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 Juntament amb el Govern i el Consell, 
hem iniciat les obres de construcció d’una 
nova residència pública per a 100 persones 
dependents a Son Caulelles, a Pòrtol 

 Hem creat el Servei d’Assessorament 
Jurídic d’Habitatge per tal d’evitar possibles 
desnonaments i clàusules abusives imposades 
per part de les entitats bancàries

 Hem posat en funcionament una targeta 
moneder per tal de que els usuaris dels serveis 
socials puguin adquirir aliments de primera 
necessitat

 De la mà del Govern, hem fet possible que la 
reivindicació del CEIP Nova Cabana de comptar 
amb un nou gimnàs cobert sigui ja una realitat

 Hem posat en marxa un nou servei de 
menjar a domicili per a persones majors o 
amb dificultats econòmiques que funciona els 
365 dies de l’any

 Hem creat 4 nous punts d’atenció de 
serveis socials: Es Garrovers, Son Ramonell, 
Pòrtol i al Pla de na Tesa, a més del ja existent 
situat a Sa Cabana

 Per primera vegada Marratxí compta amb un 
projecte d’inserció laboral per a 12 persones, 
impulsat des de l’Àrea de Serveis Socials

 Des de l’Ajuntament de Marratxí s’han 
ofert ajudes per a l’adquisició de llibres de 
text i material escolar a les famílies més 
necessitades

 Hem augmentat les places de l’Escola 
de Ceràmica fins a la quarantena gràcies a 
l’adquisició de nous torns

 Hem invertit més de 2,1 milions d’euros en la 
millora de les instal·lacions esportives de Marratxí

 Hem millorat les piscines municipals per 
adaptar-les a la normativa, i hem construït 
banys adaptats, a més de nous espais amb 
més ombra

 Hem ofert a l’IBAVI dos solars per la 
construcció d’habitatges socials a sa Cabana

 Hem recuperat les Jornades d’Estudis 
Locals per tal de donar a conèixer la història i 
cultura de Marratxí

 Hem construït un nou Centre de Dia al 
Convent de Pòrtol, el qual complementa el 
ja existent de Ses Cases Noves i què donarà 
atenció també durant els caps de setmana

 Hem donat suport a totes les associacions 
i entitats ciutadanes per tal de fer de Marratxí 
un municipi culturalment viu

 Hem impulsat per primera vegada la 
celebració del Dia del Llibre a Marratxí

 A través d’una nova ordenança hem regulat 
la promoció, venda i consum de begudes 
alcohòliques per tal de vetllar per la salut 
pública dels infants i joves

 Des de MÉS per Marratxí hem fet possible 
que, des de 2015, el pressupost destinat a 
Serveis Socials hagi augmentat en un 70% 
arribant fins a 1,8 milions

 Hem signat convenis amb el Consell de 
Mallorca per valor de 555.000 euros per 
dur a terme projectes de suport psicosocial i 
d’infància i família

 El CEIP Ses Cases Noves disposa ja d’un nou 
passadís cobert per tal d’augmentar la zona 
de porxada

 El parc públic de Cas Capità compta amb un 
nou parc de patinatge i amb diverses noves 
màquines de gimnàstica

 Hem creat una Seu d’Entitats a Sa Cabana, 
un espai on les entitats i l’Àrea de Serveis 
Socials posen en comú i desenvolupen 
projectes per tal de sumar esforços i evitar 
duplicitats

 Amb el Casal Solidari, hem signat un 
conveni per tal de què la ciutadania més 
desfavorida pugui rebre productes de primera 
necessitat

 Hem millorat els patis del CEIP Nova Cabana 
i el CEIP Costa i Llobera, i hem condicionat 
dues aules del CEIP Janer Manila i del CEIP 
Blanquerna

 Hem dotat l’Ajuntament de personal 
qualificat per tal de poder dur a terme un millor 
manteniment dels centres públics d’infantil i 
primària

 Hem ofert uns terrenys a la Conselleria 
d’Educació i Universitat per a construir-hi el 
reivindicat i necessari CEIP Es Caülls
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 Hem construït un nou passeig-bulevard de 
3,5 km amb 245 arbres, carril bici i espai per 
a vianants que uneix Es Figueral amb el Pont 
d’Inca

 Des del passat novembre i després de molts 
d’anys de reivindicació veïnal, hem fet possible 
que la línia 3 de la EMT arribi a Cas Capità i al 
Pla de na Tesa

 Hem millorat l’entrada del Pla de na Tesa des 
de Cas Capità amb la construcció d’una rodona 
d’accés i l’adequació d’un pas per a vianants a 
l’altura de l’escola

 Hem reformat completament el carrer 
Cabana, pacificant-ne el trànsit i millorant la 
seguretat de vianants i vehicles, i construint-hi 
un carril bici

 Hem adequat els 4 passos soterrats del tren 
al seu pas per la carretera vella d’Inca per tal de 
millorar la seguretat de vianants i ciclistes

 Hem posat en funcionament un nou servei 
de Taxi a la Demanda per tal de facilitar la 
connectivitat amb l’Hospital Son Llàtzer i els 
centres de salut de Muntanya i Martí Serra

 Hem establert noves connexions directes del 
bus TIB amb el centre de Palma des de diferents 
nuclis, i hem augmentat les freqüències del 
bus llançadora de Pòrtol, Sa Cabaneta i Sant 
Marçal amb l’estació de tren d’Es Figueral

 Hem aturat dos macroprojectes urbanístics 
com el Polígon de Son Llebre i els Caülls II Fase

