ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 20/2019
Caràcter: extraordinària urgent
Data: 13 de novembre de 2019
Convocatòria: primera
Horari: de 16.00 h a 17.21 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents
Batle-President
Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots per Pollença)

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

25/11/2019 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. Miquel Llobeta Vives (Tots per Pollença)
Sr. Andrés Nevado Rodríguez (Unió Mollera Pollencina)
Sra. Bianca Maria Aguilar Ryan (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)
Sra. Magdalena Seguí Cerdà (Junts Avançam)
Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam)
Sra. Marina Llobera Vicens (Alternativa per Pollença)
Sr. Michael L. Müller Flury (Unides Podem)
Sr. Josep Marquet Cerdà (El Pi – Proposta per les Illes Balears)

Secretària
Sra. Francisca M. Adrover Cànaves

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària
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Interventor
Sr. Albert Valicourt Genzor

No assisteixen (amb excusa)
Regidor Sr. Mateu Soler Estrany (Tots per Pollença)
Ordre del dia
1.- Ratificació de la urgència de la sessió.
2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2019, sota la
modalitat de transferència de crèdit. (Expedient electrònic ABS 2019/3643)
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3.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 32/2019, sota la
modalitat de transferència de crèdit. (Expedient electrònic ABS 2019/3803)
4.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 33/2019, sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals.
(Expedient electrònic ABS 2019/3804)
5.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm. 34/2019, sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals.
(Expedient electrònic ABS 2019/3805)
6.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 35/2019, sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals.
(Expedient electrònic ABS 2019/3806)

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Ratificació de la urgència de la sessió.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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De conformitat amb l’establert a l’article 81.4 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) i a l’article 46.2 b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, el Sr. Batle justifica la urgència de la
sessió la qual ve motivada, fonamentalment, per assolir abans de finalitzar l’any
pressupostari 2019 l’aprovació definitiva, si procedeix, de les modificacions de crèdits
que es tractaran en els punts de l’ordre del dia següents (del 3 al 6), tot tenint en compte
el tràmit previ preceptiu d’informació/exposició pública, i poder dur a terme les
actuacions i les inversions que es detallen en els expedients de referència.
Efectuada la votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (nou vots a favor: Tots
per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi-Proposta per les Illes,
cinc vots en contra: Junts Avançam i dues abstencions: Unides Podem i Alternativa per
Pollença) – assolint el quòrum legal de majoria absoluta que es requereix conforme
l’article 81.4 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears (LMRLIB)-, acorden ratificar la urgència de la sessió.
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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 00:00:25 a 00:08:09).
2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm.
28/2019, sota la modalitat de transferència de crèdit. (Expedient electrònic ABS
2019/3643)
Seguidament es dóna lectura a la Proposta del regidor delegat d’Educació, Cultura i
Mediació Cultural, Sr. Josep Marquet Cerdà de dia 30 d’octubre de 2019 que es
transcriu literalment a continuació:
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“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’EDUCACIÓ, CULTURA I MEDIACIÓ
CULTURAL
Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 28-2019 sota la
modalitat de transferència de crèdit (Exp. electrònic ABS 2019/3643)
Vist que el pressupost de l’exercici 2019 publicat en el BOIB núm. 89 de 04.07.19 preveu una
aplicació pressupostària per dur a terme la convocatòria en règim de concurrència competitiva
per desenvolupar el programa Escola Matinera.
Vist que aquesta convocatòria es preveia adreçada a les AMIPAS del CEIP de Pollença, i
atenent que les úniques associacions que realitzen el programa d’Escola Matinera són les del
CEIP Joan Mas i del CEIP Costa i Llobera.
Vista la necessitat d’agilitzar el procediment de concessió de la subvenció mitjançant
atorgament directe.

