracias, señor Alcalde. En primer lugar 
quiero poner de manifiesto el incumplimiento del plazo legalmente establecido para la 
presentación del proyecto de presupuestos para el 2022. El pasado día 14 de febrero se nos 
dio traslado de la documentación, por lo que se nos entregó dos meses después de lo 
establecido en la legislación vigente. Para ello señalaré el artículo 168 del Real Decreto 
legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 



Reguladora de las Haciendas Locales, en el que se establece que el presidente de la 
entidad formará el presupuesto general, lo remitirá informado al pleno antes del día 15 de 
octubre para su comprobación, enmienda o devolución. Nosotros lo hemos recibido tan solo 
8 días de antelación para su estudio y posterior debate en este pleno de hoy, un 
incumplimiento flagrante y que demuestra el despotismo y la falta de respeto a una 
oposición que representamos, tal como ustedes, a los ciudadanos de Marratxí. Una vez más 
nos presentan unos presupuestos para el mero cumplimiento de su obligación como 
gestores de dinero que los ciudadanos depositan en este Ayuntamiento, un presupuesto que 
crece pero que, a pesar de ello, no se aprecian grandes novedades a destacar. Un 
presupuesto que aporta poco o casi nada de nuevo a la ciudadanía, hecho que seguimos 
año tras año sin entender, teniendo ese jugoso remanente en las cuentas del consistorio. 
Nos presentan un presupuesto confeccionado sin ser conscientes de las dificultades que 
entrañan la previsión de ingresos y de la incertidumbre que se cierne sobre la repercusión 
económica, en el que se han aumentado los ingresos de forma irreal para poder mantener 
los elevados gastos del Ayuntamiento. Tenemos las cuentas saneadas y son incapaces de 
bajar ni un solo céntimo los impuestos que pagan los ciudadanos. Para más inri, el Gobierno 
central, que son de su mismo color político, no solamente nos suben los impuestos, sino que 
crean hasta nuevos, apretando la soga del ciudadano. Suben las cotizaciones, la luz, la 
gasolina, el butano, la cesta de la compra, los suministros básicos, y mientras tanto mucha 
gente todavía no ha recibido las ayudas que ustedes promovieron y prometieron, lanzando a 
los cuatro vientos aquel bonito eslogan: no dejaremos a nadie atrás. Y sí han dejado atrás, 
lamentablemente, a muchas personas, demasiadas diría yo, y entre ellas muchos 
marratxiners. La bajada de impuestos sería la mejor manera de que el dinero se quedara en 
las manos de las economías familiares, muchas de estas familias con sus economías 
disminuidas por la pandemia: parados, pensionistas, trabajos precarios, rentas bajas y 
pequeños y medianos empresarios que sufren su incompetencia. No reducir los impuestos 
demuestra la necesidad del equipo de gobierno de recaudar lo necesario para poder pagar 
los enormes gastos que tienen los cargos de confianza, en estudios e informes técnicos, 
personal externo y publicidad. Tal como está la situación, deberían acometer políticas de 
austeridad y no seguir asfixiando los ciudadanos a costa de mantener gastos desorbitados 
que lo único para lo que sirven es para sus intereses partidistas. La mala previsión y 
planificación que les caracteriza, a los presupuestos me refiero, nos va a llevar a lo largo del 
año a continuas modificaciones y ampliaciones de crédito que ustedes manejan sin contar 
con los concejales de la oposición, lo que finalmente les facilita destinar dinero público a las 
políticas que les generan rédito político, sin pensar en la totalidad de los vecinos de este 
municipio. La buena gestión no consiste en acumular activos sin ningún destino, sino en 
gastar con sentido común en bienes, ayudas, servicios básicos que deben ir destinados a 
proporcionar el bienestar de nuestros ciudadanos, pero sin embargo los servicios básicos 
municipales, el mantenimiento de la vía pública, la seguridad, pilares de la calidad de vida, 
dejan mucho que desear. Luego si quiere le enumero unos cuantos ejemplos. Es por eso 
que desde Vox no estamos de acuerdo con este presupuesto, por no contemplar la situación 
económica real ni recoger las políticas necesarias para Marratxí. Dicho esto pasamos a los 
capítulos de inversión, gastos y todo esto. En primer lugar es obvio que como las elecciones 
están a la vuelta de la esquina aparecen en ustedes las prisas y se ponen a maquillar a 
destiempo el abandono del municipio con una partida, por ejemplo, de 583.185,99 para 
mejorar aceras y asfaltado, y otra aún superior dentro de los proyectos de remanente de 
946.312, que es evidente que llegan demasiado tarde tras siete años de desgobierno social 
separatista donde se han asfaltado apenas una decena de calles, menos mal que el pueblo 
de Marratxí es inteligente, es consciente de la realidad que han tenido que soportar durante 
estas casi dos legislaturas. Nos sorprende y nos sonroja también el sobrecoste de la solera 
y el proyecto del skate en Son Ramonell, otros 15.000€ más que sumar a los 150.000 ya 



destinados en el presupuesto 2021, parece que el dichoso skate, que nadie quiere, esté 
bruñido en oro. Vemos que se repiten con respecto al pasado presupuesto la restauración 
paisajística de la estación del tren del Figueral, de la cual nos indicaron el pasado año que 
financiaría con los excedentes de ingresos de la Agencia de Defensa del Territorio, parece 
ser que nos mintieron, porque ahora asciende de 172.735 a 497.286, bien camuflada con 
sus conexiones al Polígono industrial, para evitar asumir que no se llevó a cabo en el 2021 
dicha inversión. Igualmente sucede con la mejora de movilidad sostenible e itinerarios 
escolares seguros, que también estaba presupuestado el año pasado por 250.000 y que 
ahora disminuye a 151.403, lo que indica claramente que no se efectuó y han reconsiderado 
la cantidad presupuestada. Otro tema que nos parece candente es la cesión de la fábrica de 
Pepsi, de 656.637 solamente en la rehabilitación de cubiertas y medidas temporales de 
protección interior, más 16.698 en un informe técnico. Y cómo no, la omnipotente sa 
Garrovera, 698.967 en rehabilitación de las dos naves y el patio central, y 24.048 euros en 
conjunto de planos y reducción de proyectos. Sinceramente, comenzamos a pensar que 
este Ayuntamiento tendría que haber dado otra salida más adecuada a estas dos 
instalaciones, cuya puesta a punto está siendo para los marratxiners de un elevado coste. 
En inversiones de carácter social, que tanto ustedes enarbolan, nos llama la atención que en 
el pasado año no han sido capaces de llevar a cabo el cerramiento del local de la gent gran 
de sa Cabaneta, que también habían presupuestado y vuelven a hacerlo de nuevo este año. 
Nos indigna que no aparezca ninguna partida al menos clara para reformar el club del Pont 
d’Inca, que en este mismo pleno fue catalogada por el equipo de gobierno como muy 
necesaria. En el grupo de programa cultural, vemos que el mural del paso soterrado de la 
calle Farinera, ya realizado, ha costado 13.338,50, esperamos que esta ocasión se haya 
asegurado de que no sea eliminado en unos meses, tal como sucedió con el mural 
efectuado por el artista Grip Face en el polideportivo Blanquerna del Pont d’Inca Nou, casi 
15.000 euros del contribuyente derrochados y tirados a la basura. También volvemos a 
apreciar la inversión interminable, año tras año, jamás ejecutada, de la redacción del 
proyecto de rehabilitación de Sestadors de Son Verí, denunciado por el pésimo estado por 
Vox Marratxí en sesión plenaria, y la ejecución de la reforma de la ollería Can Palou, 
también denunciado por nuestro partido, así como la adecuación del refugio de la guerra 
civil de Pòrtol y Pla de na Tesa y la adecuación del edificio Erica. Todo ello nos lleva a la 
conclusión de que ustedes, año tras año, incumplen sus promesas. Finalmente nos 
preguntamos qué ha sido de los presupuestos participativos, ¿ya se han olvidado ustedes 
de dar voz al pueblo? Por segundo año consecutivo se han olvidado de ellos, lo que 
creemos nosotros es que como suele suceder en segundas legislaturas, ustedes creen que 
ya lo saben todo, henchidos en su orgullo, petulancia, no solamente les importa un carajo la 
opinión de la oposición, también le han dado la espalda a la opinión de los marratxiners, 
aunque fuera condicionada. En relación a los ingresos, el presupuesto que ustedes 
presentan contempla una subida notable con respecto al 2021, también en impuestos 
directos, indirectos y tasas, entre otros, una línea continuista del hachazo fiscal de su 
idolatrado señor Sánchez, que hunde las clases medias a la pobreza distanciando cada vez 
más la brecha entre ricos y pobres. Es una asfixia impositiva total, en todos los sentidos, que 
castiga también a los emprendedores, empresarios, autónomos, que son incapaces de crear 
y mantener sus negocios, y por consiguiente generar riqueza y empleo para el municipio y 
para el conjunto de España. En cuanto a los gastos, creemos que en el capítulo 1, los 
gastos de personal, se debería haber hecho un esfuerzo en ampliar la plantilla de la policía, 
no solamente como se estipula en la materia de violencia de género, también en la policía 
que está a pie de calle, la cercana al ciudadano, y cómo no en la medioambiental, porque la 
sensación que posee el marratxiner es que, cada vez más, hay más inseguridad en el 
municipio. Le recordamos que ustedes se cargaron literalmente la Guardia Civil, digan lo 
que digan y hagan lo que lo estamos pagando. También es muy necesario contar con más 



