Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/13

Ple

Caràcter de la sessió

Extraordinària
Motiu: «Aprovar en l'exercici pressupostari vigent els
assumptes corresponents a les modificacions de crèdit
incloses en l’ordre del dia d’aquest expedient de sessió»

Tipus de convocatòria

Primera

Data

5 de novembre de 2021

Durada

Des de les 11.40 hores fins a les 13.25 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Bartomeu Cifre Ochogavia

Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Batle-President

Bartomeu Cifre Ochogavia

SÍ

Regidora

Francisca Cerdà Nadal

SÍ

Regidora

Maria P. Buades Cifre

SÍ

Regidor

Mateu Soler Estrany

SÍ

Regidor

Miquel Llobeta Vives

SÍ

Regidor

José Luis Pons Cifre

SÍ

Regidor

Andrés Nevado Rodríguez

SÍ

Regidora

Bianca Maria Aguilar Ryan

SÍ

Regidor

David Alonso García

NO
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Càrrec

Número: 2021-0012 Data: 30/11/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Bartomeu Cifre Ochogavia (2 de 2)
Batle-President
Data Signatura: 30/11/2021
HASH: 9529c5901497ce535e6093b7f799adb3

FRANCISCA MARIA ADROVER CANAVES (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 30/11/2021
HASH: 1579a812fef842c4daf210389bffd31e

ACTA

ACTA

Josep Marquet Cerdà

SÍ

Regidor

Miquel Àngel March Cerdà

SÍ

Regidor

Antoni Cànaves Capllonch

SÍ

Regidor

Miquel Àngel Sureda Massanet

SÍ

Regidora

Joana Aina Campomar Orell

NO

Regidora

Magdalena Seguí Cerdà

SÍ

Regidora

Antonina Amer Cifre

SÍ

Regidor

Michael L. Muller Flury

SÍ

Excuses d'assistència presentades:

ACTA DEL PLE

Regidor David Alonso García (per motius laborals)
Regidora Joana Aina Campomar Orell (per motius laborals)

Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

SÍ

Interventor

Alberto Valicourt Genzor

SÍ

Tot seguit el batle-president, i una vegada verificat per la secretària que hi ha el quòrum
legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) per a la
constitució vàlida de l’òrgan, declara oberta la sessió.
1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: unanimitat/assentiment

El batle-president demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de formular
cap observació a l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de dia 30 de setembre de
2021.
No se’n formula cap, d’observació.
Se sotmet a votació l’aprovació de les actes i n’esdevé el resultat següent: unanimitat (14)
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Regidor

Número: 2021-0012 Data: 30/11/2021

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

ACTA
2.- Presa de possessió de la senyora Antonina Amer Cifre del càrrec de regidora de
l'Ajuntament de Pollença
Vist l'escrit de renúncia al càrrec de regidor presentat pel senyor Pere Josep Coll
Torrendell (2021-E-RE-4082, de 14 de setembre) mitjançant el qual posà de manifest i
formalitzà la renúncia voluntària al càrrec del què va prendre possessió dia 24 de
setembre de 2021 per la candidatura del partit Alternativa per Pollença (A) després de les
eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019, de la qual l’Ajuntament Ple en va
prendre coneixement en la sessió plenària celebrada dia 30 de setembre de 2021.

Atès que en compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LBRL), en relació amb l’article 75 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB), la
Sra. Antonina Amer Cifre ha presentat declaració sobre causes de possible incompatibilitat
i sobre qualsevol activitat que les proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics,
així com declaració dels seus bens patrimonials i de la participació en societats de tot tipus
en data 20/09/2021 (Exp. Registre d’Interessos/Declaració núm. 20/2021).
De conformitat amb el que disposa l'article 108.8 de la Llei orgànica 5/195, de 19 de juny,
de règim electoral general i la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral
Central, sobre substitució de càrrecs representatius local (BOE núm. 171, de 18 de juliol
de 2003), s’assenyala que, en el moment de la pressa de possessió i per adquirir la plena
condició del càrrec, els candidats electes hauran de formular promesa o jurament
d'acatament a la Constitució, pel que per part del senyor Batle - President se sol·licita la
compareixença de la senyora Antonina Amer Cifre, convocada a dit efecte a la present
sessió plenària.
Personada la senyora Antonina Amer Cifre, es procedeix per la Batlia a donar lectura a la
pregunta establerta en l'article 1r del Reial decret 707/79, de 5 d'abril, regulador de la
fórmula per a la pressa de possessió de càrrecs o funcions en els següents termes:
«¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de REGIDORA d’aquest Ajuntament de Pollença, amb lleialtat al Rei i respectar i
fer respectar la Constitució, com norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears?»
3
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ACTA DEL PLE

