ACTA DE SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT PLE
Identificació de la sessió
Sessió número: 12/2019
Caràcter: extraordinària
Data: 2 de juliol de 2019
Convocatòria: primera
Horari: de 12:05 h a 15:32 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents
Batle-President
Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots per Pollença)

Bartomeu Cifre Ochogavia

Interventor
Sr. Albert Valicourt Genzor

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària
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19/07/2019 Batle

Regidors i Regidores
Sra. Francisca Cerdà Nadal (Tots per Pollença)
Sr. Josep Lluís Pons Cifre (Tots per Pollença)
Sra. Maria P. Buades Cifre (Tots per Pollença)
Sr. Mateu Soler Estrany (Tots per Pollença)
Sr. Miquel Llobeta Vives (Tots per Pollença)
Sr. Andrés Nevado Rodríguez (Unió Mollera Pollencina)
Sra. Maria Magdalena Xumet Rosselló (Unió Mollera Pollencina)
Sr. David Alonso García (Partit Popular)
Sr. Miquel Àngel March Cerdà (Junts Avançam)
Sr. Antoni Cànaves Capllonch (Junts Avançam)
Sra. Joana Aina Campomar Orell (Junts Avançam)
Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam)
Sra. Magdalena Seguí Cerdà (Junts Avançam)
Sra. Marina Llobera Vicens (Alternativa per Pollença)
Sr. Michael L. Muller Flury (Unides Podem)
Sr. Josep Marquet Cerdà (El Pi – Proposta per les Illes Balears)

Secretària
Sra. Francisca M. Adrover Cànaves
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Ordre del dia
1.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia en les matèries següents: nomenament dels membres de
la Junta de Govern Local; nomenament de Tinents de Batle; delegació de competències de la Batlia en la
Junta de Govern Local; delegació d’atribucions en Regidors i Regidores i nomenament de personal
eventual
2.- Constitució de grups municipals i designació de portaveus
3.- Constitució de la Junta de Portaveus
4.- Determinació periodicitat de les sessions ordinàries del Ple
5.- Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents

7.- Determinació del règim de dedicació i retribucions dels regidors i regidores de l’Ajuntament de
Pollença Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicacions exclusives i parcials i retribucions
corresponents
8.- Assignació econòmica als grups polítics municipals i règim d’indemnitzacions per assistències a
sessions dels regidors i regidores

Bartomeu Cifre Ochogavia
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6.- Determinació periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local (article 88.1
LMRLIB)

9. Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats
10.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost General de
l’Ajuntament de Pollença per l’exercici 2019

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.

1.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia en les matèries següents:
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local; nomenament de Tinents
de Batle; delegació de competències de la Batlia en la Junta de Govern Local;
delegació d’atribucions en Regidors i Regidores i nomenament de personal
eventual (Núm. Exp. 2019/2233 – SEC 2019/105)

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Desenvolupament de la sessió:

En compliment de les disposicions vigents a continuació es dóna compte al Ple de
l’Ajuntament de les Resolucions que ha dictat el Sr. Batle relatives a la designació dels
membres de la Junta de Govern Local; nomenaments de Tinents de Batle; delegacions
conferides per la Batlia a Regidors delegats i a la Junta de Govern Local, així com
nomenament de personal eventual, que transcrites textualment diuen:
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“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 512/2019. - Conformement amb el disposat als articles 20.1
b) i 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), en relació
amb l’article 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears (LMRLIB), i als articles 52 i ss i 46.1 del reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les Entitats Locals (ROF), fent ús de les atribucions que legalment tinc conferides
RESOLC:
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, que estarà integrada, endemés, pel Sr.
Batle-President, els següents Regidors i les Regidores:
- Sr. Andrés Nevado Rodríguez
- Sr. David Alonso García
- Sra. Francisca Cerdà Nadal
- Sra. Maria Buades Cifre
Segon.- Correspon a la Junta de Govern Local:

b) Les atribucions que li delegui expressament aquesta Batlia i/o altre òrgan municipal
c) Les atribucions que li atorguin les lleis
Tercer. - Si el Ple de la Corporació així ho acorda (periodicitat), tal com estableix l’article
88.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(LMRLIB), la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària el primer i el tercer dimarts de
cada mes, a les 09’00 hores, en la sala de juntes de la Casa Consistorial; si un dimarts fos
inhàbil, es celebrarà el dia hàbil següent, amb el mateix caràcter ordinari.
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a) L’assistència permanent al Batle en l’exercici de les seves funcions

Quart. - Donar compte d’aquesta resolució a la primera sessió plenària que es celebri, en
compliment del disposat a l’article 38.d) del ROF, i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB), sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la
present resolució.
N’he pres raó,
LA SECRETÀRIA
Francisca M. Adrover

EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía
Cànaves”

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària
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Pollença, 22 de juny de 2019

_______________________________________________________________________________________

“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 513/2019.- Conformement amb el disposat als articles 21.2 i
23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article
22 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(LMRLIB), i als articles 46 i 47 del reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats Locals (ROF), fent ús de les facultats i atribucions que legalment tinc conferides
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RESOLC:
Primer.- Nomenar Tinents de Batle els Regidors i Regidores següents:
- Primer Tinent de Batle: Sr. Andrés Nevado Rodríguez
- Segon Tinent de Batle: Sr. David Alonso García
- Tercera Tinent de Batle: Sra. Francisca Cerdà Nadal
- Quarta Tinent de Batle: Sra. Maria Buades Cifre
Segon.- Correspon als nomenats, per l'ordre designat, substituir-me en la totalitat de les meves
funcions, en el casos d'absència, malaltia o impediment que m'impossibiliti per a l'exercici de les
meves atribucions, així com en els supòsits de vacant fins que prengui possessió el nou batle.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a la primera sessió plenària que es celebri, en
compliment del disposat a l’article 38.d) del ROF, i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB), sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la
present resolució.
N’he pres raó,
LA SECRETÀRIA
Francisca M. Adrover

EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía
Cànaves”

_______________________________________________________________________________________

“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 514/2019.- Vista la Resolució de Batlia núm. 512/2019
signada en el dia d’avui mitjançant la qual es nomenen els membres de la Junta de Govern Local
conformement amb el disposat als articles 20.1 b) i 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local (LRBRL).