operarios de las diferentes brigadas municipales, ya que cada día es más palpable la 
dejadez y el abandono de la vía pública, tal como ha dejado bien palpable Vox en sus 
dossieres fotográficos con incidencias detectadas, entregadas al equipo de gobierno en 
diferentes plenos. Además, nos siguen generando muchas dudas cuentas genéricas que 
originan un gasto importante, como otros trabajos realizados por otras empresas, otros 
gastos diversos, transferencias y otras transferencias a familias e instituciones sin ánimo de 
lucro, estudios y trabajos técnicos por otras empresas y profesionales, entre otras, donde 
resulta muy fácil favorecer a sus propios chiringuitos y a personas afines políticamente. 
También continúan su afán de publicitarse y promocionarse excesivamente, se obcecan en 
partidas superfluas, innecesarias, y siguen adelante con el ICOM, 127.920, totalmente 
innecesario para Vox, más aún cuando en estos momentos tenemos una radio de iniciativa 
privada, como es Marratxí FM, que podría representar a todas las sensibilidades por igual, y 
que el Ayuntamiento podría incluso potenciar. Por otra parte, sabemos que este 
Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo para ayudar a los sectores más perjudicados por el 
azote de la pandemia, pero creemos que no ha sido suficiente. Las familias, autónomos, 
comercios y pequeñas y medianas empresas siguen atravesando graves penurias 
económicas. Su obligación como equipo de gobierno era haber utilizado una parte del 
remanente para estos fines, indudablemente mucho más necesarios y reales que algunos 
de los proyectos que nos han presentado, promoviendo así, dentro de sus posibilidades, una 
reactivación económica real, que ayude a paliar la gravísima situación económica y social 
que nos asola. En definitiva, estamos en consecuencia ante un presupuesto que no entiende 
como es debido a las necesidades de nuestros ciudadanos en una etapa post covid, que 
debe estar marcada por la solidaridad con los sectores y grupos sociales más perjudicados 
por la pandemia, abogando por una pronta reconstrucción socioeconómica ante la nefasta 
crisis que nos azota. Son unos presupuestos en los que no se eliminan ni se reconducen las 
partidas presupuestarias que no aportan ningún beneficio a la ciudadanía, y que 
conllevarían a una importante reducción del gasto innecesario y una reducción a los 
impuestos que pagan nuestros ciudadanos. Ya es hora de bajar los impuestos, ya es hora 
de que den un respiro a los vecinos de Marratxí y les devuelvan parte del esfuerzo fiscal que 
han hecho. Si quiere alguna sugerencia de todo lo que hemos hablado, por ejemplo de 
aceras y asfaltado, que es normal que hace falta, le puedo recordar que hace, en sus dos 
primeros años como Alcalde, no se preocupó del asfalto de las calles. Le volvemos a reiterar 
que usted vea ahora las orejas al lobo de las elecciones que están a la vuelta de la esquina, 
pero ya es demasiado tarde, los marratxiners son sabios, no se olvide. El tema del skate, el 
tema del skate, nosotros fuimos los primeros que no queríamos el cambio de ubicación, 
queremos que no se realice este skate con esa partida tan elevada. Fuimos los primeros en 
reprochárselo en el pleno de presupuestos del año pasado, ¿lo recuerda? Yo creo que sí, 
porque seguro que sí, porque nos sigue mucho en las xarxas y debe estar al corriente. En 
las xarxas, en las xarxas, en las redes! La Pepsi y la Garrovera: rechazamos que no se haya 
hecho el estudio económico pertinente del coste que ambos suponían para el bolsillo de los 
ciudadanos, que está siendo elevadísimo. Creemos que efectivamente se tendría que haber 
optado por otras opciones más viables, como por ejemplo la venta de sa Garrovera a 
entidades privadas obligando a las mismas a conservar y preservar lo meramente 
catalogado como patrimonio. Los presupuestos participativos que he mencionado antes, 
pues este año se han vuelto a olvidar por segunda vez completamente del pueblo, y además 
le recuerdo que en los pasados años la elección de inversiones en dichos presupuestos 
estaba condicionada: ustedes daban opciones o propuestas al ciudadano, no había una 
elección limpia y propia del ciudadano, además le recuerdo que varios proyectos no se 
pudieron llevar a cabo, ¿se acuerda por ejemplo de las cámaras de la vía pública? Y otros 
están inacabados, los tiene reflejados en la propia web del Ayuntamiento. En cuanto a la 
ampliación de la policía, que ya he mencionado antes, nosotros manifestamos libremente, 



siempre que nuestro apoyo y devolución por todos los cuerpos de seguridad, usted no, es 
más, si pueden hasta los criminalizan. En Marratxí, tenga usted claro, que lo que criticamos 
no es nefasta gestión y no a la policía en sí, sino en la gestión. En cuanto a la Guardia Civil, 
ustedes vieron el cielo en cuanto se abrió la vía de la imposibilidad de continuar con el 
cuartel del Pont d’Inca, y lo que les ofrecieron fueron parches que no conducían a nada, 
pura improvisación. Saben bien, ustedes, que en otros pueblos ha sucedido lo mismo, y el 
Ayuntamiento directamente les cedió unas instalaciones, ahora la ausencia de la benemérita 
nos cuesta mayor inseguridad ciudadana. En cuanto al ICOM, que ya estoy terminando, 
ninguna radio municipal es radio de todos, es la radio ideológica de los partidos que 
gobiernan en este momento el Ayuntamiento, no nos mienta señor Alcalde, que no nacimos 
ayer, sobre Marratxí FM Radio es sabido por todos que le han invitado a usted y ha 
declinado la invitación en primera instancia, podemos democratizar esta radio y ser utilizada 
por todos. Muchas gracias”

El Batle diu: “Gràcies senyora Nchaso. Jo el primer que li volia dir és que, una petició que li 
faig, que els discursos els escrigui vostè i que no li escriguin, perquè la veritat és que vostè 
quan parlam de cara a cara és molt més respectuosa que no quan aquests discursos que li 
escriuen i la fan ser molt menos respectuosa, perquè de veres que segons quines 
afirmacions… Ara estic parlant jo, després tendrà rèplica. Que segons quines afirmacions, 
quines paraules, jo crec que sobren, perquè són totalment irrespectuoses amb el que diu, i 
és una falta de respecte absoluta pels companys que estan aquí. I llevat d’això, evidentment 
jo el que veig en vostès és un desconeixement absolut de com funciona un Ajuntament, ja 
no els pressupostos sinó de com funciona l’Ajuntament. Vostè ha dit que a l’skatepark se 
suma el que vàrem pressupostar l’any passat al que hem pressupostat enguany, això no és 
així. Ha tornat a dir, ho he explicat no sé quantes vegades abans a altres companys que el 
romanent no se pot utilitzar per segons quines coses. Vostè ha dit que, i després ha dit 
moltes mentides, o coses no certes, vostè ha dit no sé què ha dit del passeig del Polígono, 
que s’han posat més doblers, no sé, coses incertes, ha dit que al municipi cada vegada hi ha 
més inseguretat quan les dades diuen el contrari. Me’n record fa 3 anys que va venir amb 
unes dades que el municipi era més insegur, i ara des de fa 3 anys no en duu cap, perquè jo 
li vaig dur les que demostraven que era menos insegur, i li he de recordar perquè ara vostè 
ha volgut fer la bona un poc amb la policia, però vostè està criticant a la nostra policia 
setmana sí setmana també, i això se veu claríssim, vostè pot dir el que vulgui, ens pot dir a 
nosaltres que no volem la Guàrdia Civil, vull dir, és que pot dir qualsevol tipo de mentida, 
que ve aquí, amolla el que vol, fa el discurs de Vox, perquè avui crec que no ha vengut ni a 
parlar dels pressupostos, ha vengut a fer un discurs, i realment és que no sé ni per on 
començar amb tot el que ha dit, perquè és que no hi ha res cert. I després el que vos dic, no 
coneixeu gens, gens ni mica, crec que no vos heu preocupat, qui li escriu els discursos, no 
s’ha preocupat per saber com funciona un Ajuntament. Fa anys que deim, i això ho sabem 
tots, que no podem crear més personal, vostè demana que creem més personal, després 
diu que els pressupostos no estan per ajudar la gent, que estan per no sé què… Vull dir, jo 
vos diré una cosa, també va sortir una notícia que Marratxí era el municipi menos desigual 
de tota Mallorca, això no s’ho ha volgut aprendre, no? Aquesta notícia no la va voler llegir, o 
supòs que no ho sé, no sé vostès quins mitjans deveu escoltar. No sé, és que no sé per on 
he de començar amb vostè i avui el que ha dit, jo li puc tornar a fer, si vol, a explicar els 
pressupostos, li puc dir que la despesa social també va sortir una notícia, que pareix que 
s’oblida, de que érem el municipi d’excel·lència pel que teníem destinat de doblers a 
prestacions socials, aquesta notícia també se li ha oblidat, igual que totes les dades de 
seguretat del municipi que han millorat trimestre darrere trimestre, i també després un parell 
de preguntes: nosaltres tenim gent necessitada a Marratxí, que siguem el municipi amb 
menos desigualtat, o així ho han dit ara segons quins estudis, no significa que no tenguem 



desigualtat, o sigui, significa que hem d’ajudar gent. Què feim amb aquesta gent, molta d’ella 
que per exemple són immigrants? Els deixam defora, senyora Nchaso? Els ajudam? Els 
treim de Marratxí? Què feim amb aquesta gent? També esteim millorant i esteim fent 
programes contra l’homofòbia. Els deixam defora? Els ficam a dins els pressupostos com 
estan? Què feim amb les polítiques que feim d’igualtat a favor de la dona? Els deixam 
defora? Els ficam al pressupost? Vostè votarà després a la moció del 8M a favor? O 
simplement vostè, quan se refereix a ajudar la gent només se refereix a la vostra gent? No 
ho sé, són dubtes que se me creen, no? Quan parla de la mala gestió de la policia, qui se 
creu que fa la gestió de la policia? Vostè se creu que gestiona la policia el regidor? Vostè se 
pensa que és el regidor qui organitza les patrulles? M’entén? És que demostra un total, un 
no saber, amollar aquí el seu discurs, amollar mil mentides i pensar que la gent se la pot 
creure. Vostè ho ha dit, la gent de Marratxí és sàvia, jo crec que ho és de bon de veres, hi 
haurà gent que li agradarà aquests pressupostos i hi haurà gent que no. Hi haurà gent del 
Partit Popular que no li agradaran, hi haurà gent dels partits de l’equip de govern que els hi 
agradaran, però la gent que com vostè diu és sàvia, el vostre discurs crec que no el compra, 
i això esper. I podeu muntar totes les paradetes que vulgueu per contar el que vulgueu i les 
mentides que volgueu, podeu dir que no asfaltam quan s’estan fent plans d’asfaltat cada any 
i s’ha invertit més que mai en plans d’asfaltat. Ara mateix vostè ha dit, no sé què ha dit de 
las orejas al lobo o no sé què. Vostè se pensa que els projectes se fan d’un dia per l’altre, el 
projecte d’asfaltat de quasi un milió d’euros que duim, fa dos anys que s’està realitzant. Vull 
dir, és que és una mescla entre falta de respecte, entre desconeixement absolut de 
l’administració, que de veres no sé per on començar, i jo crec que hauríem de començar, per 
poder entendre i poder debatre, primer l’educació, i de veres que a jo que me digui 
socialcomunista és que me dona completament igual, vull dir no me sent ofès ni molt manco, 
i comunista no ho soc, socialista sí. Però de veres que me dona igual, però jo crec que per 
un poc el bé de la institució, per no crear… crec que esteim fent feina, no ho sé, aquí tots els 
vostres companys, el senyor López ha mostrat un debat sèrio, el senyor Amengual el 
mateix. Amb el senyor Llompart hem tengut un poc més de diferències però jo crec que hem 
duit un debat que també ha estat constructiu, per molt que no m’hagi posat nerviós, i ara 
això és un xiste, però crec que la vostra cosa, senyora Nchaso, me sap greu però no forma 
part del conjunt del que ha de ser un plenari, a jo me sap greu dir-li, i de veres, li faig 
aquesta petició, vostè en persona no és tan irrespectuosa com als plens quan llegeix un 
document, per tant si ara ens diu que és vostè que els fa, perfecte, i si li fa un altre jo crec 
que estaria bé mirar el llenguatge per fer un to, ja no li dic, si no vol ser constructiva no ho 
sigui, però no sigui ofensiva, jo això li he explicat un parell de vegades, i jo crec que és molt 
important, i de veres li dic, i també vostè pensa en els ciutadans, jo quan li dic això també 
pens en els ciutadans, el que estigui mirant un plenari ha de poder pensar que això és sèrio, 
que la gent ha vengut, s’ho ha preparat, o sigui que aquí més o manco, no ho sé, ha escoltat 
el que l’altre els diu, pot estar d’acord o no… No ho sé, el que fa vostè és que ha estat ara 
un mítin, ha parlat d’en Pedro Sánchez, no sé qui ha rebut, no ho sé, trob que està molt fora 
de lloc. Per tant, ara evidentment vostè té el seu torn de rèplica, i dirà el que vulgui, però 
evidentment a jo no m’ha quedat molt clar què és el que li he de dir, què és el que no li he de 
dir, sobre els pressuposts municipals. Té la paraula”