Vist que mitjançant escrit de la Batlia de dia 7 d'octubre de 2021 (2021-S-RC-2209) es va
sol·licitar a la Junta Electoral Central que es lliuràs la corresponent acta acreditativa
(credencial) de la condició de regidor electe a favor de la senyora Antonina Amer Cifre, per
ser la persona a la que correspon succeir al referit dimissionari, per figurar a la llista
electoral de la candidatura ALTERNATIVA PER POLLENÇA (A), ocupant el lloc núm. 4,
resultant que dit document fou expedit i tramès en data 15 d'octubre (2021-E-RC-6627) i
notificat fefaentment a la interessada (2021-S-RE-4584) constant la seva recepció en data
19 d'octubre.

Número: 2021-0012 Data: 30/11/2021

Vist l'informe de Secretaria emès en data 14 de setembre de 2021 sobre la legislació
aplicable i procediment a seguir per part de la Corporació davant la renúncia d'un/a
regidor/a.

ACTA
A la pregunta formulada la senyora Amer Cifre contesta: «per imperatiu legal, promet».
Seguidament el senyor Batle dona possessió del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament
de Pollença a la senyora Antonina Amer Cifre, la qual passa seguidament a ocupar el seu
lloc en qualitat de membre de la Corporació.

Tipus de votació: ordinària
A favor: 9 En contra: 4 Abstencions: 2 Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

A continuació, i abans d’entrar en el debat i deliberació del Dictamen emès per la
Comissió Informativa Permanent General, es procedeix a formular una esmena al mateix,
en el sentit d’incrementar diverses partides del pressupost de despeses a conseqüència
dels informes justificatius de necessitat emesos per part del regidor delegat de l’Àrea de
Festes, senyor Josep Lluís Pons Cifre, i del regidor delegat de l’Àrea de Fires, senyor
Miquel Llobeta Vives, dia 2 de novembre de 2021, respectivament, per incrementar les
aplicacions pressupostàries de les esmentades àrees, així com l’informe justificatiu de
necessitat emès per part del cap de l’Àrea de Serveis, senyor Bartomeu Cerdà Estades
dia 3 de novembre de 2021 en el mateix sentit; indica el senyor batle-president que els
esmentats informes han estat incorporats a l’expedient en les dates assenyalades si bé en
posterioritat a l’emissió del Dictamen.
Abans de debatre l’esmena formulada, prèvia sol·licitud de l’ús de la paraula al batlepresident, per la secretària es posa de manifest que si bé els informes justificatius que
acompanyen la proposta de modificació del Dictamen especifiquen els imports i la
descripció de la necessitat de la modificació de crèdits, manca indicar en alguns dels
mateixos l’aplicació pressupostària del pressupost de despeses objecte d’increment
mitjançant suplement de crèdit, sol·licitant alhora l’interventor la indicació i/o la
complementació de dits informes justificatius amb les aplicacions pressupostàries
pertinents ateses les repercussions pressupostàries objecte de l’esmena formulada.
Acte seguit, després de diversos aclariments i especificació de les aplicacions
pressupostàries concretes per part dels regidors delegats proposants de l’esmena, se
sotmet a votació l’esmena formulada de conformitat amb el que disposa l’article 91.3
LMRLIB i a l’article 97.5 ROF, amb el resultat següent: nou (9) vots a favor dels membres
dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina i El Pi – Proposta per les
Illes Balears; i sis (6) vots en contra dels membres dels grups municipals Junts Avançam,
4
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3.- Expedient 4602/2021. Dictamen per a l'aprovació inicial de l'expedient de
modificació de crèdits núm. 30/2021, sota la modalitat de suplement de crèdit
finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals

Número: 2021-0012 Data: 30/11/2021

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
00:02:30 a 00:08:15).