Bartomeu Cifre Ochogavia
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19/07/2019 Batle

Pollença, 22 de juny de 2019

Sense perjudici de la seva assistència permanent al Sr. Batle en l’exercici de les seves atribucions i
amb la finalitat de racionalitzar la tramitació dels expedients administratius atribuïts a la
competència d’aquesta Batlia per la normativa vigent, atès el disposat als articles 21.3 de Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), 43.2 i 53 del reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROF), fent ús de les facultats
que legalment tinc conferides

Primer.- Delegar expressament en la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de Pollença les
següents atribucions:

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària
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RESOLC:

1. Quant a gestió econòmica i hisenda local. La resolució definitiva sobre les següents matèries:
a) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat; la
autorització i la disposició de despeses dins del límit que fixin les bases d’execució del
pressupost per la Batlia i el reconeixement i la liquidació de les obligacions de despeses de
les factures derivades de compromisos legalment adquirits dins dels límits que fixin les
bases d’execució del pressupost per la Batlia; devolució d’ingressos indeguts; la concessió
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de subvencions, exceptuant les que ja figurin nominativament en el pressupost de la
corporació a persones naturals o jurídiques.
2. Quant a contractació:
a) Les competències com òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de
subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de
concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat
no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració
no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import
acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

3. Quant al patrimoni:
a) La competència per a la celebració dels contractes privats, així com l’adjudicació de
concessions sobre els béns de les mateixes i l’adquisició de béns immobles i drets
subjectes a legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació no superi el 10
per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així
com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia
indicats.
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b) L’aprovació dels projectes d’obra i de serveis quan la competència per a la seva
aprovació o concessió sigui del Batle, l’hagi delegada a la Junta de Govern Local i
estiguin prevists en el pressupost.

4. Quant al personal. La resolució definitiva sobre les següents matèries:

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

a) Aprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos
de provisió de llocs de treball.
b) La resolució dels expedients disciplinaris.
c) La concessió d’ajudes socials en els termes previstos en el text articulat sobre condicions
generals de treball del funcionaris i en el conveni col·lectiu de personal laboral.
5. Quant a urbanisme:
a) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió
urbanística i dels projectes d’urbanització.
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6. Quant a l’atorgament de llicències. La resolució definitiva sobre les següents matèries:
a) La concessió de llicències i autoritzacions per a utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local.
b) Adjudicació i retirada de les llicències per prestar el servei de transports urbans de
passatgers (taxi),
7. Altres. La resolució definitiva sobre les següents matèries:
a) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances
municipals, excepte aquells supòsits en que tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
b) La resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.

Segon.- La present delegació d’atribucions serà amb tota la seva extensió, inclosa la resolució
de recursos administratius de reposició i reclamacions que s’interposin contra els actes dictats
per la Junta de Govern en l’exercici de les atribucions delegades
Tercer.- La Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta
de Govern; l’advocació implica la recuperació del Batle de la competència resolutòria quan
per raons d’urgència i apreciades les circumstàncies del cas, no es pugui demorar la resolució
fins la propera sessió ordinària de la Junta de Govern , o per l’escassa importància de
l’assumpte no sia necessària la convocatòria de sessió extraordinària, donant-ne compte a la
primera sessió que es celebri.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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c) L’aprovació dels programes i activitats culturals, educatives, esportives, turístiques,
d’oci, benestar social, treball i formació, etc .. i de convenis que no siguin competència
del Ple.

Quart.- De la present resolució es donarà coneixement al Ple en la primera sessió que se
celebri de conformitat amb els articles 38 c) del ROFJEL, sense perjudici de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en el portal de transparència de l’Ajuntament, en
compliment del disposat en l’article 6.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
N’he pres raó,
LA SECRETÀRIA
Francisca M. Adrover

EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía
Cànaves”

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària
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Pollença, 22 de juny de 2019

_______________________________________________________________________________
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 515/2019.- Aquesta Batlia, d'acord amb el disposat a l'article
21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), té atribuïda
la facultat de delegar determinades atribucions
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Raons d'oportunitat i conveniència, en comptes d’una millora i agilització del servei, aconsellen
delegar les atribucions que tot seguit es diran pel que, en base a lo anterior, considerant el
disposat en l’esmentat article 21.3 i els articles 43,44,120 i 121 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL), fent ús de les atribucions que
legalment tinc conferides
RESOLC:
Primer.- Delegar en el Regidor Sr. ANDRÉS NEVADO RODRÍGUEZ i Primer Tinent de Batle
l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de les
àrees de DELEGAT DE SERVEIS GENERALS; CEMENTIRI MUNICIPAL; MERCAT
PORT DE POLLENÇA I FESTES PORT DE POLLENÇA i DELEGACIÓ especial de PORT
DE POLLENÇA.
Segon.- Delegar en el Regidor Sr. DAVID ALONSO GARCÍA i Segon Tinent de Batle l’exercici
de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de les àrees de
DELEGAT D’HISENDA i CONTRACTACIÓ.

Quart.- Delegar en la Regidora Sra. MARIA BUADES CIFRE i Quarta Tinent de Batle l'exercici
de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de les àrees de
DELEGADA
DE
MEDI
AMBIENT;
ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA
I
COMUNICACIONS I TURISME.
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Tercer.- Delegar en la Regidora Sra. FRANCISCA CERDÀ NADAL i Tercera Tinent de Batle
l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de les
àrees de DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL; RESIDÈNCIA SOCIAL I IGUALTAT.

Cinquè.- Delegar en el Regidor Sr. JOSEP LLUIS PONS CIFRE l'exercici de les atribucions
corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de les àrees de DELEGAT
D’INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL I FESTES POLLENÇA i CALA SANT VICENÇ.
Sisè.- Delegar en el Regidor Sr. MATEU SOLER ESTRANY l'exercici de les atribucions
corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de les àrees de DELEGAT DE
JOVENTUT; NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA; ESCOLA DE MÚSICA I BIBLIOTECA
MUNICIPAL.

Vuitè.- Delegar en la Regidora Sra. MARIA MAGDALENA XUMET ROSSELLÓ l'exercici de
les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de les àrees de
DELEGADA D’EDUCACIÓ I ESPORTS.

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària
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Setè.- Delegar en el Regidor Sr. MIQUEL LLOBETA VIVES l'exercici de les atribucions
corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de les àrees de DELEGAT DE
COMERÇ; FIRES; MERCAT POLLENÇA i DELEGACIÓ especial de CALA SANT VICENÇ.

Novè.- Les delegacions especials territorials del Port de Pollença i de la Cala Sant Vicenç
coordinaran la seva actuació amb els altres delegats i delegades d’àrea, de manera que resti
garantida la unitat de govern del municipi.
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Desè.- Les facultats delegades comprenen l’exercici de les competències atribuïdes genèricament a
les esmentades àrees, relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia d’aquestes àrees de
gestió municipal que la legislació vigent assigna als municipis.
Onzè.- Les delegacions esmentades comprenen tant les facultats de direcció dels serveis
corresponents inclosos en les respectives àrees així com les de gestionar-los en general, amb
exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Dotzè.- Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia l’acceptació del Regidor/a
delegat/ada i d’elles se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que tingui
lloc, de conformitat amb els articles 38 i 44 del ROFJEL, sense perjudici de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en el portal de transparència de l’Ajuntament, en
compliment del disposat en l’article 6.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

19/07/2019 Batle

Tretzè.- El Regidor Delegat queda obligat a informar periòdicament a aquesta Batlia sobre la
gestió de la competència/àrea delegada i les disposicions que dicti, i prèviament, de les decisions
de transcendència en els termes prevists a l'article 115 del ROFRJEL.
En el no previst en aquesta resolució regiran la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de
règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROFJEL) en el marc
de les regles que per a les delegacions s'estableixen a dites normes.