 Hem posat en marxa un nou servei de 
Deixalleria Mòbil destinada al reciclatge de 
residus especials la qual opera a 11 nuclis del 
municipi

 Hem adquirit l’antiga Olleria de Can Palou de 
Pòrtol amb l’objectiu de destinar-la a la creació 
d’un Centre d’Interpretació del Fang

 Hem fet possible l’adquisició de la cova 
pretalaiòtica de Son Caulelles i dels 7.000 m2 
del seu entorn

 Hem millorat els accessos i la mobilitat del 
carrer Tafona i de l’entrada de la urbanització 
Es Caülls

 Des de MÉS per Marratxí hem impulsat la 
posada en funcionament d’un nou carril bici de 
8,6 km que uneix l’IES Marratxí amb Pòrtol i Sa 
Cabaneta

 Des del Consell s’han invertit més d’1,5 
milions d’euros al municipi de Marratxí per a 
projectes d’estalvi energètic i de supressió de 
barreres arquitectòniques

 Hem impulsat un gran projecte de millora 
de l’enllumenat i l’eficiència energètica del 
municipi, el qual ha suposat una inversió d’1,6 
milions d’euros

 Hem aconseguit una subvenció de 144.000 
euros del Consell de Mallorca per dur a terme 
un pla d’embelliment a la urbanització de Cas 
Capità

 Hem instal·lat 4 nous punts de recàrrega de 
cotxes elèctrics

 Hem publicat les Normes Subsidiàries per tal 
de que puguin ser consultades per la ciutadania

 Hem aconseguit que el Consell dugui a 
terme la instal·lació de barreres acústiques a 
l’autopista d’Inca a l’altura de Son Ramonell 
Nou

 Hem iniciat la neteja i la consolidació dels 
edificis de sa Garrovera del Pont d’Inca per fer-
hi un gran espai cívic que situï Marratxí al mapa 
cultural i social de Mallorca

 Hem invertit 498.000 euros en la millora de 
drenatges als nuclis de Pòrtol, Sa Cabaneta, 
Sant Marçal, Es Caülls, Es Garrovers, Nova 
Cabana i Son Ametler

 Hem millorat la visibilitat i seguretat de 
vianants i vehicles en alguns dels punts més 
perillosos del municipi instal·lant senyals 
lluminosos

 Deute 0. Gràcies a una bona gestió 
econòmica, hem eliminat tot el deute de 
l’Ajuntament de Marratxí amb les entitats 
bancàries

 S’han incorporat 14 projectes elegits per la 
ciutadania de Marratxí i valorats en 400.000 
euros als pressuposts municipals de 2018 i 
2019

 Hem rebaixat l’IBI en uns 67 euros de 
mitjana per als immobles amb un valor 
cadastral d’entre 200.000 i 250.000 euros

 Hem impulsat dues edicions de la Fira de 
l’Ocupació a les quals s’hi han ofert més de 
700 llocs de feina i hi han assistit més de 1.400 
persones

 Juntament amb el Govern de les Illes Balears 
hem fet possible l’exhumació de la fossa 
comuna del Franquisme del cementiri de 
Marratxí, on s’hi localitzaren quatre cossos

 Hem adquirit el convent de les Germanes 
Franciscanes de Pòrtol per un total de 
654.238 euros amb l’objectiu de destinar-lo a 
usos socioculturals

 Hem posat en marxa la figura de la Defensora 
de la Ciutadania

S’han contractat durant 6 mesos un total de 
60 persones majors de 45 anys i aturades 
de llarga durada, així com també 31 joves 
qualificats

 Hem obert un total de 18 borsins per 
millorar l’atenció que dóna l’Ajuntament 
cap al ciutadà, a més d’aplicar criteris de 
transparència i igualtat d’oportunitats pel 
que fa a les possibilitats d’accés a la funció 
pública

 Hem reduït el nombre d’assessors de 
l’Ajuntament, així com també els salaris de tots 
els càrrecs polítics (batle, regidors i assessors)

 Hem posat en marxa la marca turística 
de Marratxí i hem promocionat el municipi 
a les fires turístiques de FITUR (Madrid), ITB 
(Berlín) i WTM (Londres)

 Hem canviat l’horari dels plens de les 9h a 
les 20h i hem permès que se retransmetin en 
directe per Youtube, a més de permetre-hi la 
participació ciutadana

 Hem aconseguit la millora i agilització 
dels serveis d’atenció a la ciutadania 
amb l’obertura de les xarxes socials i amb 
aplicacions com Línia Verda i la pròpia 
aplicació de l’Ajuntament, a més d’impulsar 
l’administració electrònica

 Hem eliminat les contractacions a dit 
que es feien a través de l’empresa de serveis 
Marratxí XXI, deixant com a única via d’accés el 
sistema d’oposició

 Hem posat en marxa el Portal de 
Transparència, una pàgina web on es posa 
a disposició de la ciutadania informacions 
d’actes de les juntes de govern, retribucions, 
subvencions a entitats, o l’agenda del batle

 Hem impulsat la I Fira d’Oportunitats de 
Marratxí, celebrada el passat mes d’octubre al 
Pont d’inca

 Hem dut a terme 11 trobades de ‘Marratxí 
Obert’ a diferents nuclis urbans del municipi i a 
les quals hi participaren més de 500 persones

 Hem elaborat un Reglament de Productivitat 
que estableix criteris clars i objectius pels 
complements que reben els treballadors de 
l’Ajuntament 

 Hem arribat a un acord amb els sindicats per 
tal de pagar la carrera professional a tot el 
personal de l’Ajuntament