ACTA
Alternativa per Pollença i Unides Podem.
Per part dels regidors Michael L. Muller Flury (Unides Podem) i Miquel Àngel March Cerdà
(Junts Avançam) es formula queixa davant la improvisació total de l’Equip de Govern
respecte el tractament i el debat d’aquesta esmena, per la manca d’informació detallada
de la mateixa i de completar-la en el transcurs del propi debat.
Pren la paraula el batle-president i manifesta que, efectivament, ha estat així, pel que
demana disculpes per la forma en què s’ha proposat l’esmena, que ja avançà en seu de
Comissió Informativa que es formularia una vegada incorporats a l’expedient els informes
justificatius, si bé pensava que aquests especificarien les aplicacions pressupostàries amb
més detall.

ACTA DEL PLE

Vist l’informe justificatiu de necessitat emès per part del cap de policia local dia 11
d’octubre de 2021 per incrementar les aplicacions pressupostàries de l’àrea de Seguretat i
ordre públic.
Vist l’informe justificatiu de necessitat emès per part del regidor delegat de Fires, el Sr.
Miquel Llobeta Vives dia 16 d’octubre de 2021 per incrementar les aplicacions
pressupostàries de l’àrea de Fires.
Vist l’informe justificatiu de necessitat emès per part del regidor delegat de Cultura, el Sr.
Josep Marquet Cerdà dia 26 d’octubre de 2021 per incrementar les aplicacions
pressupostàries de l’àrea de Cultura.
Vista la necessitat d’incrementar les aplicacions pressupostàries corresponents a l’àrea de
la Residència Social Sant Domingo motivat per l’increment de despesa duta a terme en
uniformes, productes de neteja, material clínic, de menjador i serveis professionals degut
al manteniment de les condicions òptimes d’higiene dirigides a la protecció de la salut dels
residents, així com per la manca de personal en el cas de baixes dels treballadors de la
Residència, essent necessari dur a terme la seva cobertura mitjançant contractació
externa.
Vista que la liquidació pressupostària 2020 va tancar amb un romanent de Tresoreria per
a despeses generals de 31.898.706,84 euros, magnitud que serveix per finançar
modificacions de crèdits de conformitat amb l’establert als articles 177 del RDL 2/2004, de
5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vist que el saldo del romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2020, després de la seva utilització en les
modificacions de crèdits núm. 1, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 16 i 18 per import total de
6.905.089,26 euros, és suficient per afrontar el finançament de la modificació proposada.
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«PROPOSTA DE BATLIA

Número: 2021-0012 Data: 30/11/2021

Seguidament es transcriu el Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General que, amb l’esmena introduïda, esdevé del següent tenor literal:

ACTA
Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals

31.898.706,84

MODIFICACIONS CRÈDIT 1, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 16 I 18

6.905.089,26

ROMANENT DISPONIBLE

24.993.617,58

Vist els informes d’Intervenció favorables a la modificació de crèdit.
Vist l’informe justificatiu de necessitat emès per part del regidor delegat de de Festes, el
Sr. Josep Lluís Pons Cifre dia 2 de novembre de 2021 per incrementar les aplicacions
pressupostàries de l’Àrea de Festes

Vist l’informe justificatiu de necessitat emès per part del cap de l’Àrea de Serveis, el Sr.
Bartomeu Cerdà Estades dia 3 de novembre de 2021 per incrementar les aplicacions
pressupostàries de les àrees de serveis.

ACTA DEL PLE

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.30/2021, sota la
modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses
generals d’acord amb el següent detall:
PRESSUPOST DE DESPESES

Número: 2021-0012 Data: 30/11/2021

Vist l’informe justificatiu de necessitat emès per part del regidor delegat de Fires, el Sr.
Miquel Llobeta Vives dia 2 de novembre de 2021 per incrementar les aplicacions
pressupostàries de l’Àrea de Fires.