Bartomeu Cifre Ochogavia

N’he pres raó,
LA SECRETÀRIA
Francisca M. Adrover

EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía
Cànaves”

“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM.517/2019 .- Vist que a la plantilla de personal d’aquest
Ajuntament i a l’annex de personal del Pressupost municipal per a l’exercici 2018, aprovat en
sessió extraordinària de dia 29 d’agost de 2018 i publicada la seva aprovació definitiva al
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 108, de data 1 de setembre de 2018, existeix un lloc de
treball reservat a personal eventual, denominat cap de Servei, retribucions 31.007,24 euros,
pagues extraordinàries 5.167,88 euros, amb una retribució total general de 36.175,12 euros
(sou anual).
Valorant la idoneïtat de cobrir aquest lloc, procedeix el nomenament d’una persona de
confiança amb qualificació professional suficient per desenvolupar les funcions de cap de
Servei adscrit a l’àrea de Serveis Generals, i aquesta Batlia, conforme a les atribucions
conferides per l’article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LBRL) i
a l’article 12.3 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), considera que el Sr. Bartomeu
Cerdà Estades reuneix les condicions per desenvolupar aquestes funcions per cobrir aquest lloc
de treball, per la qual cosa RESOLC:

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària
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Pollença, 22 de juny de 2019
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Primer.- Nomenar el Sr. Bartomeu Cerdà Estades, titular del DNI núm. 43082098Q, cap de
Servei de l’àrea de Serveis Generals d’aquest Ajuntament, amb la qualitat de personal eventual
i amb la retribució abans esmentada, resultant aplicable el règim general a l’efecte de
cotització a la Seguretat Social en equivalència al que sigui adequat a la naturalesa de la seva
condició, amb efectes a 1 de juliol de 2019.
Segon.- Determinar que la seva dedicació serà a jornada completa, amb adscripció a l’àrea de
Serveis Generals d’aquest Ajuntament.
Tercer.- Publicar l’anterior nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en
la seu electrònica, de conformitat amb el que disposen els articles 104.3 i 104 bis. 5 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LBRL), respectivament, juntament amb el seu
règim de retribucions i dedicació.
Quart.- Notificar la present Resolució a l’interessat i als serveis municipals pertinents
(departament de Personal; Intervenció i àrea de Serveis Generals), als efectes oportuns.”

N’he pres raó,
LA SECRETÀRIA
Francisca M. Adrover

EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía
Cànaves”

_______________________________________________________________________________

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:01:10 a 00:31:20).

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

19/07/2019 Batle

Pollença, 27 de juny de 2019

Vist l’anterior, l’Ajuntament Ple queda assabentat de les referides Resolucions de la
Batlia.
2.- Constitució de grups municipals i designació de Portaveus (Núm.
Exp.2019/2116 – SEC 2019/99)

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

A continuació a donar lectura a la Proposta de Batlia de dia 27 de juny de 2019 que es
transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Constitució grups polítics municipals. Designació Portaveus
Vist que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) preveu que, a efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les
corporacions locals es constitueixen en grups polítics.
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Atès que els diferents regidors i regidores electes que van prendre possessió del seu càrrec en la
sessió plenària constitutiva celebrada dia 15 de juny de 2019 han comunicat la seva adscripció als
diversos grups polítics municipals, els quals es correspon amb les diferents candidatures que
varen obtenir representació arran de les eleccions locals de dia 26 de maig de 2019.
Atès que cada grup municipal ha designat un portaveu del mateix, qui el representarà
ordinàriament davant de l’Ajuntament i farà avinent la postura municipal en relació amb els
temes i debats de les sessions municipals
Per tot això, aquesta Batlia – Presidència, conformement estableixen els articles 73.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local ; 76.3 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local i 23 a 29 del ROF, proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent ACORD:
Únic.- Tenir per constituïts, conforme l’ordre de registre que consta en el Registre General
d’Entrada, els següents GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS que integren l’Ajuntament de
Pollença:

- Sr. Michael L. Muller Flury (Portaveu)
2) Grup municipal de PARTIT POPULAR, integrat pel regidor següent (RGE núm. 4852 de
17.06.2019):

Bartomeu Cifre Ochogavia

- Sr. David Alonso García (Portaveu)
3) Grup municipal de El PI – PROPOSTA PER LES ILLES Pollença, integrat pel regidor
següent (RGE núm. 4901 de 18.06.2019):
- Sr. Josep Marquet Cerdà (Portaveu)
4) Grup municipal de JUNTS AVANÇAM, integrat pels regidors i les regidores següents
(RGE núm. 4907 de 18.06.2019):
- Sr. Miquel Àngel March Cerdà (Portaveu titular)
- Sr. Antoni Cànaves Capllonch (Portaveu suplent)
- Sra. Joana A. Campomar Orell
- Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet
- Sra. Magdalena Seguí Cerdà

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària
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19/07/2019 Batle

1) Grup municipal de UNIDAS PODEMOS – UNIDES PODEM, integrat pel regidor següent
(RGE núm. 4851 de 17.06.2019):

5) Grup municipal de TOTS PER POLLENÇA, integrat pels regidors i les regidores següents
(RGE núm. 4945 de 19.06.2019):
- Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (Portaveu titular)
- Sra. Francisca Cerdà Nadal
- Sr. José Luís Pons Cifre
- Sra. Maria P. Buades Cifre (Portaveu suplent)
- Sr. Mateu Soler Estrany
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- Sr. Miquel Llobeta Vives
6) Grup municipal de UNIÓ MOLLERA POLLENCINA, integrat pel regidor i la regidora
següent (RGE núm. 4964 de 20.06.2019):
- Sr. Andrés Nevado Rodríguez (Portaveu titular)
- Sra. Maria Magdalena Xumet Rosselló (Portaveu suplent)
7) Grup municipal de ALTERNATIVA PER POLLENÇA, integrat per la regidora següent
(RGE núm. 4997 de 21.06.2019):
- Sra. Marina Llobera Vicens (Portaveu)
Pollença, 27 de juny de 2019
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía “

Passats a votació, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta
precedent i els acords continguts en la mateixa.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

19/07/2019 Batle

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:31:21 a 00:33:22).

3.- Constitució de la Junta de Portaveus (Núm. Exp. 2019/2292 – SEC 2019/110)
A continuació es dóna compte de la Proposta de Batlia de dia 27 de juny de 2019 que
es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA

Vist que la Junta de Portaveus no apareix recollida en la normativa local bàsica, ni com part
de l’organització necessària ni de la complementària, si bé la seva existència de facto és comú
en aquesta entitat local derivada de pràctiques i costums en les dinàmiques de funcionament,
funcionament, alhora, apel·lat en diverses ocasions pel ROFRJEL al llarg del seu articulat.