Vist que l’article 22.2 de la Llei General de Subvencions defineix les subvencions previstes
nominativament en el pressupost com aquelles objecte de les quals, dotació pressupostària i
beneficiari apareixen determinades expressament en l’estat de despeses del pressupost.
Atenent que la subvenció que es pretén atorgar no apareix en el pressupost de la Corporació de
l’exercici 2019, essent necessari per tant modificar el mateix, donant publicitat de conformitat
amb l’article 169 del RDL 2/2004, de 05 de març , pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Vist que s’ha de dotar crèdit necessari suficient per atorgar, si escau, una subvenció
nominativa a l’AMIPA CEIP COSTA I LLOBERA per import de 3.000 euros a cadascuna.

Vista la provisió de Batlia de data 24 d’octubre de 2019.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor.
Josep Marquet Cerdà, regidor delegat d’educació, cultura i mediació cultural, proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària
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Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 28-2019, sota la
modalitat de transferència de crèdit d’acord amb el següent detall:
Consignació de Despesa amb crèdit en baixa que es considera reductible sense pertorbar el
normal funcionament de l’àrea.
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
320

48103

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Subvencions escola Matinera

3.000
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Consignació de Despesa amb alta de crèdit
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
320

48024

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Subvenció Associació Mares
i Pares CEIP Costa i
Llobera

3.000

Segon.- Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci en el tauló d’edicte de la
Corporació i en el BOIB per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Plenari. El present expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’hagin formulat reclamacions, en cas
contrari , el Plenari disposarà d’un mes per resoldre.
No obstant això, el Ple acordarà.”

Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

Bartomeu Cifre Ochogavia

3.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm.
32/2019, sota la modalitat de transferència de crèdit. (Expedient electrònic ABS
2019/3803)
Tot seguit es dóna lectura a la Proposta de Batlia de dia 12 de novembre de 2019 que es
transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA DE BATLIA
Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 32-2019 sota la
modalitat de transferència de crèdits. (Exp. electrònic ABS 2019/3803)
Atesa la conveniència d’acomodar els crèdits a les despeses que es preveuen així com
equilibrar el crèdit definitiu a l’execució real produïda de determinades aplicacions
pressupostàries, i en l’exercici de la facultat que m’atribueixen la Base 8 d’Execució del
Pressupost de 2019 de l’Ajuntament de Pollença.
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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 00:08:10 a 00:13:43).

Atenent que les aplicacions que es minoren es consideren reductibles sense pertorbar el
funcionament normal dels serveis.
Vist que de conformitat amb l’article 179.2 Reial Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article 40.3 del RD 500/1990, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, d’Hisendes Locals, la seva aprovació
s’ha de dur a terme a través del Ple de la Corporació,
Vist l´informe d´Intervenció favorable a la tramitació de l’expedient.
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Bartomeu Cifre Ochogavia, Batle de l’Ajuntament de Pollença, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 32-2019, sota la
modalitat de transferència de crèdit d’acord amb el següent detall:
Consignació de Despesa amb crèdit en baixa
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

231

25/11/2019 Batle

APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Intervenció
Educativa
Medi Obert

114.000,00

Consignació de Despesa amb alta de crèdit

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària
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2279912

IMPORT

IMPORT €

337

2279919

Servei Centres
Oberts

14.000,00

338

226090

Festes Locals

17.000,00

4311

226091

Fires

18.000,00

330

226020

Publicitat àrea
cultura

5.000,00

330

226061

Activitats
culturals i
didàctiques

24.000,00

226011

Museu,
exposicions,
actes i
impremta

7.000,00

333

5

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

f5376a44f6fd4716818bd02c668b6cea001

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

Bartomeu Cifre Ochogavia

IMPORT €

340

21910

Material
esportiu

3.000,00

340

2211086

Productes
neteja
Poliesportiu

7.000,00

430

2260210

Promoció i
Publicitat
turística

7.000,00

450

21002

Conservació
camins

3.000,00

3302

22000

Material oficina
i diversos

1.100,00

3381

226028

Publicitat i
propaganda
Festival

6.400,00

221100

Productes
neteja
administració
general

1.500,00

TOTAL

114.000,00

9201

Segon.- Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci en el tauló d’edicte de la
Corporació i en el BOIB per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Plenari. El present expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’hagin formulat reclamacions, en cas
contrari , el Plenari disposarà d’un mes per resoldre.