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

IMPORT
INICIAL

132

21400

Reparacions vehicles Policia
Local

10.000,00

132

224040

Vestuari Policia Local

20.000,00

132

22110

Productes neteja, higiene
COVID

2.000,00

132

221100

Test antígens

2.000,00

4311

2279931 Servei vigilància

4311

226095

Fira del VI

3.600,00

4311

226091

Fires

3.500,00

IMPORT
ESMENA

50,00
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SUPLEMENT CRÈDIT

ACTA
IMPORT
ESMENA

330

226061

Activitats culturals i
didàctiques

50.000,00

2311

212001

Material clínic i farmacèutic

3.300,00

2311

213001

Material de cuina i menjador

3.300,00

2311

221100

Productes neteja i higiene
COVID-19

1.800,00

2311

221040

Uniformes i EPIS

2.000,00

2311

227990

Serveis professionals

55.000,00

4311

226092

Fira d'artesania

29.511,88

338

226092

Activitats festes

15.800,00

160

22700

Serveis sanejament

28.500,00

160

21305

Reparacions maquinària
sanejament

32.232,20

150

221034

Combustibles

6.000,00

150

221042

Vestuari personal

8.000,00

150

21401

Reparació vehicles obres i
altres

6.000,00

TOTAL

Número: 2021-0012 Data: 30/11/2021

IMPORT
INICIAL

156.550,00 126.044,08
IMPORT
TOTAL

282.594,08

FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la
liquidació de l'exercici anterior:
PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT €

87000

Romanent de Tresoreria per a
despeses generals

282.594,08

Segon. Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci en el tauler d’edictes de
7
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DESCRIPCIÓ

ACTA DEL PLE

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

ACTA

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’han formulat
reclamacions, en cas contrari, el Plenari disposarà d’un mes per resoldre.»

ACTA DEL PLE

Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

4.- Expedient 4722/2021. Dictamen per a l'aprovació inicial de l'expedient de
modificació de crèdit 32/2021 sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de
crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals i baixes per
anul·lacions
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 11 En contra: 0 Abstencions: 4 Absents: 0

Tot seguit se sotmet a consideració dels reunits el Dictamen formulat per la Comissió
Informativa Permanent General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DE BATLIA
Atesa la voluntat de dur a terme:
− El projecte de reforma de la zona urbana de Cala Barques de la Cala Sant Vicenç
per import de 1.100.000 euros.
−

El projecte d’adequació de pistes esportives al poliesportiu de Pollença per import
de 400.000 euros.

−

El projecte d’execució de l’espai lliure de la zona del Pont Romà de Pollença per
import de 1.200.000 euros.

− El projecte d’execució per a la construcció de pèrgoles per l’aturada de taxis del
Port de Pollença i adequació de la zona verda annexa per import de 150.000
euros.
8
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Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i
n’esdevé el resultat següent: nou (9) vots a favor dels membres dels grups municipals
Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina i El Pi – Proposta per les Illes Balears; quatre
(4) vots en contra dels membres del grup municipal Junts Avançam; i dos (2) vots
d’abstenció dels membres dels grups municipals Alternativa per Pollença i Unides Podem.

Número: 2021-0012 Data: 30/11/2021

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
00:30:21 a 00:55:50).

ACTA
− El projecte d’execució per a la millora de l’eficiència energètica de la piscina
coberta del Port de Pollença per import de 100.000 euros.
− El projecte de millora de l’eficiència energètica de la il·luminació de les zones
esportives de Pollença per import de 150.000 euros.
− El projecte d’execució de l’skatepark i millora de les zones exteriors annexes del
pavelló municipal de Pollença per import de 150.000 euros.

IMPORT 2021

Rehabilitació xarxa viària zona Cala Barques

150.000,00

Condicionament espai lliure Vinyeta del Pont Romà

125.000,00

Millora eficiència energètica piscina coberta Port

32.500,00

Millora eficiència energètica zones esportives Pollença

25.000,00

Actuacions
Pollença

d'adequació

diversos

espais

lliures

públics

TOTAL

ACTA DEL PLE

DESCRIPCIÓ

24.897,11
357.397,11

Vist que el Consell Insular de Mallorca en el marc de la convocatòria de subvencions pel
foment de l’activitat física mitjançant ajudes a la creació de noves instal·lacions esportives
i millora de les existents destinades a la pràctica de l’activitat física als municipis de
Mallorca concedeix a l’Ajuntament de Pollença un import de 216.639,21 euros (108.319,61
euros 2021 i 108.319,60 euros 2022) (BOIB núm. 99 de 24.07.21) per les inversions
següents:
PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

