
 

 

 

Ple Extraordinari del 02/07/2019, 12:00 h 

 

➔ Ple corresponent a la sessió “organitzativa” on consten 10 punts a l’ordre 

del dia, que és:  

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. 

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. 

8.- Assignació econòmica als grups polítics municipals i règim d’indemnitzacions per 

assistències a sessions dels regidors i regidores. 

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. 

 

Desenvolupament:  

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. 

Queda 1 lloc lliure a la Junta de Govern Local. Resta veure si finalment el company del 

Pi, Pep Marquet, ocuparà aquest lloc, tot i que ha manifestat que no, el lloc segueix 

lliure...  

Es manifesta la importància d’UMP en aquest Govern, ocupant la plaça de primer tinent 

de Batle.  

Esperam que per exemple s’utilitzi la competència delegada tercera de la Junta de 
Govern Local que diu expressament: “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”  des del consens i amb el 
clar objectiu d’adquirir immobles per destinar-los a lloguer social protegit. 
 
Esperem que tot i no tenir-hi vot, l’oposició pugui ser-hi en el màxim de qüestions 
importants que afecten a la vida dels Pollencins i Pollencines.  
 
Respecte a les atribucions delegades:  
 

- No consideram que fos necessari subdividir l’àrea de festes i mercat i que cada 
localitat pogués arribar a tenir un criteri diferent, i això tenint en compte que, 
per exemple, si algun regidor o inclús partit polític mirés només pels interessos 
de la Cala, tindríem 3 subdelegacions de festes? En tot cas, serà necessària una 
bona col·laboració perquè no es dupliqui informació, esforços i que les festes 
tenguin una visió unitària.  
 

- Consideram que Francisca Cerdà Nadal té poques atribucions donat que ocupa 
un càrrec amb dedicació exclusiva, que amb la pujada de sou que, 
malauradament, plantejareu en el punt 7. Del Plenari d’avui, 46.000€ anuals 
bruts, molt més del que cobrava l’anterior batle, el Sr. Miquel Àngel, amb el 
qual, per agravi comparatiu, valoram molt negativament que responsabilitats 
tant diferents tenguin ara aquesta diferència, en tant sols 2 setmanes des de 
que heu entrat com nou Equip de Govern.  
 

- Ens preocupa no veure delegada l’àrea de participació ciutadana, i afegim 
que seria un greu retrocés no comptar amb una persona de l’equip de Govern 
que vetlli per el desenvolupament de les polítiques necessàries perquè la 
ciutadania agafi responsabilitat i que no es conformi en anar a votar cada 4 
anys.  
 

Respecte al càrrec de confiança (“lloc de treball reservat a personal eventual”), 
suposem, ja que el pacte no s’ha fet públic, que respon a una demanda d’Andrés 
Nevado de comptar amb el Sr. Bartomeu Cerdà com Cap de Servei adscrit a l’Àrea 
de Serveis Generals.  
 
Cobrarà per aquest càrrec la quantitat de 36.175,12€, distribuïts en 14 pagues.  
 
Sentit del vot: no es vota, les dacions de comptes són “informatives”.  
 
Pren la paraula Sr. Bartomeu Cifre 
 

- Respecte al tema d’àrees (fires i mercats), no es pretén duplicar-les, defensa 
que el regidor/a que està al “territori” o a la delegació té més proximitat, i que 
hi haurà coordinació en les feines.  
 

- Respecte a la pregunta Francisca Cerdà, assumirà també la Delegació d’EMSER, 
quan el consell d’administratiu es constitueixi.  
 

- Àrea de Participació Ciutadana, volen fer-hi feina amb una intensitat “diferent”, 



 

 

hi ha un contacte menor que no ha iniciat tasques, però que no es rescindirà. 
Volen anar tornant a posar en marxa els processos participatius, però no es 
concreta qui durà l’àrea ni si existirà... No respon si es delegarà l’àrea... 
 

- Respecte al càrrec de confiança, es fa com atribució de Batlia, fent valer, 
segons el Batle, l’experiència i el bon funcionament del Sr. Bartomeu Cerdà. No 
respon la pregunta Andrés Nevado, quan s’havia demanat que ho fes ell.  
 

Resposta a altres preguntes: 
 

- Nova Delegació d’Infraestructura Municipal, s’encarregarà de la supervisió 
d’obres menors municipals, de coordinar la brigada Municipal, manteniment i 
obres d’edificis públics així com també, afegeix en darrer lloc, instal·lacions 
esportives.  

 
 

2.- Constitució de grups municipals i designació de portaveus. 

El nostre grup municipal consta com el primer constituït, ja que s’entregà el dia 

17/06/2019 amb RGE núm. 4851 la petició de constitució del Grup Municipal de 

UNIDAS PODEMOS – UNIDES PODEM, i en serà Portaveu titular Michael L. 

Muller Flury.  

Sentit del vot: a favor / S’aprova per Unanimitat.  

 

3.- Constitució de la Junta de Portaveus. 