Torna a parlar la senyora Nchaso: “Gracias. Veo que, como siempre, tenemos un rifirrafe, no 
le gusta lo que le digo, no pretendo gustarle. Creo que es mutuo el rechazo porque, más de 
una vez, me lo ha manifestado. Estará de acuerdo en que el procedimiento de los 
presupuestos ha llegado tarde, con prisas y sin tiempo, esto lo hemos contemplado todos. El 
asfaltado de la ciudad, del pueblo, está falto de. Los presupuestos participativos también 
están colgados… O sea, usted coge lo que quiere y deja lo que no quiere. ¿No le gusta mi 
tono de voz? Pues lo siento mucho, no tengo otro. No tengo otro, y la manera de escribir a 



cada cual, pues no creo que usted se deba meter porque no es problema suyo. Yo creo que 
cada uno de los regidores recibe ayuda de sus matrices”

Intervé de nou el Batle: “A això me referia. Que aquesta que li ajuda, perquè no és el seu to 
de veu, del seu to de veu no tenc res a dir, són les formes, i són les formes en què s’escriu 
aquest document, simplement és això. I miri, m’ha fet ara dues preguntes concretes sobre 
els pressuposts, i evidentment li contestaré. El procediment dels pressupostos arriba tard? 
Arriba en temps i forma, és vera que la llei diu que s’han de fer per octubre, això quasi 
tothom ho incompleix i l’únic recàrrec que té això és que els pressupostos se prorroguen, i 
això passa a totes les institucions, a totes. Però vostè té raó, la llei diu això. I després, jo 
reconec, perquè també reconec quan m’equivoc i quan no, i jo li he dit en privat al senyor 
Llompart que segurament vos hagués pogut passar un esborrany dels pressupostos abans 
perquè començàssiu a revisar-los abans, i això ho reconec i m’he pogut equivocar aquí, però 
amb els plaços no m’he equivocat. M’he pogut equivocar amb les maneres perquè voltros 
tenguéssiu més temps, però no amb els plaços, això vull que quedi clar. I els pressupostos 
participatius, evidentment va venir el 2020 i no en vàrem poder fer, i encara en tenim, com 
vostè molt bé ha dit, tenim encara molt per executar. I els pressupostos participatius 
s’executaran, perquè el que no podem fer és fer-ne de nous tenint encara tots aquests per 
executar, i això també li reconec, s’executaran, intentarem executar, tots els que queden 
enguany, i intentarem recuperar-los. També li he de dir una cosa, que els pressupostos 
participatius els intentarem recuperar, però també reformulant així com els feia, perquè jo 
crec que hi ha coses que s’han de canviar, evidentment tot pot ser millor, i amb els 
pressuposts participatius també s’han de millorar perquè vivim a un municipi amb unes 
característiques, d’una disgregació poblacional important, per tant els pressupostos 
participatius haurien també d’intentar ser en benefici de tot el municipi. Per tant, se 
repensaran, i per tant enguany també hem decidit no fer-los per acabar tots els que tenim 
pendents, també així de clar li dic. Moltes gràcies”

La senyora Lola Nchaso demana: “Un segundito, señor Alcalde”

El senyor Batle contesta: “No, ja ha acabat el seu torn, senyora Nchaso?”

Parla de nou la senyora Lola Nchaso: “¿Ah, sí? ¿Ah, sí? O sea, el primero que ha 
intervenido ha hablado casi una hora. ¿Lo ve cómo me tengo que poner con usted? Vale, 
¡gracias! ¿Lo ve cómo me tengo que poner con usted? El señor Llompart ha hablado casi 
una hora”

El senyor Batle li respon: “Jo crec, si no m’equivoc…”

La senyora Nchaso de nou: “Vale, vale, vale”

El Batle diu: “Estic parlant jo ara. Crec que, si no m’equivoc, que tots han tengut un torn i 
després un torn de rèplica”

La senyora Nchaso una altra vegada: “Pero el señor Llompart ha hablado una hora”

Torna parlar el Batle: “I vostè què se pensa que ha parlat senyora Nchaso? Vostè…”

El talla la senyora Nchaso: “Solo era aportar cosas positivas que yo le he señalado, no las 
ha querido coger. Por ejemplo, la idea de sa Garrovera, el poderlo vender…”



Ara parla el senyor Batle: “M’està repetint el mateix que m’ha dit a la primera intervenció, no 
importa que m’ho repeteixi. Si no li he agafat és perquè, evidentment, no crec en aquesta 
idea. Així, de clar”

La senyora Nchaso intervé: “Vale, señor Alcalde, ok. Ok.”

De nou el senyor Batle: “De privatitzar un espai públic com la Refinadora, evidentment no 
esteim d’acord. Vull dir, no li agafam, no importa que m’ho repeteixi…”

La senyora Nchaso el talla de nou: “No más, ha dicho que hemos terminado”

El senyor Cabot parla de nou: “Però no me digui que no li don les mateixes oportunitats que 
a tots els altres…

La senyora Nchaso diu: “No, no”

El senyor Batle comenta: “No? Me sap greu, pot revisar després el plenari”

El senyor Miguel Ángel Estarás, regidor pel Grup Mixt, és qui parla ara: “Bon vespre a tots. 
Jo soc el darrer, després de l’exposició del senyor Llompart i el senyor José María poc puc 
afegir, simplement dir que dilluns vaig escriure un email al senyor Eli Gallardo perquè li 
comunicàs a vostè, senyor Batle, de les formes, que tothom s’ha queixat, del pressupost. No 
ha fet vostè menció a aquest email, a aquesta súplica, i vull que quedi constància. I desprès 
un poc a favor del senyor Llompart que el renting dels vehiculs surten molt més econòmics i 
rentables que la fórmula que estan fent. Dit això, no me queda molt més que exposar. 
Gràcies”

Contesta el senyor Batle: “Gràcies senyor Estarás. També li enviarem la documentació que 
hem enviat sobre el renting perquè també la pugui veure i pugui veure com ha quedat. Sobre 
el renting, no sé si abans ho he dit, dic només això ara per acabar, que també hi ha una 
cosa important. Que des del moment que ho pagam amb romanent s’alliberen molts de 
doblers de capítol 2 que podem utilitzar per altres coses. Perquè ara tenim romanent, en uns 
anys no tendrem aquest romanent i no ho podrem fer. És un simple detall que volia deixar 
clar”

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes i de la Comissió Informativa d’Interior, de data 17 de 
febrer de 2022 abans transcrits, els senyors assistents acorden per majoria amb els vots a 
favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, 
dels tres regidors de Ciudadanos i del regidor d’Unides Podem; i amb els vots en contra dels 
quatre regidors de PP, de la regidora de VOX i del regidor del Grup Mixt; aprovar els acords 
esmentats. 

10. Aprovació inicial de la relació de llocs de feina per a l’exercici de 2022

Atès que per a l’exercici de 2022 s’ha previst, en aplicació de la taxa de reposició d’efectius, 
la creació de quatre llocs de feina (un arquitecte, un oficial de la construcció, un peó 
especialitzat i un treballador familiar).



Atès que per a l’exercici de 2022 s’ha previst, a conseqüència de l’assumpció per part de la 
policia local de Marratxí (Conveni VIOGEN) de competències en matèria de violència de 
gènere, la creació de sis llocs de feina de policia local imprescindibles per a prestar el nou 
servei encomanat.

Atès que en la tramitació de la mateixa han intervingut les organitzacions sindicals a través 
de la Mesa general de negociació (reunió de data 27 de desembre 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.

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 2022.

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 aprovat.

3. Acordar la seva entrada en vigor en data d’1 de gener de 2022.

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 de 
d’Interior, de data 17 de febrer de 2022 abans transcrit, els senyors assistents acorden per 
majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre regidors de MÉS, de la 
regidora d’IDMA-El Pi i del regidor d’Unides Podem; amb el vot en contra de la regidora de 
VOX i amb les abstencions dels quatre regidors de PP, dels tres regidors de Ciudadanos i del 
regidor del Grup Mixt aprovar els acords esmentats. 

11. Moció presentada per l’Equip de Govern “Per un sistema de finançament just per 
les Illes Balears”

Té la paraula la senyora Neus Serra, regidora de Transparència, Defensor de la Ciutadania i 
Participació Ciutadana: “Moltes gràcies, senyor Batle, bon vespre a tots i a totes. No llegiré 
l’exposició de motius, perquè sí que l’heu rebuda en temps i forma, i aquesta moció la 
presentam en nom de l’equip de govern, perquè volem cercar un consens per arribar a tenir 
un sistema de finançament just, que és el que trobem que mereix aquesta comunitat 
autònoma nostra, que sempre ha estat malmenada pel Govern central. Sí que s’estan fent 
modificacions en aquest sentit, però no són suficients, i volem alçar la veu davant el Govern 
central. Per tant, passaré a llegir els acords d’aquesta moció”

A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora d’IDMA-El Pi, senyora Neus 
Serra Cañellas, dels punts d’acord de la Moció presentada per l’equip de govern, de data 05 
de gener de 2022 per un sistema de finançament just per les Illes Balears, que diu 
textualment:

“Exposició de motius

La Llei 22/2009, de 18 de desembre, és la norma que regula el sistema de finançament de 
les Comunitats Autònomes anomenades de règim comú, és a dir, de totes les comunitats a 
excepció de les forals (Euskadi i Navarra).

Aquest sistema de finançament ja fa anys que s’ha de revisar i actualitzar. Recentment, 
desembre 2021, el Ministeri d’Hisenda ha posat damunt la taula l’Informe del Grup de Treball 
sobre el càlcul de la població ajustada. Aquest és un primer document que ve a encetar, de 
manera més o manco formal, el procés de revisió i actualització del model ja que 
l’establiment de la població ajustada és una dada fonamental per calcular el principal fons 
del sistema que és el Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals. A més aquest 
informe inclou els indicadors correctors que serien aplicades, resultant que l’indicador de la 
insularitat perdria pes, no s’incorporarien dins el càlcul realitats tan importants per a les Illes 
Balears com la sobrepoblació o la població flotant, ni es tendria en compte per res els índex 
de preu regionals quan el cost de la vida a Balears és molt superior a altres zones de l’estat.