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària
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APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

No obstant això, el 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 00:13:45 a 00:27:58).
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Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (nou vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi-Proposta per les Illes, cinc vots en
contra: Junts Avançam i dues abstencions: Alternativa per Pollença i Unides Podem),
acorden aprovar íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el
mateix.
4.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm.
33/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de
Tresoreria per a despeses Generals. (Expedient electrònic ABS 2019/3804)
Acte seguit es dóna lectura a la Proposta de Batlia de dia 12 de novembre de 2019 que
es transcriu literalment a continuació:
PROPOSTA DE BATLIA
Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 33-2019 sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals (Expedient electrònic ABS 2019/3804)

APLICACIÓ

Bartomeu Cifre Ochogavia
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25/11/2019 Batle

Considerant la necessitat de dur a terme les següents actuacions i inversions i de conformitat
amb els pressuposts que hi consten a l’expedient:

933 62268

933 62269

Rehabilitació i
adequació façana
seu de
l'Ajuntament
Oficina Turisme
Port i Cala Sant
Vicenç
Subministrament
i instal·lació
canonada 1ª
Línia Port
TOTAL

200.000,00

325.000,00

200.000,00
725.000,00

Vist que el superàvit pressupostari que es pot emprar per aquest exercici 2019 és
aproximadament de 3.300.000 euros i la despesa de les obres executades i compromeses fins a
la data finançades amb aquest superàvit i que es consideren com inversions financerament
sostenibles són les següents:

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària
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933 62270

DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

APLICACIÓ DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

EXECUTAT +
COMPROMES €
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APLICACIÓ DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

EXECUTAT +
COMPROMES €

933 61950

Inf. Urbanes
C/Temporal Cala
Molins

982.112,76

982.112,76

933 62241

Adequació primer
pis edifici Carotti

209.991,99

0,00

391.542,97

276.510,93

Asfaltat i
empedrat de
carrers
Obres passeig
port Pollença
Fase II
Accés rotonda
Carretera
MA2220

153 61001
432 60918

Substitució
superfície pavelló

342 62309

Rehabilitació i
adequació
Residència
Oficina de
turisme Moll

231 62258

Bartomeu Cifre Ochogavia

933 62254

8.629,39

54.067,72

44.236,36

60.285,80

60.285,80

6.667,30

6.667,30

100.000,00

0,00

Remodelació
urbana de la
1.050.000,00
Plaça Moll i
carrer Formentor

0,00

153 63409

Adquisició camió
àrea serveis

80.000,00

0,00

333 62241

Rehabilitació
taverna

47.000,00

0,00

152 62254

Rehabilitació
casa del carrer
Roser-Vell

200.000,00

0,00

231 62258

Rehabilitació i
adequació
Residència

78.000,00

0,00

Rehabilitació Bar
Katy

100.000,00

0,00

933 62258

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària
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153 61950

8.629,39

231 62254
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600.000,00

0,00

342 62310

Millora eficiència
energètica
instal·lacions
esportives

20.000,00

20.000,00

342 62254

Reforma Interior
vestuaris
esportius

406.000,00

0,00

171 60009

Expropiació finca
registral 1330ST
Dones de Ca'n
Sales

227.000,00

Aprov. Inicial MC
27-2019

Rehabilitació i
adequació façana
200.000,00
seu de
l'Ajuntament
Oficina Turisme
Port i Cala Sant 325.000,00
Vicenç
Subministrament
i instal·lació
200.000,00
canonada 1ª
Línia Port
Adquisició
habitatge i local
450.000,00
Plaça MajorCine Capitol
Expropiació
carreró dels
75.000,00
Àngels
TOTAL
5.871.297,93

933 62269

933 62270

933 68102
Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària
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Rehabilitació de
La Vinyeta del
pont Romà

933 62271

Signatura 1 de 2

IMPORT
Despeses
generals €

933 62100

933 62268
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APLICACIÓ DENOMINACIÓ