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Assumpte: Constitució de la Junta de Portaveus

Atès que la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(LMRLIB) va introduir la junta de portaveus com a nou òrgan de constitució no necessària en
l’exercici de la previsió establerta en l’article 20.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local (LBRL) pel que la seva existència respon a una previsió legal que
apareix recollida en l’article 78 de la normativa autonòmica, aquesta Batlia proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:
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Primer.- Constituir la Junta de Portaveus que tindrà les funcions determinades en l’article
78.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(LMRLIB).
Segon.- La Junta de Portaveus està integrada pel seu President – que serà el de la Corporació
– i la resta de grups polítics municipals representats pels seus Portaveus:
- President: Sr. Batle – President Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots per Pollença)
- Portaveu titular Sr. Miquel Àngel March Cerdà (grup municipal Junts Avançam)
- Portaveu titular Sr. Andrés Nevado Rodríguez (grup municipal Unió Mollera Pollencina)
- Portaveu titular Sr. Marina Llobera Vicens (grup municipal Alternativa per Pollença)
- Portaveu titular Sr. Michael Muller Flury (grup municipal Unides Podem)
- Portaveu titular Sr. David Alonso García (grup municipal Partit Popular)
- Portaveu titular Sr. Josep Marquet Cerdà (grup municipal El PI – Proposta per les Illes)
Tercer.- La Junta de Portaveus es reunirà prèvia convocatòria de la Batlia, als efectes
pertinents.

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:33:24 a 00:40:11).

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

19/07/2019 Batle

Pollença, 27 de juny de 2019
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”

Passats a votació, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta
precedent i els acords continguts en el mateixa.
4.- Determinació periodicitat de les sessions ordinàries del Ple
2019/2292 – SEC 2019/110)

(Núm. Exp.

Seguidament per part del Sr. Batle es dóna lectura a la Proposta de Batlia de dia 28 de
juny de 2019 que es transcriu a continuació:

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Periodicitat de les sessions ordinàries Ajuntament Ple
De conformitat al que preveu l’article 46.1.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local (LBRL), l'article 80.1 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) i els articles 38.a) i 78.1 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROF), aquesta Batlia proposa
al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:
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Primer.- Fixar com a data i horari de celebració de les sessions ordinàries del Ple de
l’Ajuntament el darrer dijous de cada dos mesos (mesos imparells: gener, març, maig, juliol,
setembre, novembre), a les 19:00 hores.
Segon.- Facultar al Sr. Batle per tal que per qüestions excepcionals o si el dia assenyalat fou
festiu i sempre que no perjudiqui a la gestió ordinària municipal, pugui flexibilitzar la
celebració de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, podent avançar o posposar les
esmentades sessions, amb el mateix caràcter d’ordinària, dins del mateix mes.
Tercer.- La convocatòria de les sessions plenàries pertinents es realitzarà per mitjans
electrònics.
Pollença, 28 de juny de 2019
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”

Passats a votació, els reunits, per majoria (nou vots a favor: Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina i Partit Popular i vuit vots en contra: Junts Avançam, Alternativa
per Pollença; Unides Podem i El PI – Proposta per les Illes Balears) acorden aprovar
íntegrament la Proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

19/07/2019 Batle

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:40:14 a 01:20:44).

5.- Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents (Núm. Exp.
2019/2292 – SEC 2019/110)
Seguidament es dóna lectura a la Proposta de Batlia de dia 28 de juny de 2019:
“PROPOSTA DE BATLIA

Vist l’article 20.1 c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i
l’article 24 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears (LMRLIB), que estableixen que tots els grups integrants de la Corporació tindran dret
a participar, mitjançant la presència de regidors i regidores que pertanyin als dits grups, en els
òrgans de l’Ajuntament la funció dels quals sigui l’estudi, informe o consulta dels assumptes
que s’han de sotmetre a la decisió del Ple.

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Assumpte: Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents

Atès l’article 89 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears (LMRLIB) relatiu a la periodicitat de sessions dels òrgan complementaris.
De conformitat amb els articles 123 i ss del Reglament d’organització i funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF) sobre el caràcter, atribucions, composició i actuació de les
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Comissions Informatives i en aplicació de l’article 116 de la LRBRL i l’article 127 del ROF,
que regulen l’existència preceptiva de la Comissió Especial de Comptes, aquesta Batlia
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Crear la Comissió Informativa Permanent, amb la denominació següent:


Comissió Informativa Permanent General

Segon.- Crear la Comissió Especial de Comptes.
Tercer.- La comissió Informativa Permanent General tindrà les atribucions determinades als
articles 20.1.c de la LRBRL i 126 del ROF.
Quart.- La Comissió Especial de Comptes tindrà les atribucions determinades als articles 116
de la LRBRL i 127 del ROF.

Sisè.- La Comissió Informativa Permanent General i la Comissió Especial de Comptes estaran
integrades pels següents membres corporatius:

Bartomeu Cifre Ochogavia

3 regidors del grup polític municipal Tots per Pollença
2 regidors del grup polític municipal Junts Avançam
1 regidor del grup polític municipal Unió Mollera Pollencina
1 regidor del grup polític municipal Alternativa per Pollença
1 regidor del grup polític municipal Unides Podem
1 regidor del grup polític municipal Partit Popular
1 regidor del grup polític municipal El PI-Proposta per les Illes Balears
La designació concreta dels regidors i regidores que han d’integrar cada una de les
Comissions (titular i suplent) es realitzarà en base a les propostes d'adscripció concretes
formulades pels respectius portaveus dels grups polítics municipals en el termini de tres dies
hàbils, a comptar des del següent al de l’aprovació del present acord, als efectes pertinents.
Setè.- La Comissió Informativa Permanent General celebrarà sessió ordinària cada dos mesos,
que tindrà lloc el dia i l’hora que així acordi la pròpia Comissió Informativa.

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària
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Cinquè.- De conformitat amb el que disposa l’article 125 a) del ROF, la Presidència de les
comissions l’exercirà el Batle; no obstant això, el Batle pot delegar la presidència efectiva en
qualsevol membre de la Corporació, a proposta de la comissió i d’acord amb l’elecció que
s’hagi fet en el si de la comissió.