En data 18 de febrer de 2020 el Parlament de les Illes Balears va aprovar instar al govern de 
l’Estat a què en la revisió dels sistema de finançament s’introdueixi i garanteixi el principi 
d’ordinalitat i es doni més capacitats normatives a les Comunitats Autònomes. El principi 
d’ordinalitat significa que els mecanismes de solidaritat i d’anivellació no modifiquin el 
rànquing de recursos per càpita de les diferents comunitats autònomes. Les Balears en 
aquest sentit passen del 2 lloc abans de l’aplicació dels mecanismes d’anivellament a la 7 
plaça un pic aplicats aquests sistemes. Una pèrdua de recursos d’acord amb la nostra 
aportació que és una de les causes d’una tendència a la pèrdua de posicions d’aquestes 



illes en renda per càpita (en riquesa). Si tot i generar recursos resulta que el sistema da que 
tenguem un infrafinançament per serveis bàsics com salut, educació o serveis socials i no 
poguem invertir en transformació del sistema productiu, aleshores, el risc d’estancament i 
esgotament és evident. Continuar defensant l’ordinalitat és bàsic.

Molts d’experts (Ignacio Zubiri) consideren que el sistema ha estat reformat molts de pics i al 
llarg d’aquest procés s’han anat incorporant complexitats creixents i tapant forats als 
problemes més que cercant solucions estables. Així, s’ha creat iniquitats difícils de justificar. 
El resultat és un sistema molt poc transparent, enganós en molts aspectes i que limita 
substancialment la capacitat fiscal de les CCAA. Per un costat, les CCAA similars reben 
recursos per càpita substancialment distints. I, per un altre, les CCAA més riques a més a 
més d’aportar més imposts reben manco recursos. Hi ha, en definitiva, una enorme 
arbitrarietat en el repartiment dels recursos. Des d’aquest punt de vista el sistema del 
Concert Econòmic presenta molta més transparència per a les CCAA i està molt més 
directament vinculat a l’esforç fiscal que realitza el propi territori, lligant molt més ingressos i 
despeses.

ACORDS

Primer. Instar al Govern de l’Estat a canviar la proposta de revisió del sistema de 
finançament.

Segon. Instar al govern de l’Estat a garantir el principi d’ordinalitat en qualsevol modificació o 
revisió del sistema de finançament de les Comunitats Autònomes i a dotar-les de més 
capacitat normativa tributària.

Tercer. Instar al Govern de l’Estat a que a qualsevol modificació o revisió del sistema de 
finançament de les Comunitats Autònomes el pes de la insularitat s’ampliï, i es tenguin en 
compte la sobrepoblació, la població flotant i els índex de preu regionals. I que, en qualsevol 
cas, els criteris que s’estableixin siguin molt més objectius i transparents.

Quart. Instar al Govern de l’Estat a que a la futura revisió del sistema es tengui en compte 
que hi ha comunitats autònomes com les Balears que acumulen una part important del seu 
deute com a conseqüència d’un infrafinançament històric que l’Estat hauria de condonar i, 
com a mínim, tenir en compte al sistema les despeses financeres generades per aquest 
deute”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula el portaveu del PP, senyor Jaume 
Llompart: “Moltes gràcies, senyor Batle. Senyora Serra, això li podríem reclamar també ara 
al Batle, que el seu president és del mateix color polític. Miri, li diré que ja ens va bé 
aqueixa intervenció, i li faré un poc una descripció dels punts. D’aquest informe del Ministeri 
que parlam, no recull cap demanda de la comunitat autònoma, cap ni una de les que han 
fet cap partit polític, però sí que per exemple recull propostes que no entro a discutir si són 
bones o dolentes, però que tant el partit com España Vacía, o Teruel Existe, cosa que fa 
que el menyspreu a la nostra comunitat autònoma encara sigui més gros. Després, el 
segon, sí que és vera que defensam aquest principi, el principi de la solidaritat per davant, 
però també hem de tenir en compte que som la segona o la tercera comunitat autònoma 
que més aportam, hem de ser la segona o la tercera comunitat autònoma que més rebem, 
amb el principi de la solidaritat per davant, vagi per davant aquest fet, aquesta frase. 
Aquesta demanda, el tercer punt, ja li hem fet saber el grup popular del Parlament, a la 
Conselleria, que aquest informe no recull en cap cas aquests fets, ja els hi hem fet saber 



que una vegada que governem tots aquests imposts de successions i donacions quedaran 
totalment eliminats, i sí que és vera que fins aquí nosaltres no hi tenim cap tipo de dubte i 
esteim ben a favor d’aquesta moció. Al punt 4 és allà on hi pot haver un poc més de 
discrepància. Nosaltres no hi guanyam res amb tot això del punt 4. És a dir, que nosaltres 
tenguem deute o que li passem la deute a l’estat espanyol, les Illes Balears som Espanya, 
som l’estat, i ja que no ens genera res ni ens dona més, per no tenir aqueixa deute no ens 
aporta ni més ingressos ni manco. La veritat que el passiu segueix estant allà mateix, el 
passiu el segueixen suportant tots els ciutadans d’aquestes illes, i també, òbviament, del 
país tengui qui el tengui. Però bé, el sentit de la moció el veim positiu, ens agrada, sí que 
és vera senyora Serra que ja és ben hora de que tenguem un sistema de finançament just, 
i ja és ben hora de que si som la segona o la tercera comunitat autònoma que més donam, 
tenint el principi de solidaritat, també siguem la segona o la tercera comunitat autònoma 
que més rebem. Per tant, fetes aqueixes aportacions, que volem que quedin clares, 
manifestar que el nostre vot serà a favor, favorable”

Ara intervé la senyora Nchaso, portaveu de Vox: “Entendemos que la reivindicación es justa, 
sí, y positiva para nuestra comunidad. Pero claro, creemos que no es desde el Ayuntamiento 
que se tiene que solicitar, puesto que hay órganos superiores, entes superiores, y desde 
luego que el Gobierno de España lo lleva su color político, por eso nosotros nos 
abstendremos. Pero básicamente la reivindicación es justa”

Seguidament agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos: “Moltes gràcies, senyor Batle. 
Nosaltres entenem que aquesta proposta no se pot desenfocar del que realment és la 
situació actual de les Balears. Pensam que aquesta proposta s’hauria de plantejar cercant 
un consens entre totes les forces polítiques que tenim aquí a les Illes. Pensam que aquí hi 
hauria d’intervenir unes comissions d’experts, perquè el que no podem anar a reclamar 
d’una forma individualitzada, si no esteim tots a una complicat ho tendrem. Ja deim: així com 
està proposat pensam que se desvia un poc del que hauria de ser realment aquesta 
demanda, que reconeixem evidentment, ho ha dit el senyor Llompart, el principi de 
solidaritat, això ho entenem clarament, que s’ha de tenir present, però també entenem que 
aquí hi ha un problema de financiació, però s’ha d’enfocar, ja dic, des d’una part amb 
recolzament tècnic, i no només amb demandes que tenen un trasfondo diferent al que 
realment hauria de ser la qüestió econòmica. Nosaltres ens abstendrem a aquesta votació”

Li contesta la senyora Serra: “Gràcies, senyor Batle. Primer de tot li vull dir al senyor 
Llompart que, quan deim una moció aquí, no pensam mai amb el que pensa el senyor 
President, sinó que la duim des d’aquest municipi principalment. I aprofitaré per dir-li al 
senyor José María i a la senyora Nchaso que aquesta infrafinanciació la patim tots els 
ciutadans, i aquí estam al municipi de Marratxí. La patim a totes les institucions, perquè tots 
nosaltres som part de totes les institucions, malgrat ens centrem en aquesta, que és l’entitat 
local que ens pertoca. Jo crec, o me dona la impressió, de que no l’han llegida la moció, 
perquè vostès fan molt d'èmfasis al principi de solidaritat, i aquí s’està parlant de que s’ha 
d’emplear el principi d’ordinarialitat, que aquest és un mecanisme que ve a garantisar que 
una regió manté la seva posició en el rànquing de generació de riquesa. Que la regeneració 
de riquesa no és que vulguem ser més rics, és que puguem viure amb una calidad, o 
simplement amb allò que ens fa falta. I això se duu a terme una vegada que el Govern 
central ha redistribuït als territoris, i en aquests moments esteim parlant de la nostra 
comunitat autònoma. Quan vostè me diu que no entén, que no té cap sentit, el quart punt, jo 
crec que esteim parlant de les Balears, no ho sé, el torni a llegir…”

Parla ara el senyor Jaume Llompart: “Senyora Serra, això m’ho està dient a jo?”



Li respon la senyora Serra: “Sí, li he començat dient a vostè, aquest quart punt ha dit 
vostè que no tenia sentit a la moció, i el tema que tant el senyor Amengual com vostè, 
s’han centrat amb el tema de solidaritat, és important, però aquesta moció crec que se 
refereix més al d’ordinarialitat”

Ara contesta el senyor Jaume Llompart: “Aniré per punts. Senyora Serra, jo li he dit, al punt 
2, a més li he anat punt per punt perquè li quedàs clar, que ok, que sí, que defensam el 
principi d’ordina… aquest, no me surt, aquest punt. Ja li he dit que sí, que me va bé, que ok, 
que sí, però li he dit que també hem de tenir clar el principi de solidaritat. I això, per davant. I 
li estic dient, i ara li afageixo, la qualitat de vida d’un que viu a les Illes Balears que un que 
viu a una altra regió d’Espanya no costa el mateix, senyora Serra. No, no rigui perquè és la 
realitat, una hipoteca no val el mateix a les Illes Balears que a Extremadura o a Jaén”

La senyora Neus Serra l’interromp: “Senyor Llompart, li deman que torni a llegir la moció, per 
favor. Li deman que torni a llegir la moció perquè vostè… Crec que no estam parlant del 
mateix, quan hi estam parlant, quan vostè mateix m’ha dit que hi està d’acord, vull dir…”

El senyor Llompart, de nou: “Només li estic dient que el principi ens van molt bé, el que hem 
de tenir en compte el principi de solidaritat…”

La senyora Neus Serra l’interromp de nou: “Vostè està parlant del que és l’informe que 
s’està fent, val? Però aquí m’està mesclant vostè el principi de solidaritat i el d’ordinarialitat, 
tampoc no m’ha sortit la paraula, però crec que s’està embullant vostè mateix, crec que està 
molt clar”

El senyor Llompart: “No, no perquè jo li he anat punt per punt, senyora Serra”

La senyora Serra: “I jo també que li he anat punt per punt”

El senyor Llompart de nou: “Senyora Serra, li torn a dir. Votarem a favor de la moció, esteim 
d’acord amb els dos principis. El que pensam que s’ha de tenir també clar és el principi de 
solidaritat, perquè el cost de viure a una regió o de viure a una altra no és el mateix: la 
qualitat de vida, per tenir una qualitat de vida aquí o a un altre lloc d’Espanya no costa el 
mateix a la butxaca, a final de mes, als veïnats, i per això li deman que a la moció, que hem 
de tenir també clar el principi de solidaritat, però li dic que li votaré a favor. I al darrer punt, 
només li he dit, no li he dit que no estigui bé, li he dit que tant és qui tengui el passiu, tant és 
qui té la deute, si tanmateix tot és Espanya, ho entén? Si aquest passiu no ens genera més 
o manco ingressos, tant és que el tenguem nosaltres com el tengui el Govern central, 
governi qui governi, m’és igual qui governi, tot i que m’afecta. Això és el que li he dit, i li he 
explicat punt per punt, molt tira a tira, senyora Serra. Només li he dit això. Moltes gràcies”

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

A continuació parla el senyor Jaume Llompart: “Perdó, perdó, perdó, senyora Secretària. 
Disculpi, que li volia fer una pregunta i no hi he pensat, disculpi. Sobre aquesta moció, no 
m’apareix quan està registrada, que la senyora Serra ha dit que l’havíem rebuda amb temps 
i forma, apareix que està firmada el dia 5 de gener però no apareix de quan està registrada. 