342 62276

Adequació pistes esportives
Poliesportiu Pollença

199.662,82 €

342 62277

Rocòdrom

14.866,77 €

340 62253

Obres adequació i reparació
poliesportius

2.109,62 €
9
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Vist que el Consell Insular de Mallorca en el marc de la convocatòria de subvencions
2021-2022 per a la reactivació econòmica per la crisi derivada de la COVID-19 en matèria
de sostenibilitat i eficiència urbana concedeix a l’Ajuntament de Pollença un import de
357.397,11 euros a l’exercici 2021 i 119.132,37 euros a l’exercici 2022 per les actuacions
següents:

Número: 2021-0012 Data: 30/11/2021

− El projecte de millora de diversos espais públics municipals de Pollença per import
de 80.000 euros.

ACTA

Vista que la liquidació pressupostària 2020 va tancar amb un romanent de Tresoreria per a
despeses generals de 31.898.706,84 euros, magnitud que serveix per finançar modificacions
de crèdits de conformitat amb l’establert als articles 177 del RDL 2/2004, de 5 de març pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Romanent líquid de Tresoreria per a despeses Generals

31.898.706,84

MODIFICACIONS CRÈDIT 1, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 16 I 18

6.905.089,26

ROMANENT DISPONIBLE

24.993.617,58

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. 32/2021, sota la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria
per a despeses generals i baixes per anul·lacions d’acord amb el següent detall:

ACTA DEL PLE

Vist els informes d’Intervenció favorables a la modificació de crèdit.

Número: 2021-0012 Data: 30/11/2021

Vist que el saldo del romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2020, després de la seva utilització en les
modificacions de crèdits núm. 1, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 16 i 18 per import total de
6.905.089,26 euros, és suficient per afrontar el finançament de la modificació proposada.

PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

xarxa

viària

IMPORT

933

62278

Rehabilitació
Barques

zona Cala

172

60014

Condicionament espai lliure Vinyeta del
Pont Romà

342

62336

Millora eficiència
coberta Port

energètica

piscina

342

62337

Millora eficiència
esportives Pollença

energètica

zones

172

60015

Actuacions d'adequació diversos espais

950.000
1.075.000
67.500
125.000
55.102,89
10

Codi Validació: A6GPRERNTA37EKH2LNF7ZLT67 | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 16

CRÈDIT EXTRAORDINARI/SUPLEMENT CRÈDIT

ACTA
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

132

62279

Pèrgoles aturada taxi i adequació zona
verda Port

150.000

342

62280

Skatepark i millora zones exteriors pavelló
Pollença

150.0000

342

62276

Adequació pistes esportives Poliesportiu
Pollença

200.337,18

TOTAL

2.772.940,07

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la
liquidació de l'exercici anterior i baixa per anul·lacions d’una aplicació que es considera
reductible sense pertorbar el servei, en els següents termes:
BAIXA PER ANUL·LACIONS

151

60008

DESCRIPCIÓ

Inversions pendents
participatius

IMPORT

pressuposts

30.250,00

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTE

87000

DENOMINACIÓ

IMPORT €

Romanent de Tresoreria per a despeses
2.742.690,07
generals

Segon. Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci en el tauler d’edictes 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’han 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 mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
11
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

ACTA DEL PLE

FINANÇAMENT

Número: 2021-0012 Data: 30/11/2021

lliures públics Pollença

ACTA

d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
01:04:51 a 01:19:33).
Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el resultat
següent: onze (11) vots a favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, El Pi – Proposta per les Illes Balears, Alternativa per Pollença i
Unides Podem; i quatre (4) vots d’abstenció dels membres del grup municipal Junts
Avançam.