MC 33-2019

MC 33-2019

MC 33-2019

MC 34-2019

MC 35-2019
1.398.442,54

Atès que no està previst que s’executi un import superior a 3.300.000 euros per aquest exercici
2019.
Per tot l’anterior, i de conformitat amb la disposició addicional 6ª de la Llei Orgànica 2/2012 ,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la disposició addicional
16ª del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
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Hisendes Locals, el Real Decret-Llei 10/2019 ,de 29 de març, pel qual es prorroga per 2019 la
destinació del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals per a inversions
financerament sostenibles es considera necessari fer ús del superàvit pressupostari per dur a
terme les actuacions abans esmentades.
Vist que l’Ajuntament de Pollença compleix amb els requisits contemplats en la normativa per
poder emprar el superàvit pressupostari de l’exercici 2018 per destinar-ho a inversions
financerament sostenibles atès que el superàvit pressupostari del darrer exercici ha estat de
3.433.463,35 euros, la despesa de les obres executades i compromeses a data 11 de novembre
de 2019 és de 1.398.442,54 euros, no té endeutament bancari i el període mitjà de pagament del
darrer trimestre ha estat de 14,35 dies.
Vista la Memòria de Batlia de data 11 de novembre de 2019.
Vist els informes d’Intervenció de data 11 de novembre de 2019 favorables a la tramitació de
l’expedient de modificació de crèdit 33-2019.
Bartomeu Cifre Ochogavia, Batle de l’Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
del següent:
ACORD

CRÈDIT EXTRAORDINARI
PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ DENOMINACIÓ

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 33/2019, sota la
modalitat de crèdit extraordinari d’acord amb el següent detall:

933 62268

933 62269

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

933 62270

Rehabilitació i
adequació façana
seu de
l'Ajuntament
Oficina Turisme
Port i Cala Sant
Vicenç
Subministrament
i instal·lació
canonada 1ª
Línia Port
TOTAL

IMPORT
Despeses
generals €
200.000,00

325.000,00

200.000,00
725.000,00

PRESSUPOST D’ INGRESSOS
CONCEPTE DENOMINACIÓ IMPORT
Romanent de
Tresoreria per a
87000
725.000
despeses
Generals
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Segon.- Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci en el tauló d’edicte de la
Corporació i en el BOIB per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Plenari. El present expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’hagin formulat reclamacions, en cas
contrari , el Plenari disposarà d’un mes per resoldre.
No obstant això, el 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 00:27:59 a 00:57:14).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (onze vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi-Proposta per les Illes, Unides Podem i
Alternativa per Pollença, i cinc vots en contra: Junts Avançam), acorden aprovar
íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

Diligència.- Per fer constar que abans de començar la consideració del present assumpte inclòs en el
punt 5.- de l’ordre del dia la regidora Sra. Marina Llobera Vicens (Alternativa per Pollença) s’absenta
de la sala de sessions en compliment del deure d’abstenció establert en l’article 76 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) pel que els membres de les Corporacions
locals s’hauran d’abstenir de participar en la deliberació, votació, decisió i execució de tot assumpte
quan concorri alguna de les causes a què es refereix la legislació de procediment administratiu, en
concordança amb l’article 23.2 b) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP).

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

5.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació de crèdits núm.
34/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de
Tresoreria per a despeses Generals. (Expedient electrònic ABS 2019/3805)

Seguidament s’inicia la consideració del punt 5.- inclòs en l’ordre del dia amb la lectura
de la Proposta de Batlia de dia 12 de novembre de 2019 que es transcriu literalment a
continuació:
“PROPOSTA DE BATLIA

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdits núm. 34-2019 sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals (Expedient electrònic ABS 2019/3805)
Considerant la necessitat de dur a terme l’adquisició de l’habitatge i local situat a la planta
Baixa de l’edifici de l’antic Cine Capitol de la Plaça Major per import de 450.000 euros.
Vist l’informe de valoració efectuat per part del serveis tècnics de novembre de 2019.
Vist que el superàvit pressupostari que es pot emprar per aquest exercici 2019 és
aproximadament de 3.300.000 euros i la despesa de les obres executades i compromeses fins a
la data finançades amb aquest superàvit, les modificacions aprovades inicialment i les
projectades que es consideren com inversions financerament sostenibles són les següents:
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APLICACIÓ DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