Nosaltres la vàrem rebre la setmana passada, dijous, i voldríem saber a veure si és que no 
està registrada”

Ara parla la senyora Secretària, Cati Alemany: “M’hauríeu de deixar que ho comprovi, que 
ara no estic a l’Ajuntament i per entrar a través del meu ordenador hauria de sortir d’aquí on 
som”

Parla el senyor Jaume Llompart de nou: “No, no, no, no, queda constància en acta i si vol 
ens pot enviar un correu electrònic. Està bé així, moltes gràcies”

12. Moció presentada per l’Equip de Govern “En favor dels drets humans de les 
dones i nines afganes”

A continuació es dona compte i lectura per part de la regidora de l’equip de govern, senyora 
Aina Amengual Marí, de la Moció presentada per l’equip de govern, de data 14 de febrer de 
2022 “En favor dels drets humans de les dones i nines afganes”, que diu textualment:

“El Ple de l’Ajuntament de Marratxí des del nostre compromís amb els valors democràtics i 
els drets humans, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dona, 8 de 
marc, i a petició de les dones i grups feministes que composen el Moviment Feminista de 
Mallorca,

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des que a l’agost del 2021 el grup armat talibà prengué Kabul a punta de fusell, derrocant el 
govern legítim afganès, assistim a un enorme desastre humanitari.

Hi ha constància de permanents violacions dels drets humans, però ens preocupen 
especialment aquelles patides per dones i nines. Tots els drets i llibertats recuperats per les 
ciutadanes afganeses amb gran esforç han estat prohibits.

La interpretació que els talibans fan de la sharia (llei islàmica) es tradueix en un nombrós 
llistat de prohibicions a les dones i nines, com treballar, assistir a l’escola a partir dels 10 
anys, ser ateses per personal sanitari masculí o caminar totes soles pel carrer, entre d’altres.

Aquestes prohibicions entren en col·lisió amb els drets humans universals, com el dret a 
l’educació per a milions de nines, l’accés a la sanitat i a la feina per a les adultes.

Moltes dones es manifesten contra els talibans jugant-s’hi la seva pròpia integritat física, 
protestant per a mantenir-ne els seus drets, exigint que cap govern reconegui la legitimitat 
del règim talibà. No les podem deixar totes soles en les seves justes reivindicacions.

ACORDS

Mostrar el nostre ferm suport a la població afganesa davant el cop d’Estat perpetrat pel grup 
armat Talibà.



Sumar la nostra veu en la defensa dels seus drets i llibertats, exigint que es garanteixin els 
seus drets a l’educació, al treball assalariat i a la llibertat de circulació. Les dones i nines 
afganeses, com tot el poble afganès, mereixen viure amb seguretat, protecció i dignitat.

Exigir que es reobrin les escoles secundàries per a les nines i que es proporcionin fons 
urgents per a finançar un pla educatiu coordinat per a tots els nins i nines d’Afganistan.

Instar al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Espanya, a la Unió Europea i a 
l’Organització de les Nacions Unides a que no reconeguin el règim talibà com a legítim 
govern d’Afganistan, impedint que tinguin un seient en organismes internacionals mentre no 
garanteixin els drets del seu poble, especialment de les dones i nines”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola Nchaso: 
“Gracias, señor Alcalde. Voy a leer lo que me han escrito. Vemos que es una moción que 
han presentado en muchos municipios de España y que no aporta nada al municipio de 
Marratxí, y mucho menos soluciona los problemas de nuestros ciudadanos. Esta moción 
incurre, además, en una discriminación al preocuparse de las mujeres y niñas afganas, y no 
preocuparse también por los hombres y niños, que también pueden ser ejecutados en 
Afganistán tras la victoria de los talibanes. Además, también se olvidan del trato inhumano 
hacia los homosexuales, ya que por su manera de orientación sexual les cortan la cabeza, 
les lapidan, les tiran muros encima… En definitiva, otras muchas atrocidades hasta 
ejecutarlos vilmente. Con esta moción lo que consigue es utilizar el drama de la vuelta de los 
talibanes a Afganistán para promocionar otra vez el feminismo. Nos deberíamos preocupar 
de que el Gobierno central está permitiendo que se instale en nuestro país, sin ningún 
control, todo tipo de inmigración, entre ella la que tiene esta horrible costumbre de casar a 
las niñas contra su voluntad, y ustedes, los que gobiernan, no hacen nada por evitarlo. 
Desde Vox exigimos que estas personas, en su propio interés, sean acogidas por los 
numerosos y diversos estados mahometanos que rodean Afganistán. Su cultura, su religión, 
su gastronomía, su lengua, otra dicción, es la misma, y la capacidad de adaptación será 
mucho más fácil, y si vienen a nuestro país deben adaptarse a nuestras costumbres, así de 
simple. Además, no sean zafios, solo Vox denunció las condiciones impuestas por una 
delegación iraní en una visita al Congreso, entre ellas que las mujeres que asistían al acto 
provisto no estrechasen la mano a los representantes del país islámico, porque eran sus 
costumbres. Solo Vox se negó a humillar a las diputadas españolas, porque ustedes 
callaron como siempre. Finalmente, ¿cómo es posible que nos presenten esta moción y 
miren hacia otro lado cuando se trata de las niñas del IMAS, las niñas prostituidas? ¿Cómo 
tiene tan poca vergüenza de atreverse a hablar de violencia sexual en mujeres y niñas 
cuando el PSOE, Podemos y Més se han negado de manera reiterada a investigar el 
escándalo de las niñas tuteladas, prostituidas en Baleares? Nada más, señor Alcalde”

Demana la paraula ara la senyora Maria Magdalena García, regidora del Partit Popular: 
“Moltes gràcies, senyor Batle. Només intervenir per dir que el nostre grup donarà suport a 
aquesta moció, i aprofitar, a colació del tema, que votarem a favor d’aquesta moció i ho 
farem amb certa esperança, ja que aquesta setmana hem conegut una sorprenent però molt 
bona notícia, no sé si la coneixen, que una dona anomenada Malalai Faizi és l’esperança de 
les dones per aconseguir els seus drets a l'Afganistan, titula la notícia, i és que ha estat 
designada, aquestes passades setmanes, al front d’un hospital de maternitat a Kabul, la 
doctora Malalai Faizi, i així s’ha convertit en la primera dona nomenada per un govern talibà 
al front d’una institució pública, el que podria semblar un pas cap a una possible relaxació de 
les restriccions laborals femenines a l’Afganistan. Amb la mateixa esperança que està 
redactada aquesta notícia volem votar nosaltres a favor d’aquesta moció, encara que 



sempre està bé que no només estiguem d’acord, sinó que a més mirem al futur amb certa 
esperança i optimisme, crec que d’aquesta manera se’ns farà més lleuger el camí. I el nostre 
grup no només, com els hi explic, hi votarà a favor, perquè està a favor del que reclama 
aquesta moció, que són concretament tema d’educació, treball i lliure circulació, sinó que 
pensam que s’hagués pogut ampliar a molts més aspectes, com són les imposicions 
masclistes que han de suportar les dones afganes, el fet de no poder parlar a segons quins 
llocs, dels vels amb que s’han de cobrir el seu cos… Moltes i moltes de restriccions que 
tenen les dones a l’Afganistan, com no poder entrar a segons quins llocs i altres que vostès 
coneixen. Amb tot això, dir-lis que haguéssim anat més enllà, però que, com no podia ser 
d’altra manera, donarem suport a aquesta moció que vostès presenten avui. Moltes gràcies”

El senyor Batle té la paraula: “Moltes gràcies, senyora García, per la seva aportació”

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

13. Declaració d’urgència de l’assumpte: Moció per commemorar el 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones

De conformitat amb el que disposen l’article 82.2 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim 
Local de les Illes Balears i l’article 83 del ROF, els senyors assistents, acorden per 
unanimitat aprovar la prèvia declaració d’urgència de la inclusió dins l’ordre del dia de 
l’assumpte: “Moció per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones”

14. Moció per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones

A continuació parla el Batle dient: “Aquesta moció la vàrem intentar, com feim sempre, la 
vàrem intentar dur per declaració institucional, no va poder ser perquè no tots els grups li 
varen donar suport, però sí que, a petició del Partit Popular, se’ns ha demanat que aquells 
grups que sí que la recolzam la puguem llegir de manera conjunta, cosa que nosaltres hem 
acceptat sense cap tipo de problema, perquè creim que com més consens en aquest tipo de 
coses millor que millor, així que l’hem dividida perquè tots puguem fer lectura, com sabeu 
cadascú té un pàrraf que llegirà un representant de cada grup, per tant podem començar 
amb aquesta lectura, que comença el grup de Ciutadans. Perdoni, senyor Amengual, vull 
deixar clar que… Crec que ho he deixat clar, però la llegim tots aquells que li donam suport. 
Gràcies”

Seguidament es dona compte i lectura per diferents representants dels grups polítics que 
donen suport a la moció per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, que 
diu textualment: 

“8M, Dia Internacional de les Dones, som imprescindibles! Els pobles serán sempre nostres

Fa dos anys que estam immerses en una pandèmia que afecta i ha afectat tots els àmbits 
de la vida i, com dèiem l’any passat, també la vida de les dones.



El 8M del 2021 des del Consell volíem compartir la vindicació del Dia de la Dona amb 
aquelles companyes que havien estat a primera línia, desenvolupant els treballs essencials 
durant l’estat d’alarma. I el 8M d’aquest 2022 tornam a un referent del moviment 
feminista històric: la dona treballadora i, en especial, a totes aquelles que obrin camins, que 
emprenen, que desafien el difícil context econòmic, que ho és per a tothom, però sempre 
més per a les dones.