Vuitè.- Les convocatòries de les sessions de la Comissió Informativa Permanent General i de la
Comissió Especial de Comptes, respectivament, es realitzaran per mitjans electrònics.
Pollença, 28 de juny de 2019
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”
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Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 01:21:28 a 01:28:18).
Passats a votació, els reunits, per majoria (deu vots a favor: Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina, Partit Popular i El PI – Proposta per les Illes Balears; sis vots en
contra: Junts Avançam i Unides Podem i una abstenció: Alternativa per Pollença)
acorden aprovar íntegrament la Proposta precedent i els acords continguts en la
mateixa.
6.- Determinació periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern
Local (Núm. Exp. 2019/2292 – SEC 2019/110)
Per part del Sr. Batle s’exposa la Proposta de Batlia de dia 28 de juny de 2019:

Assumpte: Periodicitat de les sessions ordinàries Junta de Govern Local
Vist que, mentre en la normativa estatal, l’establiment de la periodicitat de les sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local correspon al reglament orgànic municipal,
corresponent, alhora, al Batle-President fixar el dia en què s’ha de celebrar la sessió (article
46.1 TRRL), amb la previsió complementària de l’article 112.2 ROF que en defecte del
reglament orgànic es duran a terme cada quinze dies com a mínim, corresponent també al Batle
o President la determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries, l’article 88.1 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) atribueix
directament al Ple de la corporació la seva determinació.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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19/07/2019 Batle

“PROPOSTA DE BATLIA

De conformitat amb el punt tercer de la Resolució de Batlia núm. 512/2019, de dia 22 de juny, i
atès que la determinació de la periodicitat de dites sessions respon a una previsió legal
recollida en la normativa autonòmica avantdita, aquesta Batlia proposa al Ple de l'Ajuntament
l'adopció del següent ACORD:

Pollença, 28 de juny de 2019
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària
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ÚNIC.- Fixar la periodicitat de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
en una sessió ordinària cada dues setmanes (el primer i el tercer dimarts de cada mes, a les
09’00 hores; si un dimarts fos inhàbil, es celebrarà el primer dia hàbil següent)

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 01:28:24 a 01:30:09).

C/. Calvari, núm. 2 – 07460 Pollença – Illes Balears – tels. 971 53 01 08 – Fax 971 53 40

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

ae82a61d25624f5ab59980692258804a001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Passats a votació, els reunits, per majoria (setze vots a favor: Tots per Pollença; Unió
Mollera Pollencina; Partit Popular; Junts Avançam; Alternativa per Pollença i El PI –
Proposta per les Illes Balears); cap vot en contra i una abstenció: Unides Podem)
acorden aprovar íntegrament la Proposta precedent i els acords continguts en la
mateixa.
7.- Determinació del règim de dedicació i retribucions dels regidors i regidores de
l’Ajuntament de Pollença (Núm. Exp. 2019/2292 – SEC 2019/110)
A continuació s’exposa la Proposta de Batlia de dia 28 de juny de 2019 que es transcriu
literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Relació de càrrecs amb dedicacions i retribucions corresponents

Bartomeu Cifre Ochogavia

Això atès, aquesta Batlia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Determinar el règim de dedicació exclusiva o parcial per als següents càrrecs així
com les corresponents retribucions per l’exercici efectiu dels mateixos:
Càrrec
Batle - President
1r Tinent de Batle
Delegat de l’àrea de Serveis
Generals, Mercat i Festes
Port de Pollença
Delegació especial Port
3ª Tinent de Batle
Delegada de l’àrea de
Benestar Social; Residència
Social i Igualtat
4ª Tinent de Batle
Delegada de Medi Ambient;
Administració electrònica i
comunicacions i Turisme

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària
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19/07/2019 Batle

De conformitat amb el que disposen els articles 75, 75.bis i 75. ter de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local (LBRL), l’article 74 de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) així com l’article 13 del
Reglament d’organització, funcionament i règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), es
reconeix als membres de les Corporacions Locals el dret a percebre retribucions per l’exercici
dels seus càrrecs, determinant l’Ajuntament Ple els membres corporatius que exerciran el seus
càrrecs amb règim dedicació exclusiva o parcial; les seves retribucions i el règim de dedicació
mínima per a la percepció de les dites retribucions.

Dedicació
Exclusiva
Exclusiva

Retribucions anuals
53.000, 00 €
46.000, 00 €

Exclusiva

46.000, 00 €

Parcial al 75%

34.500, 00 €
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Segon.- Les retribucions anuals brutes dels regidors i regidores amb dedicació parcial al 75%,
atenent a la tasca de govern que requereixen aquests càrrecs públics, serà la proporcional al
nombre d’hores de dedicació efectiva corresponent a un règim de dedicació mínima necessària
de dit percentatge sobre la jornada completa setmanal per a la percepció de dites retribucions.
Tercer.- Les quanties abans esmentades es percebran en catorze pagues corresponents a dotze
pagues mensuals i dues pagues extraordinàries de juny i desembre.
Les retribucions fixades s’incrementaran cada any, si procedeix, en la quantitat que estableixi la
Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a retribucions dels membres de les Corporacions
Locals /personal del sector públic sense necessitat de nou acord plenari.
Quart. - Donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social els membres de la corporació que
exerceixin tals càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, assumint l’Ajuntament el
pagament de les quotes empresarials que corresponguin, essent la seva percepció incompatible
amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressuposts de les Administracions Públiques i
dels ens, organismes autònoms i empreses d’elles dependents i qualsevol altra que així determini la
legislació vigent.

Sisè.- Publicar íntegrament el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i en
el tauler d’edictes de la Corporació, de conformitat amb l’article 75.5 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local (LBRL), i en el portal de transparència de
l’Ajuntament, de conformitat amb el disposat en l’article 8.1 f) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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Cinquè.- Autoritzar la despesa en la quantia necessària per fer front al pagament de les
retribucions previstes així com als costs de afiliació i cotització a la Seguretat Social, amb efectes
de dia 22 de juny de 2019 per a tots els càrrecs abans transcrits, de conformitat amb la Resolució
de Batlia núm. 513/2019 i la Resolució de Batlia núm. 515/2019, respectivament, excepte el càrrec
de 4ª Tinent de Batle – Regidora Delegada de Medi Ambient, Administració Electrònica i
comunicacions i Turisme que serà amb efectes de dia 1 de juliol de 2019 i el càrrec de BatlePresident que serà amb efectes de dia 6 de juliol de 2019, respectivament..

No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 01:30:10 a 02:21:29).

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària
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EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”