EXECUTAT +
COMPROMES €

933 61950

Inf. Urbanes
C/Temporal Cala
Molins

982.112,76

982.112,76

933 62241

Adequació primer
pis edifici Carotti

209.991,99

0,00

391.542,97

276.510,93

Asfaltat i
empedrat de
carrers
Obres passeig
port Pollença
Fase II
Accés rotonda
Carretera
MA2220

153 61001
432 60918

Substitució
superfície pavelló

342 62309

Rehabilitació i
adequació
Residència
Oficina de
turisme Moll

Bartomeu Cifre Ochogavia

231 62258
933 62254

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

153 61950

8.629,39

8.629,39

54.067,72

44.236,36

60.285,80

60.285,80

6.667,30

6.667,30

100.000,00

0,00

933 62258

Remodelació
urbana de la
1.050.000,00
Plaça Moll i
carrer Formentor

0,00

153 63409

Adquisició camió
àrea serveis

80.000,00

0,00

333 62241

Rehabilitació
taverna

47.000,00

0,00

152 62254

.Rehabilitació
casa del carrer
Roser-Vell

200.000,00

0,00

231 62258

Rehabilitació i
adequació
Residència

78.000,00

0,00

231 62254

Rehabilitació Bar
Katy

100.000,00

0,00
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600.000,00

0,00

342 62310

Millora eficiència
energètica
instal·lacions
esportives

20.000,00

20.000,00

342 62254

Reforma Interior
vestuaris
esportius

406.000,00

0,00

171 60009

Expropiació finca
registral 1330ST
Dones de Ca'n
Sales

227.000,00

Aprov. Inicial MC
27-2019

Rehabilitació i
adequació façana
200.000,00
seu de
l'Ajuntament
Oficina Turisme
Port i Cala Sant 325.000,00
Vicenç
Subministrament
i instal·lació
200.000,00
canonada 1ª
Línia Port
Adquisició
habitatge i local
450.000,00
Plaça MajorCine Capitol
Expropiació
carreró dels
75.000,00
Àngels
TOTAL
5.871.297,93

933 62269

933 62270

933 68102
Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

EXECUTAT +
COMPROMES €

Rehabilitació de
La Vinyeta del
pont Romà

933 62271

Signatura 1 de 2

IMPORT
Despeses
generals €

933 62100

933 62268

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

APLICACIÓ DENOMINACIÓ

MC 33-2019

MC 33-2019

MC 33-2019

MC 34-2019

MC 35-2019
1.398.442,54

Atès que no està previst que s’executi un import superior a 3.300.000 euros per aquest exercici
2019.
Per tot l’anterior, i de conformitat amb la disposició addicional 6ª de la Llei Orgànica 2/2012 ,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la disposició addicional
16ª del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
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Hisendes Locals, el Real Decret-Llei 10/2019 ,de 29 de març, pel qual es prorroga per 2019 la
destinació del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals per a inversions
financerament sostenibles es considera necessari fer ús del superàvit pressupostari per dur a
terme l’adquisició abans esmentada.
Vist que l’Ajuntament de Pollença compleix amb els requisits contemplats en la normativa per
poder emprar el superàvit pressupostari de l’exercici 2018 per destinar-ho a inversions
financerament sostenibles atès que el superàvit pressupostari del darrer exercici ha estat de
3.433.463,35 euros, la despesa de les obres executades i compromeses a data 11 de novembre
de 2019 és de 1.398.442,54 euros, no té endeutament bancari i el període mitjà de pagament del
darrer trimestre ha estat de 14,35 dies.
Vista la Memòria de Batlia de data 11 de novembre de 2019.
Vist els informes d’Intervenció de data 11 de novembre de 2019 favorables a la tramitació de
l’expedient de modificació de crèdit 34-2019.