Volem recordar que el 8 de març fou reconegut per l’ONU com el Dia Internacional de la 
Dona, els orígens es remunten al 1857, a la vaga de les obreres tèxtils nord-americanes i a 
l’incendi de la fàbrica Cotton o el de la Triangle Shirtwaist Company de Nova York, el 25 de 
març de 1911, una indústria tèxtil on treballaven cinc-centes persones, la gran majoria 
dones immigrants joves. En aquest darrer incident varen morir 142 obreres que l’any 
anterior havien fet vaga per demanar unes condicions laborals més bones.

Des del 8 de març del 2018 el moviment feminista ens convocava a la vaga, per fer evident 
que som les dones d’arreu del món les que ens ocupam de la cura de les persones 
dependents, per vindicar justícia en l’àmbit laboral i eradicar la bretxa salarial, per posar en 
el centre les necessitats de les dones i de les persones que en depenen i exigir que 
l’economia operi en la lògica de la sostenibilitat i el benestar de totes. Per posar en valor els 
coneixements de totes les dones.

El 8 de març d’enguany ve marcat una altra vegada per la pandèmia de la covid-19. Aquesta 
crisi sanitària, acompanyada d’una crisi social i econòmica sense precedents, ens mostra 
que cal una recuperació econòmica i social que se centri en la sostenibilitat de la vida i 
del planeta. I això només serà possible amb la participació de les dones i assumint la 
importància de les cures, d’una econòmica justa i sostenible.

A les Illes Balears la taxa d’ocupació femenina, l’any 2021, ha estat 9 punts per davall la 
taxa d’ocupació masculina. En canvi, la taxa d’atur ha estat 3 punts per damunt, I les dones 
han supost un 16’22% i els homes un 13’69%. A les Illes, l’any 2020, el 75% 
d’excedències per cura de familiars, varen ser sol·licitades per dones.

A les Illes un 47 % de les dones tenen estudis superiors davant un 33 % dels homes. En 
canvi, a l’hora de prendre decisions, només ocupen el 23 % de les batlies. Pel que fa a 
l’economia, a les empreses del IBex les dones ocupen tan sols el 5,9 % de les 
presidències. L’any 2020 un 12’1 % eren treballadores per compte propi.

La pandèmia ens ha mostrat que les dones i les feines que desenvolupen són essencials, i 
també que les dones i els projectes que impulsen són essencials per a la recuperació de 
l’economia.

Per això, aquest 8 de març del 2022, ens refermam en el compromís d’avançar en 
polítiques públiques feministes i ens comprometem a:

Impulsar plans i estratègies d’igualtat compromesos amb la conciliació.
Incentivar la corresponsabilitat de totes les persones, indistintament del gènere, 
en les tasques de cura.
Potenciar la participació de les dones en els àmbits on es prenen les 
decisions.
Potenciar el lideratge econòmic, social i polític de les dones del nostre poble.



Impulsar projectes per incentivar la participació de les dones en l’economia.
Posar en el centre de les polítiques municipals la vida de les persones i la cura 
d’aquestes.
Potenciar polítiques de sostenibilitat mediambiental.
Formar-nos per millorar la nostra resposta davant la realitat de les dones i les nines 
del nostre poble.
Fer xarxa amb els altres ajuntaments i amb altres administracions per construir 
una Mallorca lliure de violències masclistes.
Promoure els mitjans necessaris per fer efectiva la inclusió de totes les 
persones en el nostre municipi, respectant la diversitat i la pluralitat.
Promoure el benestar de totes treballant per eradicar el masclisme, el racisme, la 
LGTBI-fòbia del nostre municipi impulsant la interseccionalitat a l’hora de tractar les 
discriminacions.
Promoure el benestar de les dones més grans del nostre municipi.
Avançar perquè els joves i les al·lotes del nostre poble visquin en igualtat”

Sotmès l’assumpte a deliberació agafa la paraula la portaveu de Vox: “¿Puedo leer mi 
intervención, señor Alcalde?”

El senyor Miquel Cabot contesta: “Sí, per això ho deman, si té una intervenció evidentment”

La senyora Nchaso, de nou: “No, solo pregunto. Esta moción presentada por el equipo de 
gobierno con motivo del 8M es una muestra más de lo despegados que están algunos 
partidos políticos de la realidad que están viviendo los españoles. Mientras España está aún 
inmersa en una tragedia sanitaria, social y económica sin precedentes, PSOE, Més y PI 
presentan una iniciativa que equipara la emergencia nacional que estamos viviendo con una 
supuesta emergencia climática, proponiendo como respuesta a ambas el ecofeminismo, un 
delirio ideológico más de los que hace ya casi dos años ocultaron una pandemia para poder 
celebrar el aquelarre feminista. Ignoran que España, desde 1980, el Estatuto de los 
Trabajadores, en su artículo 17, ya perseguía la discriminación desfavorable o adversa, así 
como en materia de retribuciones, jornadas y demás condiciones de trabajo, por 
circunstancias de sexo, origen, estado civil, raza, condición social, ideas religiosas o 
políticas, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros 
trabajadores en la empresa y la lengua. Hablan de la igualdad de todos los ciudadanos, pero 
al mismo tiempo, con sus leyes lingüísticas, permiten la discriminación a la hora de acceder 
al empleo público a todos los que no hablen el catalán, y qué casualidad, que para esto no 
hay discriminación entre hombres y mujeres. En el caso de la moción y más explícitamente 
centrándonos en el Partido Socialista, que es el que nos gobierna desde la Moncloa, sus 
políticas de género no solo han disminuido las víctimas de la violencia contra las mujeres 
desde que hace más de 15 años se pusieron en marcha las distintas leyes ideológicas, sino 
que en ocasiones han aumentado. Tengan ustedes también en cuenta que no se frenan las 
víctimas mientras sigan enfrentando problemas complejos desde una óptica ideológica que 
busca no mejorar la vida de las personas, sino la implementación de una agenda ideológica, 
mientras se solicita en esta moción estudios de género, siguen faltando los estudios 
científicos que demuestren por qué se está obligando a los comercios, a los hosteleros, sin 
ningún criterio técnico. Además, Vox rechaza la agenda 2030, que es la que se contempla 
por aquí, al tratarse de un conjunto de generalidades que no responden a problemas 
concretos y reales de los españoles. En todo caso, faltan puntos que apoyen a las mujeres 
embarazadas con dificultades, el respaldo a los jóvenes que quieran formar una familia y no 
puedan debido a su situación económica, que nada tiene que ver con un supuesto 



heteropatriarcado, y todo bajo una gestión nefasta de la crisis sanitaria, social, económica, 
como ha quedado bien patente. Gracias, señor Alcalde, ya he terminado”

Ara demana la paraula Carmen Ripoll, regidora del Partit Popular: “Perdoni, senyor Batle, jo 
volia fer una intervenció. Volia dir que nosaltres ja hem donat suport, com ja sabeu, a 
aquesta moció, però que com que li hem de donar suport volíem sortir també com a que el 
Partit Popular l’ha presentada, amb el nostre logo i la nostra firma”

Li respon el Batle: “Sí, per això també l’hem llegida tots, no hi ha cap problema. Que consti 
en acta que aquesta moció ve representada per tots els grups que la votin a favor”

Sotmès l’assumpte a votació i atesa la prèvia declaració d’urgència del mateix, els senyors 
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre 
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels quatre regidors del PP, dels tres regidors de 
Ciudadanos, del regidor d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb el vot en contra de 
la regidora de VOX, aprovar la moció abans transcrita quedant com a presentada per tots els 
grups polítics que han votat a favor.

B) PART DE CONTROL

1. Donar compte dels decrets i resolucions del període entre el 11-01-22 al 10-
02-2022

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia del període comprès entre 
l’11-01-2022 al 10-02-2022

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

2. Dació de compte al plenari de la Corporació febrer 2022 (Execució trimestral i dades  
PMP i morositat relatives al 4t trimestre 2021) 

Atès que, al llarg del 4t. trimestre de 2021 s’han tramitat entre d’altres els següents:

· EXECUCIÓ TRIMESTRAL 4T 2021
· DADES PMP I MOROSITAT 4T 2021
·

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

PROPOSTA D’ACORD

Primer. Donar compte dels tràmits abans esmentats.

Els senyors assistents es donen per assabentats de la proposta abans transcrita

Precs i preguntes



Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu del Partit Popular, senyor 
Jaume Llompart Caldés: “Moltes gràcies senyor Batle. En primer lloc volia donar les gràcies i 
enhorabona a la tasca que la Policia Local ha duit a terme avui dematí agafant a un 
conductor que havia causat un accident. Gràcies a déu ha estat amb ell mateix, però que 
ens consta que la policia ha hagut de fer una feina de recerca perquè el conductor s’havia 
donat a la fuga. I segon, molt important, amb un altre caire, enviar un missatge d’ànims i de 
força a na Cata Coll Lluch, que hem sabut avui dematí que s’ha lesionat greument, i que 
molt possiblement hagi d’estar un temps… molt possiblement no, haurà d’estar un temps 
fora poder jugar, ja dissabte passat li vàrem manifestar el nostre suport al seu esperit de 
lluita, de sacrifici i dedicació a un món no gens fàcil, i ara desgraciadament haurà de fer front 
a aqueixa lesió que no se la mereix en cap cas. Des d’aquí tot el nostre suport del nostre 
grup. Llavors, precs i preguntes, un prec i una pregunta a la vegada: per favor, facin net el 
torrent de dins les urbanitzacions, la senyora Alonso m’ha dit que ja s’està fent, per tant que 
ens ho digui per favor i ens mostri la documentació com a que s’està fent, perquè al tram de 
ses Cases Noves fins arribar a la urbanització, perdó, a la residència de la gent gran, està 
súper brut i esperem que no hi hagi cap susto. Llavors, ja fa uns plenaris, si no vaig 
malament octubre o novembre, li vàrem proposar a l’àrea d’Esports, al senyor Mas, que se 
fessin uns cursos arrel d’un susto que hi va haver a una instal·lació esportiva, que se fessin 
uns cursos sobre l’ús dels desfibril·ladors, que sabem que les instal·lacions compten amb 
ells, a veure com està i en quin punt està aquest tema dels cursos. I ja per acabar, abans de 
donar pas a la meva companya, la senyora García, informar-vos que ens han fet saber que 
al carrer Cabana, just a la rotonda, hi havia un clot que la brigada ha arreglat, però no ha 
estat suficient i tot lo que han fet ha passat, s’ha vençut, i segueix havent-hi el mateix clot, a 
veure si poden passar a arreglar-ho el més urgent possible, ja que és un lloc amb molt de 
trànsit i podem tenir qualque susto. I ara senyor Batle, si li pareix bé, la senyora García 
continua per part nostra”