Passats a votació, els reunits, per majoria (nou vots a favor: Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina i Partit Popular; set vots en contra: Junts Avançam; Alternativa
per Pollença i Unides Podem i una abstenció: El PI – Proposta per les Illes Balears)
acorden aprovar íntegrament la Proposta precedent i els acords continguts en la
mateixa.
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8.- Assignació econòmica als grups polítics municipals i règim d’indemnitzacions
per assistències a sessions dels regidors i regidores (Núm. Exp. 2019/2292 – SEC
2019/110)
Acte seguit es dóna lectura a la Proposta de Batlia de dia 28 de juny de 2019:
“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Règim d’indemnitzacions i assistències per als membres de la Corporació.
Assignació de dotacions als grups polítics municipals
De conformitat amb el que disposen els articles 75.3; 75.4 i 75.bis.3 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL); 74.4 i 5 de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) i l’article 13.5 i 6 del
reglament d’organització, funcionament i règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), els
membres de les corporacions municipals podran percebre indemnitzacions i assistències en les
quanties i condicions que acordi el Ple de la corporació.
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Així mateix, atès el disposat a l'article 73.3 LBRL i l’article 77.2 LMRLIB el Ple podrà assignar
als grups polítics una dotació econòmica que comptarà amb un component fix idèntic per a tots
els grups, i un component variable en funció del nombre de membres de cada grup. Aquesta
dotació tindrà per finalitat sufragar el cost de les activitats socials desenvolupades pels grups,
així com els estudis, informes i actuacions necessàries en relació als assumptes municipals,
sense que es puguin dedicar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus ni a
l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. Els grups
polítics hauran de dur una comptabilitat específica de la dotació que s’acordi, que posaran a
disposició del Ple sempre que aquest ho determini.
Considerant la dedicació i responsabilitat que exigeixen els càrrecs municipals, vistes les
disponibilitats pressupostàries de l’Ajuntament i avaluades les despeses necessàries per al
correcte funcionament dels grups polítics municipals; així com, vist l’informe emès per
Secretaria en data d’avui respecte el concepte, l’establiment i requisits de percepció de les
assistències a sessions que es proposen; per tot això, qui subscriu eleva a la consideració del
Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’ACORD:
Primer.- Establir, amb efectes de dia 22 de juny de 2019, el següent règim d’assistències:
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a) Els membres de la Corporació percebran per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans
municipals de que formin part les quanties íntegres següents, en límit anual màxim:
Tinents de Batle amb delegacions:

18.000,00 €

Regidors amb delegació:

16.800,00 €

Regidors Portaveus sense delegació:

8.400,00 €

Regidors sense delegació:

7.200,00 €

b) Les anteriors assignacions no seran actualitzades anualment.
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c) Els regidors i regidores que el Ple municipal hagi declarat o declari en situació de dedicació
exclusiva o parcial únicament percebran la seva retribució, per la qual cosa no podran
percebre les anteriors indemnitzacions a partir en què tingui efectes l’esmentada declaració de
dedicació.
Segon.- Establir el règim d’indemnitzacions següent:
Tots els membres de la Corporació, inclosos els que exerceixen càrrecs en règim de dedicació
exclusiva o parcial, percebran indemnitzacions per les despeses efectives, documentalment
justificades, que s’ocasionin en l’exercici dels seus càrrecs, segons les normes d’aplicació
general de les Administracions Públiques i les que en desenvolupament d’aquestes acordi el Ple
de la corporació.
Per a procedir al seu pagament serà necessària la declaració de l’interessat sobre l’itinerari i
la gestió realitzada conformada pel Sr. Batle.

a) Dotació als grups municipals:

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Tercer.- Fixar, amb efectes d’1 de juliol de 2019, una dotació econòmica als grups polítics
municipals que es constitueixin en aquesta nova Corporació municipal, que estarà conformada
pels següents components fixos i variables, i significar als grups polítics municipals que, de
conformitat amb el que estableix l’article 73.3 de Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local (LBRL), aquestes assignacions no es poden destinar al pagament de
remuneracions de personal de qualsevol tipus ni a l'adquisició de béns que puguin constituir
actius fixes de caràcter patrimonial, i que els grups hauran de dur una compatibilitat específica
de la seva assignació que hauran de posar a disposició del Ple sempre que aquest així ho
demani.

- Un component fix, idèntic per a tots els grups, consistent en la quantia de 1.200,00
€/grup/anual.

- Un component variable, en funció del nombre de membres de cada grup, consistent
en la quantitat de 700,00 €/regidor/anual.
b) Les anteriors assignacions no seran actualitzades anualment.
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Quart.- Publicar íntegrament el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i
en el tauler d’edictes de la Corporació, de conformitat amb l’article 75.5 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), als efectes oportuns.
Pollença, 28 de juny de 2019
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:21:39 a 02:37:46).
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Passats a votació, els reunits, per majoria (nou vots a favor: Tots per Pollença; Unió
Mollera Pollencina i Partit Popular; set vots en contra: Junts Avançam; Alternativa
per Pollença i Unides Podem i una abstenció: El PI – Proposta per les Illes Balears)
acorden aprovar íntegrament la Proposta precedent i els acords continguts en la
mateixa.
Diligència.- Per fer constar que, abans de procedir al tractament del següent punt de l’ordre del dia, a
petició del Sr. Batle, es produeix un recés en la sessió, iniciant-se novament després de transcorre set
minuts aproximadament (minutatge 02:38:50 a 02:45:35)

9.- Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats
A continuació per part del Sr. Batle es dona compte de la Proposta de Batlia de dia
d’avui que es transcriu a continuació:

Assumpte: Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats
Havent – se constituït la Corporació municipal per al mandat 2019 – 2023, i essent necessari
designar representants titulars i suplents de l’Ajuntament en les entitats i òrgans que
seguidament es relacionen.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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“PROPOSTA DE BATLIA

Vist el disposat a l’article 38 c del ROF pel que és competència del Ple el nomenament de
representants de la Corporació municipal davant els òrgans col·legiats aquesta Batlia proposa
al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Designar com representants de l’Ajuntament en òrgans que depenen de la pròpia
Corporació; en entitats i òrgans externs a l’Ajuntament, als següents:
- Fons de Solidaritat Mallorquí:
Titular: Regidora Sra. Francisca Cerdà Nadal
Suplent: Regidor Sr. Miquel Llobeta Vives

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària
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- Federació d’Entitats Locals (FELIB):
Titular: Sr. Batle Bartomeu Cifre Ochogavía
Suplent: Regidor Sr. Andrés Nevado Rodríguez
- Autoritat de Gestió del paratge natural de la Serra de Tramuntana:
Titular: Sr. Batle Bartomeu Cifre Ochogavía
Suplent: Regidora Sra. Maria Buades Cifre
- Junta de la reserva de l’Albufereta:
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Titular: Regidora Sra. Maria Buades Cifre
Suplent: Regidor Sr. Andrés Nevado Rodríguez
- Consorci TIC Mallorca:
Titular: Regidora Sra. Maria Buades Cifre
Suplent: Regidor Sr. David Alonso García
- Òrgan rector de l’Entitat Urbanística Col•laboradora de Conservació del sector UP-3 del
PGOU Golf de Can Porquer
Titular: Sr. Batle Bartomeu Cifre Ochogavía
- Òrgan rector de la Junta de Compensació SECTOR UP 4 A Polígon Industrial:
Titular: Sr. Batle Bartomeu Cifre Ochogavía

Vocal: Sr. Batle Bartomeu Cifre Ochogavía
Vocal: Regidora Sra. Maria Buades Cifre
- Consell Escolar Municipal de Pollença, conforme l’article 9 del Reglament municipal del
CEMP:
President:
Titular: Regidora Sra. Maria Magdalena Xumet Rosselló
Suplent: Regidor Sr. Mateu Soler Estrany

Bartomeu Cifre Ochogavia
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- Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la
Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca

Vocals:
1. Vocal titular: Regidor Sr. Antoni Cànaves Capllonch
Vocal suplent: Regidor Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet
2. Vocal titular: Regidora Sra. Marina Llobera Vicens
Vocal suplent: Sr. Guillem Barceló Ramis