ACORD
Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 34/2019, sota la
modalitat de crèdit extraordinari d’acord amb el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
PRESSUPOST DE DESPESES

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

Bartomeu Cifre Ochogavia, Batle de l’Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
del següent:

APLICACIÓ DENOMINACIÓ
Adquisició
habitatge i local
Plaça Major933 62271
Cine Capitol

IMPORT
Despeses
generals €

450.000

CONCEPTE DENOMINACIÓ IMPORT
Romanent de
Tresoreria per a
despeses
87000
Generals
450.000

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

PRESSUPOST D’ INGRESSOS

Segon.- Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci en el tauló d’edicte de la
Corporació i en el BOIB per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Plenari. El present expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’hagin formulat reclamacions, en cas
contrari , el Plenari disposarà d’un mes per resoldre.
No obstant això, el Ple acordarà.”
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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 00:57:15 a 01:09:26).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (deu vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi-Proposta per les Illes i Unides Podem, i
5 vots en contra: Junts Avançam), acorden aprovar íntegrament el dictamen precedent i
els acords continguts en el mateix.
Diligència.- Per fer constar que abans de tractar el següent punt de l’ordre del dia la regidora Sra.
Marina Llobera Vicens (Alternativa per Pollença) es reintegra a la sala de sessions.

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm.
35/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de
Tresoreria per a despeses Generals (Expedient electrònic ABS 2019/3806)

“PROPOSTA DE BATLIA

Bartomeu Cifre Ochogavia

Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdit núm. 35-2019 sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals (Expedient electrònic ABS 2019/3806)
Considerant la necessitat de dur a terme l’expropiació de carreró sit al C/dels Àngels de
Pollença per import de 75.000 euros.
Vist que el superàvit pressupostari que es pot emprar per aquest exercici 2019 és
aproximadament de 3.300.000 euros i la despesa de les obres executades i compromeses fins a
la data finançades amb aquest superàvit, les modificacions aprovades inicialment i les
projectades que es consideren com inversions financerament sostenibles són les següents:

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

Tot seguit es dóna lectura a la Proposta de Batlia de dia 12 de novembre de 2019 que es
transcriu literalment a continuació:

APLICACIÓ DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

EXECUTAT +
COMPROMES €

933 61950

Inf. Urbanes
C/Temporal Cala
Molins

982.112,76

982.112,76

933 62241

Adequació primer
pis edifici Carotti

209.991,99

0,00

391.542,97

276.510,93

Asfaltat i
empedrat de
carrers
Obres passeig
port Pollença
Fase II

153 61001
432 60918

8.629,39

8.629,39
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APLICACIÓ DENOMINACIÓ
Accés rotonda
Carretera
MA2220

54.067,72

44.236,36

342 62309

Substitució
superfície pavelló

60.285,80

60.285,80

6.667,30

6.667,30

Rehabilitació i
adequació
Residència
Oficina de
turisme Moll

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

933 62254

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

EXECUTAT +
COMPROMES €

153 61950

231 62258

Signatura 1 de 2

IMPORT
Despeses
generals €

100.000,00

0,00

933 62258

Remodelació
urbana de la
1.050.000,00
Plaça Moll i
carrer Formentor

0,00

153 63409

Adquisició camió
àrea serveis

80.000,00

0,00

333 62241

Rehabilitació
taverna

47.000,00

0,00

152 62254

.Rehabilitació
casa del carrer
Roser-Vell

200.000,00

0,00

231 62258

Rehabilitació i
adequació
Residència

78.000,00

0,00

231 62254

Rehabilitació Bar
Katy

100.000,00

0,00

933 62100

Rehabilitació de
La Vinyeta del
pont Romà

600.000,00

0,00

342 62310

Millora eficiència
energètica
instal·lacions
esportives

20.000,00

20.000,00
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APLICACIÓ DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