Ara té el seu torn la regidora Maria Magdalena García: “Moltes gràcies, jo tenc en primer lloc 
un prec d’un tema que avui ja el senyor Llompart n’ha parlat al debat dels pressuposts, i és 
un prec molt concret i molt fàcil. És demanar-los que convoquin ja la novena edició de la 
Biennal Internacional de Ceràmica de Marratxí, aquest és el prec. No sé si és la, si li volen 
dir la novena o la vuitena, perquè la darrera edició que vostès feren, l’any 2020, no va ser 
una edició normal, no sabem ben bé per què, en comptes d’un certamen, que és el que és la 
BICMA, va ser una exposició, sense concurs, sense premis ni premiats, no sabem molt bé 
perquè és una història bastant estranya, perquè l’excusa no és la pandèmia, la pandèmia, el 
confinament concretament que és un poc on posam l’inici de la pandèmia, 14 de març de 
2020, suposam i volem pensar que a mitjan març la Biennal estava no només convocada, 
sinó que en procés de seleccionar les peces i de jurat, triar participants i triar guanyadors, 
per tant no sabem molt bé aquella edició, i això és la pregunta que li volia fer, quin és el 
motiu de que aquella edició, aquella darrera edició, no hi hagués premis, si quan se va 
declarar la pandèmia se suposava, com els hi dic, que hauria d’estar més que en marxa el 
concurs, per saber quin és el motiu. I esperam que la resposta del senyor Ramis, el regidor 
de Cultura, que suposo que és el que me contestarà, no sigui com el darrer pic, que li vaig 
demanar per un tema de Fira de Fang i Fira de Tardor, i me va contestar, para mi sorpresa 
mayúscula, que era una qüestió de personal de l’àrea. Esper que la resposta avui no vagi 
per aquest camí, perquè ja sí que ens tornaríem a enfadar de bon de veres. Després tenc 
una altra pregunta, però abans de passar, relacionat amb aquest tema, el regidor abans, 
quan ha intervengut als pressuposts, ha dit que enguany ja l’havien convocada, però que no 
se faria per la Fira de Fang, perquè a vostès no els hi va agradar mai que coincidís amb la 
Fira de Fang, idò no li facin coincidir, li fan coincidir perquè volen, perquè quan va néixer 
aquest projecte, de la Biennal Internacional de Ceràmica de Marratxí, i sé del que els parl 



perquè va néixer sent jo regidora de Cultura, va néixer per separat de la Fira del Fang, res té 
que veure. Si después se li va vincular perquè per ventura per qüestió de fetxes al calendari 
qualque edició va venir a bé, va ser casualitat, però no la volen fer coincidir? No la facin 
coincidir. I també ha dit el senyor Ramis que el 2020 no va coincidir, no va coincidir perquè 
no hi va haver Biennal bàsicament, no és que no coincidís amb la fira, és que fira n’hi va 
haver, que per desgràcia se va haver de tallar tres dies abans que la cloenda, però Biennal 
aquell any no n’hi va haver, per tant no sé per què diu que no va coincidir. Molt bé, no me 
vull enrotllar més amb aquest tema, esper la resposta. I l’altra pregunta que li volia fer és 
també un prec i una pregunta junta, per no enredar per les hores que són crec que ja no els 
compartiré la pantalla que tenia preparada per posar-los, però miri, s’ha parlat a qualque 
plenari, crec que són els companys de Ciutadans, inclús crec que va ser el darrer plenari, 
que se va parlar de que a la plana web de Transparència, aquí on sortim tots els regidors 
amb els currículums i les retribucions i demés, hi havia certes errades. La veritat és que s’ha 
corregit, perquè el que posava fa unes setmanes amb el que posa avui, en el meu cas, en el 
meu cas de Maria Magdalena García, ha canviat, però en qualsevol cas ni una informació és 
bona ni l’altra tampoc. Cap de les dues és real, perquè jo no he cobrat mai 902 euros nets 
mensuals com a regidora d’aquest Ajuntament, mai, sent portaveu, mai, i en aquests 
moments encara no ho sé perquè no m’han ingressat la nòmina, però pel que tenc entès 
d’altres companys regidors la nòmina tampoc és de 598 euros nets mensuals, ni la meva, ni 
la del senyor Llompart, ni la de la senyora Ripoll, ni la del senyor Frau coincideix realment 
amb el que cobram. Curiosament és més el que posa que cobram els regidors del PP, és 
més del que realment cobram, posa que és el sou net i realment deu ser el sou brut, vull 
pensar. En canvi vostès posa què és el sou brut i posa el sou net, o sigui, està fet, no ho sé, 
llamémosle picaresca, llamémosle como queramos, però és un poquet estrany. El prec és 
que per favor me canviïn el nom, perquè no som Maria Magdalena Amengual, com vostès 
saben, aquest és un prec, i desprès l’altre, que no és només per jo, és per tot el grup 
municipal, ens diu que la declaració de béns ha estat sol·licitada però no ha estat facilitada, i 
això és faltar a la veritat i és una qüestió que jo crec que és sèria, perquè que se publiqui a 
una plana web que no, que els regidors del PP no hem volgut facilitar una declaració de 
béns, crec que és algo seriós. Senyor Batle, per favor, ho canviïn, perquè nosaltres quan 
vàrem prendre possessió vàrem haver d’entregar una declaració de béns a aquest 
Ajuntament, la senyora Secretària no se’n record perquè ella no era a aquest Ajuntament, 
però probablement a l’Ajuntament que ella era, recordarà que tots els regidors hem de 
presentar això, i ho vàrem presentar tots el regidors. Si després vostès no ho han pujat a la 
plana web o no han fet la tasca de comunicació, d’anar a cercar-ho a secretaria o aquí on 
pertoqui no és un problema dels regidors del Partit Popular. I per favor, li deman que si no la 
volen penjar perquè no la tenen o perquè se li ha perdut pel camí, no la pengin, però al 
manco que llevin aquí on diu que la declaració de béns ha estat sol·licitada però no 
facilitada. Perquè a més, per més informació li diré que del setembre de l’any 2019 tenc un 
correu electrònic des de l’àrea de Comunicació, que se’ns demana permís per publicar totes 
aquestes dades, i la meva resposta com a portaveu aleshores que era, va ser que 
evidentment, per tant aquí hi ha un problema que li demanam, per favor, li pregam, que el 
solucioni quan abans millor. Moltes gràcies, això era tot”

Té el torn de resposta el senyor Miquel Cabot: “Per començar per aquí, ho mirarem, 
evidentment no podem agafar les vostres declaracions i publicar-les sense el vostre 
consentiment, i sé que s’havien enviat aquests correus. Ho revisarem, no sé què dir-li jo ara 
mateix, ho revisarem. Després, senyor Ramis, pel tema de la Biennal”

Ara té el torn de paraula el senyor Josep Ramis, regidor de Cultura: “Moltes gràcies, senyor 
Batle. No sé què ha dit del 2020 que no se va fer la Biennal? Sí, sí, se va fer la BICMA, març 



de 2020 va coincidir Fira del Fang i Biennal Internacional de Ceràmica, el que passa és que 
des del 2020 el format que té la Biennal Internacional de Ceràmica no és el mateix que vostè 
va impulsar o crear, d’acord?”

La senyora Maria Magdalena García demana: “Ja no serà concurs vol dir amb això?”

Li respon el senyor Josep Ramis: “Exacte, evidentment ja no és concurs, és una mostra de 
ceràmica on un comitè de selecció selecciona a nivell internacional els ceramistes que 
volem que venguin a exposar. Això és la Biennal Internacional de Ceràmica, i com he dit 
abans, enguany se farà, cada dos anys se fa i enguany se farà sense cap problema. 
Gràcies”

La senyora García torna a intervenir: “O sigui, no va ser una qüestió puntual que l’altra 
vegada decidissin fer-ho només expositiu?”

El senyor Ramis de nou: “No, no, no. És un canvi de format que…”

Torna a intervenir la senyora García: “Vale, perquè això no ho han anunciat en cap moment 
vostès. Vostès el 2020 varen dir: enguany ho feim així, vull dir que és ara que han decidit 
que ja ho deixen així, no s’havia anunciat mai, o nosaltres no ho coneixíem que vostès 
volien canviar el format de la Biennal, però bé és igual, perdoni perquè no ho sabíem”

El senyor Ramis contesta: “Ho vàrem dir el 2020”

El senyor Miquel Cabot torna a intervenir: “Agafam el tema del clot del carrer Cabana i li pas 
la paraula al senyor Dani Mas pel tema dels desfibril·ladors”

Seguidament parla el regidor d’Esports, Daniel Mas: “Moltes gràcies senyor Batle, bon 
vespre a totes i a tots. En respecte als cursos dels desfibril·ladors, dir-vos que a petició de 
l’escola del Blanquerna en vàrem fer un allà i vàrem aprofitar per convidar els clubs que fan 
utilització de les instal·lacions d’allà, i per les informacions que tenc, dels clubs al final no hi 
va assistir ningú. De totes maneres, desconec en aquests moments ara com està la 
planificació d’aquests cursos en altres instal·lacions, demà ho consultaré amb el director 
d’Esports, que és qui havia de fer el contacte amb l’empresa, i senyor Llompart, cap 
problema, en tenir-ho planificat en tendrà coneixement evidentment”

El senyor Cabot, de nou: “Gràcies, senyor Mas, i del tema dels torrents, prenem nota, i li 
enviarem també la documentació del contracte i l’execució, que és el que ens ha demanat, si 
no m’equivoc. Ens ha demanat la documentació del contracte, no? Sobre el torrent”

El senyor Jaume Llompart contesta: “Sí. Que jo li dic que no està fet, vostès m’han dit que 
sí, idò per això demanam”

El senyor Cabot diu: “Li pas la paraula a la senyora Alonso que me demana la paraula”

Ara parla la senyora Cristina Alonso, regidora de Neteja Viària: “Bones tardes. Només una 
puntualització: primera, que jo no he dit que s’està fent perquè no he tengut l’oportunitat 
d’intervenir encara en aquest plenari. Segona, sí que vaig intervenir al plenari del mes 
d’octubre, quan el senyor Frau me va demanar per aquest tema, i vaig explicar 
concretament quines actuacions s’havien fet i de quina manera. De fet, tot el mes de 



novembre va estar plovent intensament i no hi va haver cap problema ni un. Se varen fer 2’4 
quilòmetres de torrent, prioritzant les zones realment inundables i realment perilloses, no se 
podia fer tot de cop perquè disposàvem d’un pressupost limitat, que eren 40.000€, un 
contracte menor d’obra, i així se va fer. Enguany hem de seguir fent altres trams però com 
dic se varen prioritzar els trams més perillosos. No he dit que s’estigui fent ara, això no ho he 
dit en cap moment, se farà. De totes maneres, insistesc, no hi ha d’haver cap problema 
perquè està revisat. Gràcies”