Satisfets de veure que tot i que no aparegui en la normativa local bàsica, es mantingui 

la Junta de Portaveus pel seu caràcter de facto en aquesta entitat local.  

Ara bé, observam que no hi ha una data fixada com sí es va fer en l’anterior legislatura 

de convocar la Junta el segon divendres de cada mes, a les 12:00, ni tampoc hi ha 

constància per escrit que es seguirà amb el grau de formalitat que sembla es va 

instaurar, i això que el propi i actual Batle va sol·licitar, en el Ple Organitzatiu de l’any 

2015 (9 de juliol) que hi hagués un ordre del dia previ a cada Junta.  

Tendrem un dia fixe per reunir-nos? Hi haurà ordre del dia?  

Pren la paraula Sr. Bartomeu Cifre 
 

- És complicat tenir un dia fixe, a més a vegades no hi ha temes suficients, i si 
els tècnics han de ser-hi, han de ser els matins i això pot implicar problemes.  

 
- S’aposta per tant per intentar anar quedant i veure en el dia a dia com funciona 

aquest òrgan. Inclús si un partit amb 1 sol representant no pot anar-hi el 
titular, que una persona de confiança del partit hi acudeixi.  
 

Donades les explicacions, el sentit del vot canvia de en contra a a favor. S’aprova 
per Unanimitat. 
 



 

 

4.- Determinació periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. 

Tot i que la legislació actual permet que, per les característiques del nostre Ajuntament 

i Municipi, les sessions ordinàries del Ple s’organitzin cada 2 mesos, consideram que la 

fórmula que imperava des de fa unes legislatures (1 ple Ordinari al mes), és la més 

adient. I ho és perquè:  

• Permet més control i més exposició pública de la tasca realitzada per l’Equip de 

Govern i l’oposició. Implica, extensivament, menys Comissions 

Informatives, que també passarien a ser cada 2 mesos.  

 

• Permet presentar més preguntes i mocions, ja que reduir la regularitat dels 

Plens implica que si hi ha temes que, per excés de durada d’aquests, queden 

fora i s’ajornen al següent, temes importants poden quedar a l’aire durant 2 

mesos.  

 

• Permet més diàleg, des de l’oposició, amb els diferents membres de l’Equip de 

Govern. Menys temps i més temes implica menys debat. 

 

• Implica més contacte amb la ciutadania. Reduir-ho és un retrocés democràtic, 

de transparència i de participació. Una transparència que també ja està en fort 

entredit quan no heu publicat el vostre acord de Governabilitat, que 

evidentment i crec que tothom estarà d’acord, transcendeix i d’alluny un 

repartiment d’àrees i sous. El publicareu?  

 

• I tot això, esperant que el Batle, qui al cap i a la fi té la màxima potestat en 

aquestes sessions, doni els torns de paraula adients i no s’apropiï del torn de 

paraula d’una forma abusiva i desmesurada, que poden posar en perill el 

tractament dels últims punts de l’ordre del dia de cada sessió plenària.  

Volem que els Plens siguin convocats amb el temps d’antelació suficients i que siguin 

correctament publicitats per tots els mitjans possibles des de l’Ajuntament de Pollença. 

L’avançament d’1 hora de l’horari habitual del Ple ens sembla correcta, tot i que no és, 

ni d’enfora, cap pretext per justificar reduir 4 Plens Ordinaris Anuals. Exigirem el 

compliment del punt 3 d’aquesta proposta de Batlia en quan a que la convocatòria s’ha 

de realitzar per mitjans electrònics, i no per mitjans en paper.  

En resum, desitgem que pogueu reconsiderar seriosament aquesta proposta ja que va 

en contra del caràcter de transparència democràtica i de retorn a la ciutadania, que 

vos ha donat la confiança en les urnes del 26 de maig i que, d’entrada, veuen com 

tendran menys ocasions per escoltar-vos i controlar que compliu amb els vostres 

programes electorals.  

Comentaris altre grups 
 

- Possibilitat d’elaborar un Reglament de funcionament del Ple.  
- Serà més difícil complir amb el Reglament de Participació Ciutadana (si ja abans 

ho era), que les persones i associacions que venen al Ple puguin fer preguntes 
al final d’aquest.  

- Es demana (per part de Junts) la retirada del punt de l’ordre del dia o la 
modificació d’aquest.  



 

 

Pren la paraula Sr. Bartomeu Cifre 
 

- L’actuació plantejada és legal i es pot veure de forma comú a altres Municipis 
de l’illa...  

- Es pot veure una altre proposta com la del PI (9 ordinàries) o Alternativa (veure 
mocions presentades).  

- L’oposició pot posar-se fil a l’agulla i també liderar projectes.  
- Es pot dur endavant establir un Reglament de Funcionament del Ple...  