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària
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3. Vocal titular: Regidor Sr. Michael L. Muller Flury
Vocal suplent: Sra. Maria Herrera Pons
- Comitè de Seguretat, Salut i Higiene:
Vocals titulars: Sr. Batle Bartomeu Cifre Ochogavía
Regidor Sr. Andrés Nevado Rodríguez
Regidora Sra. Marina Llobera Vicens
Regidor Sr. Michael L. Muller Flury
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- Mesa General Negociació Empleats Públics (funcionaris i laborals):
President: Sr. Batle Bartomeu Cifre Ochogavía
Vice-President: Regidor Sr. Andrés Nevado Rodríguez
Vocals titulars: Regidora Sra. Maria Buades Cifre
Regidora Sra. Marina Llobera Vicens
- Mesa General Negociació Funcionaris:
President: Sr. Batle Bartomeu Cifre Ochogavía
Vice-President: Regidor Sr. Andrés Nevado Rodríguez
Vocals titulars: Regidora Sra. Maria Buades Cifre
Regidor Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet
- Comissió Paritària Text Articulat Condicions de Treball:

- Comissió Paritària Conveni Col·lectiu Personal Laboral:
Vocals titulars: Sr. Batle Bartomeu Cifre Ochogavía
Regidor Sr. Andrés Nevado Rodríguez
Regidora Sra. Magdalena Seguí Cerdà

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Vocals titulars: Sr. Batle Bartomeu Cifre Ochogavía
Regidora Sra. Maria Buades Cifre
Regidor Sr. Josep Marquet Cerdà

- Comissió Negociadora Conveni Col·lectiu Personal Laboral:
Vocals titulars: Sr. Batle Bartomeu Cifre Ochogavía
Regidor Sr. Josep Marquet Cerdà
Regidor Sr. Andrés Nevado Rodríguez
- Comissió Permanent de Participació Ciutadana, de conformitat amb l’article 30.2 del
reglament municipal de participació ciutadana (BOIB núm. 57/2017, de 11 de maig):

Tots per Pollença
Titular: Regidor Sr. Mateu Soler Estrany
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Representant de cada candidatura presentada a les darreres eleccions locals:

Junts Avançam
Titular: Regidor Sr. Miquel Àngel March Cerdà
Unió Mollera Pollencina
Titular: Regidor Sr. Andrés Nevado Rodríguez
Alternativa per Pollença
Titular: Regidora Sra. Marina Llobera Vicens
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Unides Podem
Titular: Regidor Sr. Michael L. Muller Flury
Partit popular
Titular: Regidor Sr. David Alonso García
El PI – Proposta per les Illes Balears
Titular: Regidor Sr. Josep Marquet Cerdà
Segon.- Donar trasllat del present acord a les entitats i òrgans col·legiats pertinents, així com a
les àrees municipals, als efectes oportuns.
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”

Passats a votació, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la Proposta
precedent i els acords continguts en la mateixa.

Bartomeu Cifre Ochogavia

10.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del Pressupost
General de l’Ajuntament de Pollença per l’exercici 2019 (Núm. Exp. 2019/1279)
Per ordre del Sr. Batle la infrascrita, secretària de l’Ajuntament, explica els motius pels
quals aquest punt procedeix, en primer terme, ratificar la seva inclusió en l’ordre del dia
de la Proposta d’acord pertinent, de conformitat amb l’article 82.3 del reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROF); el motiu és que,
en situació normal, el present assumpte hauria d’haver estat prèviament dictaminat per
comissió informativa pel que, per raons jurídiques, esdevé convenient aprovar la ratificació
d’inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia, requerint-se el vot favorable de la majoria
simple.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:52:53 a 02:59:26).
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Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:46:33 a 02:52:52).

Seguidament els reunits, per majoria (quinze vots a favor: Tots per Pollença; Junts
Avançam; Unió Mollera Pollencina; Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes
Balears; cap vot en contra i dues abstencions: Alternativa per Pollença i Unides
Podem) acorden ratificar la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia i passar a debatre
el fons de la Proposta.
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A continuació es dóna lectura a la Proposta de Batlia de dia 27 de juny de 2019 i que es
transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Aprovació definitiva, si procedeix, del pressupost general de l'Ajuntament de Pollença per a
l'exercici 2019 (Expedient electrònic ABS 2019/1279)
Vist que el projecte de pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2019
incorpora la documentació complementària i els annexos així com la plantilla comprensiva de
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual i vist:
-que les consignacions de despeses són les necessàries per complir les obligacions exigibles i
per desenvolupar la tasca de la Corporació,
-que als ingressos s’apel·la als tributs i exaccions reglamentàries en classe i quantia adequats a
les possibilitats del contribuent i a les necessitats del pressupost de despeses,
-que les bases d’execució del pressupost són les més prudents per fer-ho efectiu,

Vist l’expedient de plantilla incoat de conformitat amb el que estableixen els arts.90.1. de la
Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local, 126 del Real Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local i 69 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals pel que fa la plantilla
de personal al servei de les corporacions locals.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

19/07/2019 Batle

-que el projecte no té dèficit inicial.

Vista la Memòria de Batlia de data 12 d’abril de 2019.
Vists els informes emesos per part d’Intervenció en data 12 d’abril de 2019.
Vist el règim de fiscalització limitada prèvia establerts a les bases 37 a 43 d’Execució del
Pressupost.
Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 30 d’abril de 2019 va adoptar l’acord relatiu
a l’aprovació inicial del pressupost general de l’entitat i la plantilla de llocs de treball.
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Atès que un cop sotmès a exposició pública l’expedient durant el termini de quinze dies,
mitjançant la corresponent publicació de l’edicte al BOIB núm. 61 de dia 04 de maig de 2019 de
2018, resulta que s’han presentat les següents reclamacions:
-Reclamació primera presentada pel Representant Sindical Escola Musica de Pollença
amb R.G.E. 4014 de data 15 de maig de 2019.
-Reclamació segona presentada per la Sra. Marina Llobera Vicens, en representació
del Grup Municipal Alternativa per Pollença amb R.G.E. 4277 de 24 de maig de 2019.
-Reclamació tercera presentada pel Sr. Joan Crespí Salas i Joan Ramon Bosch
Sangroniz, actuant en nom propi i en representació de la PLATAFORMA PRO CAMINS
PÚBLICS OBERTS de Pollença amb R.G.E. 4284 de data 24 de maig de 2019.
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-Reclamació quarta presentada pel senyor Bartomeu Cifre Ochogavia, en representació
del Grup Municipal Tots per Pollença amb R.G.E. 4287 de data 24 de maig de 2019
-Reclamació cinquena presentada pel Sr. David Alonso García, en representació del
Grup Municipal Partit Popular amb R.G.E. 4291 de data 24 de maig de 2019.
Vist l’informe emès per part de la tècnica de Personal en data 19 de juny de 2019 en relació a
la primera reclamació.
Vist l’informe emès per part del tècnic d’administració especial, assessor jurídic, en data 21 de
juny de 2019 en relació a la tercera reclamació.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 21 de juny de 2019 en relació a les
reclamacions presentades.
Vista la memòria de Batlia de data 27 de juny de 2019 en relació a les modificacions
realitzades en el pressupost inicialment aprovat.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 27 de juny de 2019.