El senyor Jaume Llompart demana intervenir de nou: “Senyor Batle, no és per rebatre a la 
senyora Alonso, és que m’he deixat un prec. És una cosa per Vies i Obres: al plenari 
d’octubre, juntament amb la brutor dels torrents, els hi vàrem comentar que a l’avinguda 
Gabriel Maura de ses Cases Noves, devers el 10, 12, hi ha unes rajoles de l’acera que estan 
alçades i continuen alçades. Només això, moltes gràcies i perdó”

El Batle, Miquel Cabot, respon: “Agafam el prec”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula el portaveu de Ciudadanos, senyor 
José Mª Amengual: “Moltes gràcies senyor Batle. Nosaltres començarem igual que ha 
començat el company del PP, i és donant l’enhorabona a altres actuacions que també ha 
tengut el nostre cos de policia durant aquest mes. Volem transmetre la nostra enhorabona i 
felicitació per la intervenció que varen tenir al Pla de na Tesa a l’hora d’atendre un ciutadà 
que va patir un infart, desafortunadament al final no va sobreviure, però els nostres agents 
varen saber intervenir adequadament amb els equips que tenen a la seva disposició, i ojalá
el desenllaç hagués estat un altre, però només vull ressaltar l’enhorabona per aquesta 
intervenció. També hi va haver un altre, varen detenir a dos individus in fraganti al Pla de na 
Tesa, si no vaig equivocat, la veritat és que no tenc la nota que vaig prendre, però és un 
altre motiu per donar-lis l’enhorabona. La veritat és que podríem cada mes, quasi quasi, 
donar l’enhorabona al cos, per tant, senyor regidor de Seguretat, si no li importa, podria fer 
arribar aquesta enhorabona al cap de policia i a tots els membres de la nostra policia”

El regidor de Seguretat, el senyor Pedro López, contesta: “Por supuesto que sí. Y con su 
permiso, señor Alcalde, por supuesto que sí, señor José María, igual que el señor Jaime, 
haré extensivo lo que han comentado a los compañeros y seguro que lo recibirán con 
agrado. Siempre es de agradecer que los grupos políticos reconozcan la labor de la policía, 
a mayores cuando se está haciendo un buen trabajo. Solamente quiero recordar que el año 
pasado, gracias a que todos nuestros vehículos llevan desfibriladores, hasta 11 marratxiners 
pudieron lograr salvar la vida. Esto a veces no sale en los comentarios generales, pero 
seguro que estos 11 convecinos están muy agradecidos a estas nuevas tecnologías que 
aplicamos en nuestros vehículos. Gracias”

Segueix el senyor Amengual: “I només volia fer una pregunta, o sigui, fa uns plenos vàrem 
aprovar la bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques solars, crec que estèiem a la 
passa d’exposició pública, no sé exactament com esteim, si ja estan disponibles perquè els 
ciutadans ja puguin acudir a demanar aquestes ajudes o aquestes subvencions”



El senyor Batle respon: “Miri, no li sé dir quin dia acabava, però crec que si no ha acabat 
està a punt”

La senyora Secretària, Cati Alemany, diu: “No, se va publicar l’aprovació definitiva 28 o 29 
de desembre crec, algo així, o 30”

Ara parla el senyor Joan Francesc Canyelles, regidor d’Urbanisme: “De fet, senyor 
Amengual, ja hem rebut sol·licituds de la bonificació, venc a dir, la bonificació se pot 
sol·licitar. Una altra qüestió és que la bonificació se farà amb el rebut de l’IBI d’enguany, 
però ja hem rebut, hi ha una vintena de sol·licituds de bonificació, que s’estan revisant i 
estam mirant a veure si la documentació que s’ha aportada és correcta o no”

El senyor José María Amengual, de nou: “Disculpi, jo abans de plantejar aquesta pregunta, 
avui horabaixa he fet la consulta a la web, si sortia qualcuna cosa. Me puc equivocar, però 
crec que no surt res, i estaria bé que li donassin publicitat si tenc la raó. Simplement, moltes 
gràcies” 

El senyor Cabot parla: “Ho revisarem, segurament surt la notícia de quan ho vàrem aprovar, 
però pot ser que no surti res més”

Contesta el senyor Amengual: “Com a subvencions no compareixen, senyor Batle”

Contesta el senyor Cabot: “Ho ficarem com a informació, o com a notícia”

Ara és el senyor Joan Francesc Canyelles qui parla: “És que no són subvencions, és una 
bonificació”

El senyor Amengual, una altra vegada: “Val, de qualcuna forma que sigui visible pel ciutadà. 
Gràcies”

Seguidament parla la senyora Lidia Sabater, regidora del grup Ciudadanos: “Moltes gràcies 
senyor Batle, bon vespre a tots. Jo tenc un parell de precs, un està relacionat amb els clots 
que hi ha pels carrers i principalment un que hi ha al carrer Mestre Lluc Mesquida, que és el 
carrer que uneix el Figueral amb sa Cabaneta, un altre que hem trobat al carrer Marquès de 
la Sènia, just quan acaba el carrer de Martí Rubí Secretari, i un altre que està al carrer 
Dolors Gual de Torrella, crec que amb el carrer Mare de Déu de Lluc. I després una altra 
pregunta que tenim és que va sortir la notícia de que hi havia un vagabund a un portal de la 
zona del Liceu, i que hi havia molta brutor, no sabem ben bé què s’ha fet amb aquesta 
persona, si se l’ha ajudat, o si s’ha fet alguna cosa. I per últim, dir que hem trobat 
escombralles, restes d’eines i tubs a la zona de la Cimentera, que ja s’ha denunciat per 
l’aplicació de Línia Verda, però bueno, volíem dir-ho, que és just al disseminat districte 1, 
secció 2, devers el número 959. I ja està, gràcies”

El Batle comenta: “Gràcies. Agafam el tema dels clots i les escombraries, li pas la paraula a 
la senyora Amengual pel tema del sense sostre”

Ara té la paraula Aina Amengual, regidora de l’Àrea de Serveis Socials: “Hola, bon vespre. 
Simplement dir que des dels Serveis Socials esteim donant cobertura a aquesta persona, el 
que també s’ha d’entendre és que aquesta persona és lliure de triar si vol agafar la nostra 
ajuda o no. De moment anam fent passes per, diguem, encaminar-lo cap a un servei, però 



heu d’entendre que totes les persones són lliures de decidir si agafen aquest servei o 
aquesta cobertura, diguem, perquè és una persona que ja fa molts d’anys que està sense 
sostre i viu sense sostre perquè vol viure sense sostre, i vull dir que no podem obligar a res, 
simplement també afegir a aquest tema que se va demanar al seu moment que per part de 
Medi Ambient se retirassin les escombraries que hi havia i se va fer el mateix dia que se va 
sol·licitar. En referència als recursos i el que s’està fent tampoc no podem donar detalls 
perquè són confidencials. Gràcies”

Precs i preguntes

Dins el capítol de precs i preguntes agafa la paraula la portaveu de Vox, senyora Lola 
Nchaso: “Yo tengo unas pocas. Un vecino de Nova Cabana-Son Macià nos ha solicitado la 
necesidad de limpiar un solar ubicado en la calle Rosa y Petunia, concretamente en el 
número 19. Según nos ha relatado no se mantiene la limpieza desde hace 5 años. Hemos 
constatado que no es el único solar que se encuentra en tan precaria situación, hay otros, 
por lo que sería conveniente que les haga llegar el Ayuntamiento un aviso de 
mantenimiento. Un ruego: hace referencia a una serie de baldosas rotas en el suelo de tipo 
marés, que hay en el parque público de la calle Bàrbara de Verí de sa Cabaneta, 
concretamente en su entrada por la calle Pere Sureda a pie de instituto de Sant Marçal. Es 
una zona frecuentada por estudiantes y vecinos que pasean sus perritos, por lo que el 
peligro es inminente para los viandantes. Volvemos a reiterar el peligro que conlleva el cruce 
avenida Antonio Maura con el acceso al puente de la Cabana. En estas últimas semanas ha 
habido al menos dos accidentes, uno incluso con choque entre vehículos. Solicitamos la 
necesidad de regular los dos semáforos de la avenida Antonio Maura, que dan acceso casi 
simultáneo al puente de la calle Cabana, para que sea lo más seguro posible. Mostramos 
una vez más nuestra preocupación por la oleada de robos de motos y vehículos que está 
padeciendo Marratxí en este mes, así como también sustracciones en interiores de 
vehículos. Exigimos que se intensifique la vigilancia policial en los diferentes núcleos de 
Marratxí, porque hay robos entre poblaciones distantes, por ejemplo en sa Cabaneta y en 
Pla de na Tesa. Ante la inseguridad reinante, ¿han sopesado la posibilidad de implementar 
un plan de seguridad? ¿Han pensado en complementar la escasa plantilla de la Policía 
Local con seguridad privada en sitios concretos del municipio? ¿Han solicitado la necesidad 
de más agentes en la Guardia Civil que cubran nuestro término municipal? Yo creo que 
sería conveniente que lo pensasen. Finalmente nos sumamos también a la crítica que han 
realizado nuestros compañeros del Partido Popular sobre el ninguneo por parte de este 
equipo de gobierno hacia nuestros ollers, les guste o no los verdaderos protagonistas 
esenciales de la Fira. Ver la decepción en sus comentarios, su desilusión y frustración nos 
ratifica aún más en lo que hemos dicho antes en el debate de los presupuestos: ustedes se 
creen que como ya llevan casi dos legislaturas están más allá del bien, del mal, que lo 
saben todo y que no les hace falta ni consensuar, ni preguntar, ni asesorarse de estos 
grandes profesionales que forman parte de la tierra del fang, emblema de nuestro municipio. 
Muchas gracias y buenas noches”

Contesta el Batle: “Gràcies senyora Nchaso. Li contestarem per escrit a les preguntes 
seves”

Podem donar aquest plenari per finalitzat un minut abans de les dotze, que en teoria és 
quan hauríem d’aturar i tornar a començar al dia següent, per tant ho heu clavat. Moltes 
gràcies a tots, evidentment també ens sumam a que se recuperi el més aviat possible na 
Cata Coll, que ja ho hem fet per privat alguns, i per tant que tenguem bon cap de setmana i 



ens veim, com bé ja sabeu, a la inauguració de la fira el 5 de març. Així que gràcies a tots. 
Bona nit”

El regidor Pedro López demana la paraula abans d’acabar: “Señor alcalde, con su permiso. 
Los compañeros que pedían si había alguna información fiable y demás, bueno, parece ser 
que no han sido terremotos, porque no hay registro sismológico, hay algunos rumores sobre 
una posible explosión, pero todavía no están confirmados por Guardia Civil y esperaremos a 
tener noticias fidedignas para poderlas comunicar. Pero en principio se cree que no ha sido 
tema de movimiento sísmico”

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.

   

 

  

     
 