EXECUTAT +
COMPROMES €

342 62254

Reforma Interior
vestuaris
esportius

406.000,00

0,00

171 60009

Expropiació finca
registral 1330ST
Dones de Ca'n
Sales

227.000,00

Aprov. Inicial MC
27-2019

Rehabilitació i
adequació façana
200.000,00
seu de
l'Ajuntament
Oficina Turisme
Port i Cala Sant 325.000,00
Vicenç
Subministrament
i instal·lació
200.000,00
canonada 1ª
Línia Port
Adquisició
habitatge i local
450.000,00
Plaça MajorCine Capitol
Expropiació
carreró dels
75.000,00
Àngels
TOTAL
5.871.297,93

933 62268

933 62270

Bartomeu Cifre Ochogavia

933 62271

933 68102

MC 33-2019

MC 33-2019

MC 34-2019

MC 35-2019
1.398.442,54

Atès que no està previst que s’executi un import superior a 3.300.000 euros per aquest exercici
2019.
Per tot l’anterior, i de conformitat amb la disposició addicional 6ª de la Llei Orgànica 2/2012 ,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la disposició addicional
16ª del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, el Real Decret-Llei 10/2019 ,de 29 de març, pel qual es prorroga per 2019 la
destinació del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals per a inversions
financerament sostenibles, es considera necessari fer ús del superàvit pressupostari per dur a
terme l’esmentada expropiació.

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

933 62269

MC 33-2019

Vist que l’Ajuntament de Pollença compleix amb els requisits contemplats en la normativa per
poder emprar el superàvit pressupostari de l’exercici 2018 per destinar-ho a inversions
financerament sostenibles atès que el superàvit pressupostari del darrer exercici ha estat de
3.433.463,35 euros, la despesa de les obres executades i compromeses a data 11 de novembre
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de 2019 és de 1.398.442,54 euros, no té endeutament bancari i el període mitjà de pagament del
darrer trimestre ha estat de 14,35 dies.
Vista la Memòria de Batlia de data 11 de novembre de 2019.
Vist els informes d’Intervenció de data 11 de novembre de 2019 favorables a la tramitació de
l’expedient de modificació de crèdit 35-2019.
Bartomeu Cifre Ochogavia, Batle de l’Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
del següent:
ACORD
Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 35/2019, sota la
modalitat de crèdit extraordinari d’acord amb el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
PRESSUPOST DE DESPESES

933 68102

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

APLICACIÓ DENOMINACIÓ
Expropiació
carreró dels
Àngels

IMPORT
Despeses
generals €
75.000

PRESSUPOST D’ INGRESSOS
CONCEPTE DENOMINACIÓ IMPORT
Romanent de
Tresoreria per a
87000
75.000
despeses
Generals

No obstant això, el Ple acordarà.

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Segon.- Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci en el tauló d’edicte de la
Corporació i en el BOIB per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Plenari. El present expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’hagin formulat reclamacions, en cas
contrari , el Plenari disposarà d’un mes per resoldre.

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 01:09:27 a 01:14:30).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (deu vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi-Proposta per les Illes i Alternativa per
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Pollença, cinc vots en contra: Junts Avançam i una abstenció: Unides Podem), acorden
aprovar íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau,
El batle

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

25/11/2019 Batle

La secretària
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AJUNTAMENT PLE / Sessió Extraordinària Urgent núm. 20/2019
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 13 de novembre de
2019

Situació de
minutatge

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

25/11/2019 Batle

Ordre del dia
1.- Ratificació de la urgència de la sessió.

De: 00:00:25
A: 00:08:09

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 28/2019, sota la modalitat de transferència de
crèdit. (Expedient electrònic ABS 2019/3643)

De: 00:08:10
A: 00:13:43

3.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 32/2019, sota la modalitat de transferència de
crèdit. (Expedient electrònic ABS 2019/3803)

De: 00:13:45
A: 00:27:58

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 33/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari
finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals.
(Expedient electrònic ABS 2019/3804)

De: 00:27:59
A: 00:57:14

5.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 34/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari
finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals.
(Expedient electrònic ABS 2019/3805)

De: 00:57:15
A: 01:09:26

6.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 35/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari
finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals.
(Expedient electrònic ABS 2019/3806)

De: 01:09:27
A: 01:14:30
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