Tipus de votació: unanimitat

Tot seguit els reunits consideren el Dictamen formulat per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA
Vist el conveni de col·laboració subscrit en data 19 de juliol de 2019 entre la Conselleria
d’Afers Socials i Esports i l’Ajuntament de Pollença per a la reserva i l’ocupació de places
residencials per a gent gran en situació de dependència.
Atès que per part del director general d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d’Afers
Socials es va traslladar la necessitat de signar al més aviat possible una addenda a
l’esmentat Conveni (2021-E-RC–4080) a conseqüència de l’aplicació de l’increment de
ràtios derivat del Decret llei 12/2020, de 28 d’agost, pel qual es modifica el règim transitori
per a la percepció de determinades prestacions establerts en el Decret llei 10/2020, de 12
de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, es modifica el
Decret 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer
front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, i es modifiquen les exigències de personal en les
residències de persones grans per atendre les conseqüències de la pandèmia (BOIB núm.
150/2020 de dia 20 d’agost).
Resultant que, conformement l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local (LRBRL) la competència per a l’aprovació del conveni de
col·laboració i, en conseqüència, de les addendes que en virtut del mateix es puguin
subscriure, correspon a l’Ajuntament Ple i considerant, per altra banda, les circumstàncies
del present assumpte davant la necessitat de no demorar la seva resolució fins la propera
sessió del Ple prevista pel proper 26 de novembre de 2021 amb la finalitat de que el nous
12

Número: 2021-0012 Data: 30/11/2021

Favorable
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5.- Expedient 3957/2021. Dictamen per a la ratificació de la Resolució de Batlia núm.
1086/2021, de 25 d’octubre, d’aprovació d’addenda al Conveni de col·laboració entre
la Conselleria d’Afers Socials i Esports i l’Ajuntament de Pollença per a la reserva i
l’ocupació de places residencials per a gent gran en situació de dependència

ACTA DEL PLE

Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

ACTA
preus es puguin aplicar una vegada aprovada i subscrita la nova addenda, així com
l’increment que es repercuteix en el finançament previst, mitjançant Resolució núm.
1086/2021 de 25 d’octubre es va resoldre aprovar l’esmentada Addenda i posterior
subscripció de la mateixa, de conformitat amb el disposat a l’article 21.1 k) i b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
Pels motius abans exposats, aquesta Regidoria delegada de Benestar Social proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:

Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
resultat següent: unanimitat (15)
Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

6.- Expedient 4436/2021. Dictamen per a l'aprovació de la modificació de la plantilla
de personal municipal
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 9 En contra: 0 Abstencions: 6 Absents: 0

A continuació se sotmet a consideració dels reunits el Dictamen formulat per la Comissió
Informativa Permanent General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DE BATLIA
En data 21 de juny de 2021, en sessió celebrada pel Ple de la Corporació, va ser
aprovada la plantilla de places reservades a funcionaris, personal laboral i eventual,
d’aquest Ajuntament, annexa al Pressupost municipal.
Una vegada tramitat l’expedient corresponent al qual consten:
13
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Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
01:23:41 a 01:26:55).

ACTA DEL PLE

Segon. Donar trasllat del present acord a la Residència Social Sant Domingo; a l’Àrea
Municipal de Benestar Social i a l’Àrea d’Intervenció, als efectes pertinents.»

Número: 2021-0012 Data: 30/11/2021

Primer. Ratificar la Resolució de Batlia núm. 1086/2021 de 25 d’octubre d’aprovació de
l’addenda al Conveni de col·laboració subscrit en data 19 de juliol de 2019 entre la
Conselleria d’Afers Socials i Esports i l’Ajuntament de Pollença per a la reserva i
l’ocupació de places residencials per a gent gran en situació de dependència adjunta al
present acord, als efectes prevists a l’article 21.1 k) i b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

ACTA
Informe jurídic del departament de personal, en data 29 de setembre de 2021, sobre el
procediment a seguir
Informe de l’Interventor de data 8 d’octubre de 2021
Proposta de batlia indicant les necessitats que justifiquen les modificacions de la plantilla
Certificació de la negociació, en el si de la Mesa de Negociació d’Empleats Públics de
l’Ajuntament de Pollença, en sessió de 15 d’octubre de 2021.
El Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, batle, proposa l’adopció del següent acord:

Peó Brigada Obres

Núm. de places:

1

Situació:

Vacant

Nivell

V

Titulació Acadèmica

Certificat d’escolaritat

Condició

Personal Laboral

1.2.- Modificar la titulació a la següent plaça
Denominació:

Coordinador de Cultura

Núm. de places:

1

Situació:

Vacant

Nivell

I

Titulació Acadèmica

Grau universitari (240 ECTS)

Condició

Personal Laboral

1.3.- Ampliar la jornada, i les retribucions corresponents a la plantilla econòmica:
Denominació:

Tècnic-locutor de ràdio

Núm. de places:

1

Situació:

Vacant

Nivell

IV

Titulació Acadèmica

Graduat ESO, Graduat Escolar
14
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Denominació:

ACTA DEL PLE

1.1.- Amortitzar la següent plaça

Número: 2021-0012 Data: 30/11/2021

Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal municipal respecte
els següents llocs de treball:

ACTA
Condició

Personal Laboral

Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de quinze dies
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant aquest termini els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
pertinents. Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat al·legacions, s’entendrà
definitiu.»

Abans de finalitzar la sessió plenària intervé el portaveu del grup municipal Junts Avançam,
senyor Miquel Àngel March Cerdà, per manifestar una queixa en el sentit de fer més plens
ordinaris, a la mateixa hora, i que en tots es puguin debatre precs, preguntes, mocions, etc.,
arran d’això explica que varen presentar preguntes en el Ple ordinari del mes de setembre
amb relació a qüestions que afectaven a coses, o fets, de finals de juliol o d’agost, i que tal
vegada aquestes preguntes es resoldran al mes de novembre o per ventura en el mes de
gener, que això no té sentit, que troba que d’aquesta manera es conculca, de qualque
manera, la tasca d’oposició, ja que una de les tasques consagrades per la Constitució és el
control de l’equip de govern a través de mocions, preguntes, precs ... que si una pregunta
que fan d’un fet que succeeix durant el mes de juliol, es contesta per novembre o gener,
perd sentit la seva tasca, i si a més es convoca a hores estranyes, per això torna a reiterar
que es facin plens ordinaris cada mes i que els plens extraordinaris es facin sempre a hora
fixada.
Finalment intervé també el batle-president per demanar disculpes pel que fa al segon punt
de l’ordre del dia per no haver-hi hagut la claredat suficient per part de l’equip de govern a
l’hora de l’exposició i debat de l’esmena formulada.
I sense més assumptes per tractar, el batle-president aixeca la sessió, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen precedent i els acords continguts
en el mateix.

ACTA DEL PLE

Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
resultat següent: nou (9) vots a favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina i El - PI Proposta per les Illes Balears; i sis (6) vots d’abstenció dels
membres dels grups municipals Junts Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem.

Número: 2021-0012 Data: 30/11/2021

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
01:30:43 a 01:41:52).

ACTA

AJUNTAMENT PLE / Sessió extraordinària núm. PL/2021/13
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 5 de
novembre de 2021

https://www.ivoox.com/05-11-21-ple-extraordinari-l-ajuntament-audiosmp3_rf_77829052_1.html
Enllaç:

De: 00:00:32
A: 00:08:17

3.- Expedient 4602/2021. Dictamen per a l'aprovació inicial
de l'expedient de modificació de crèdits núm. 30/2021, sota
la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent
de Tresoreria per a despeses generals

De: 00:08:20
A: 00:56:12

4.- Expedient 4722/2021. Dictamen per a l'aprovació inicial
de l'expedient de modificació de crèdit 32/2021 sota la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses
generals i baixes per anul·lacions

De: 00:56:14
A: 01:19:52

5.- Expedient 3957/2021. Dictamen per a la ratificació de la
Resolució de Batlia núm. 1086/2021, de 25 d’octubre,
d’aprovació d’addenda al Conveni de col·laboració entre la
Conselleria d’Afers Socials i Esports i l’Ajuntament de
Pollença per a la reserva i l’ocupació de places residencials
per a gent gran en situació de dependència

De: 01:19:53
A: 01:27:12

6.- Expedient 4436/2021. Dictamen per a l'aprovació de la
modificació de la plantilla de personal municipal

De: 01:27:14
A: 01:42:14

16
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2.- Presa de possessió de la senyora Antonina Amer Cifre
del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Pollença
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1.- Aprovació de l’acte de la sessió anterior

Situació de
minutatge
De: 00:00:22
A: 00:00:30

ACTA DEL PLE

Ordre del dia