Primer.- Pel que fa a les reclamacions presentades:
-Estimar parcialment la reclamació segona presentada per la Sra. Marina Llobera Vicens, en
representació del Grup Municipal Alternativa per Pollença amb R.G.E. 4277 de 24 de maig de
2019.
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Per tot l’anterior, el Batle, el Sr. Bartomeu Cifre Ochogavia, proposa l’adopció del
següent acord:

-Estimar parcialment la reclamació quarta presentada pel senyor Bartomeu Cifre Ochogavia, en
representació del Grup Municipal Tots per Pollença amb R.G.E. 4287 de data 24 de maig de
2019
-Estimar parcialment la reclamació cinquena presentada pel Sr. David Alonso García, en
representació del Grup Municipal Partit Popular amb R.G.E. 4291 de data 24 de maig de 2019.
Tot de conformitat amb el següent detall:
IMPORT
INICIAL

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària
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APLICACIÓ DENOMINACIÓ

Projectes
151 2279921 d'actuacions
urbanístiques

25.000,00

MODIFICACIÓ

25.000,00

IMPORT
DEFINITIU

ARREL
MODIFICACIÓ

50.000,00

Reclamació
Grup Municipal
Alternativa per
Pollença i grup
Municipal Tots
per Pollença
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IMPORT
INICIAL
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132 2270613 Pla Mobilitat

500,00

MODIFICACIÓ

19.000,00

IMPORT
DEFINITIU

ARREL
MODIFICACIÓ

19.500,00

Reclamació
Grup Municipal
Alternativa per
Pollença i grup
Municipal Partit
Popular

Bartomeu Cifre Ochogavia

-Desestimar la reclamació tercera presentada pel Sr. Joan Crespí Salas i Joan Ramon Bosch
Sangroniz, actuant en nom propi i en representació de la PLATAFORMA PRO CAMINS
PÚBLICS OBERTS de Pollença amb R.G.E. 4284 de data 24 de maig de 2019 atès que resta
suspesa per mandat judicial la servitud de pas prevista en el PGOU de conformitat a l’informe
emès per part del tècnic assessor jurídic de dia 21 de juny de 2019, i per tant, no és troba en
cap causa contemplada a l’article 170.2 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per no ser procedent la previsió d’una aplicació
pressupostària per fer front al cost d’execució de les determinacions del PGOU en aquest
aspecte.
Segon.-Aprovar definitivament el pressupost general de l’entitat per a l’exercici 2019, que
presenta un superàvit de 186.500,41 euros, i que està format pel pressupost de l’Ajuntament,
amb un import de despeses de 22.435.613,99 euros i d’ingressos de 22.622.114,40 euros i
l’estat de previsió de despeses i ingressos de la mercantil EMSER 2002 S.L.U.., per import de
6.212.000 euros. El total consolidat representa unes despeses de 24.560.613,99 euros i uns
ingressos de 24.747.114,40 euros.
Tercer.-Aprovar la plantilla de personal que es preveu en l’esmentat pressupost formada per
tots els llocs de feina del personal funcionari, laboral i eventual de l’Ajuntament i els annexos
corresponents al personal dels organismes autònoms i de la mercantil EMSER 2002 S.L.U.,
segons documentació que consta al corresponent expedient.
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-Desestimar la reclamació primera presentada pel Representant Sindical Escola Musica de
Pollença amb R.G.E. 4014 de data 15 de maig de 2019 atès que no aporta cap document fefaent
que justifiqui la seva pretensió de conformitat amb l’informe emès per part de la tècnica de
personal en data 19 de juny de 2019 i per tant, no es troba en cap causa contemplada a
l’article 170.2 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals

Quart.-Aprovar les Bases Generals d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2019.
Cinquè.- Aprovar el règim de fiscalització limitada prèvia de despeses i ingressos de
conformitat a l’establert a les bases d’Execució del Pressupost, tot de conformitat amb el del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en els entitats del Sector Públic Local
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Sisè.- Aprovar la taxa de referència del creixement de la despesa a efectes previst en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en un
2,7 % , amb un límit de despesa no financera màxima de 22.542.000 euros.
Setè.- Aprovar la massa salarial del personal laboral de conformitat amb l’expressat a l’article
103 bis de la Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local, introduït per
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
per import de 2.850.563,33 euros.
Vuitè.- Deixar sense efecte les modificacions de crèdits núm. 1/2019 i 2/2019 atesa la seva
inclusió dins els crèdits inicials del pressupost de l’exercici 2019, d’acord amb l’establer ta
l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Novè.- Ordenar la publicació de l’acord en Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)
d’acord amb allò que preveu l’article 169.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:59:46 a 03:25:53).

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Pollença, 27 de juny de 2019

Passats a votació, els reunits, per majoria (deu vots a favor: Tots per Pollença; Unió
Mollera Pollencina; Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes Balears i set vots en
contra: Junts Avançam; Alternativa per Pollença i Unides Podem) acorden aprovar
íntegrament la Proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.

Vist i plau,
El Batle

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària
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I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.
La Secretària
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AJUNTAMENT PLE / Sessió Extraodinària núm. 12/2019
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 2 de juliol de 2019
Ordre del dia

Situació
minutatge
1.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia en les matèries De: 00:01:10
següents: nomenament dels membres de la Junta de Govern A: 00:31:20

de

Local; nomenament de Tinents de Batle; delegació de
competències de la Batlia en la Junta de Govern Local; delegació
d’atribucions en Regidors i Regidores i nomenament de personal
eventual
De: 00:31:21
2.- Constitució de grups municipals i designació de portaveus
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A: 00:33:22

3.- Constitució de la Junta de Portaveus

De: 00:33:24
A: 00:40:11

4.- Determinació periodicitat de les sessions ordinàries del Ple

De: 00:40:14
A: 01:20:04

5.- Creació i composició de les Comissions Informatives

De: 01:21:28
A: 01:28:18

6.- Determinació periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta
de Govern Local (article 88.1 LMRLIB)
7.- Determinació del règim de dedicació i retribucions dels
regidors i regidores de l’Ajuntament de Pollença Relació de
càrrecs de la Corporació amb dedicacions exclusives i parcials i
retribucions corresponents

De: 01:28:24
A: 01:30:09
De: 01:30:10
A: 02:21:29

8.- Assignació econòmica als grups polítics municipals i règim De: 02:21:39
d’indemnitzacions per assistències a sessions dels regidors i A: 02:37:46
regidores

10.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si De: 02:52:53
procedeix, del Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença A: 03:25:53
per l’exercici 2019

Francisca M. Adrover Cànaves 18/07/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

9. Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans De: 02:46:33
A: 02:52:52
col·legiats
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