 
Comentaris altre grups 
 

- PI comenta que hauria estat millor que es comentés abans del Plenari.  
- Unides-Podem comenta que si s’ha entès bé, no es retira el punt de l’ordre del 

dia i es sotmet a que pugui haver-hi un reglament.  
- Alternativa comenta que és una “bomba de fum” i que amb la majoria del 

Plenari, no s’aprovarà un reglament on volguem fer un Plenari Ordinari al mes. 
Demana si en els Plens Extraordinaris hi haurà opció a fer precs i preguntes, si 
es compromet públicament.  

- Junts demana a la Secretària de la Corporació si es necessita majoria absoluta 
o qualificada per aprovar un reglament de Ple. Respon que és un reglament 
orgànic i ha de ser aprovat per Majoria absoluta.  

 

Pren la paraula Sr. Bartomeu Cifre 
 

- No es retirarà el punt de l’odre del dia.  

- Si es vol fer un reglament, ens podem posar mans a l’obra.  

- No es compromet a que hi hagi precs i preguntes en els Plens Extraordinaris.  

 

Sentit del vot: si les peticions formulades no s’accepten, en contra.  

Aprovat per majoria absoluta (9 vots, Equip de Govern). 8 vots en contra (El PI, Unides 

Podem, Alternativa i Junts) 

 

5.- Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents. 

Pels mateixos motius que en el punt anterior, rebutjarem aquesta proposta ja que 

implica menys contacte d’oposició amb Equip de Govern, i també consideram que seria 

millor fixar una data com es va fer l’anterior legislatura, és a dir, els divendres 

anteriors a la celebració del Ple Ordinari.  

S’ha de tenir en compte que al treballar la gran major part dels regidors i regidores, 

inclús els de l’equip de Govern, una major calendarització permet tenir més previsió i 

les empreses agraeixen ser avisades amb temps, així com la tranquil·litat pròpia de no 

haver de modificar agenda o adaptar-se constantment als canvis de dates.  

Per això, sol·licitem que es reconsideri també la proposta d’aquest punt de l’ordre del 

dia (periodicitat i fixació de dia concret).  

 



 

 

Pren la paraula Sr. Bartomeu Cifre 
 

- Pendent designar titular per part dels grups polítics.  
- Comenta que s’intentarà mantenir l’horari habitual, tot i que també es marca 

que pot arribar a ser en dilluns, i també que s’acordarà en la pròpia Comissió 
Informativa.  

 

Sentit del vot: si les peticions formulades no s’accepten, en contra.  

Aprovada per 10 vots a favor (El PI, i Equip de Govern), 1 abstenció (Alternativa) i 6 en 

contra (Unides Podem i Junts).  

 

6.- Determinació periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de 

Govern Local (article 88.1 LMRLIB). 

Ja s’han formulat opinions en el punt 1 sobre la Junta de Govern Local. Res a afegir.  

Sentit del vot: abstenció.  

Aprovada per 16 vots a favor, 1 abstenció (Unides Podem).  

 

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. 

Tot i que s’hagi reduït una dedicació respecte a l’anterior equip de Govern (abans hi 

havia 3 exclusives i 2 parcials), l’augment de sou que es presenta en aquest Plenari és 

un altre símptoma que aquest equip de Govern ha de replantejar-se aquestes molt 

males decisions inicials (fent referència també al punt 4. Sobre periodicitat dels Plens i 

punt 5. Periodicitat de les Comissions Informatives).  

Per molt que la Llei permeti aquests sous, igual que permet 1 Ple Ordinari cada 2 

mesos, això no implica que sigui el moral i èticament correcte. Pensam que arribar a 

cobrar 3.785€ en 14 pagues, en un Municipi on persones treballen, en estiu, molt 

més que el que suposadament és una jornada complerta (hores extres no 

remunerades, dies lliures no gaudits, etc.) i cobrant, en alguns casos, poc més que el 

meravellós SMI que està en uns vergonyosos 900€ (i això que Podem ha lluitat i 

lluitarà perquè arribi als 1.200€ que ja és molt més decent), dona una molt mala 

imatge, i prova d’això són les 213 firmes online aconseguides a Change.org d’ahir a les 

21:00 de la nit i 250 d’avui matí, a les 10:00 i que algunes persones es decidissin a 

venir avui, presencialment, al Ple.  

La feina s’ha de remunerar, i la d’un Batle o d’una persona que ostenta un càrrec 

públic i polític és difícil. Però també voluntària. Qui s’apunti per lucrar-se pot quedar a 

casa, ja que al cap i a la fi, més diners per salaris implica menys diners per altres 

assumptes que són de gran importància. De fet la pujada de la partida 912 10000, 

Assignacions Membres de la Corporació, augmenta un 10,71% respecte a l’any 

2018/2019.  



 

 

I ens sembla trist i necessari que sigui sabut, que aquest increment d’un:  

• 40,39% (37.750€ a 53.000€) en el cas del Batle 

• 32,49% (34.692€ a 46.000€) en el cas de regidors/es amb Dedicació Exclusiva 

• 42,03% (24.289€ a 34.500€) en el cas de regidors/es amb Dedicació Parcial 

i també una pujada que comentarem al punt següent de l’ordre del dia sobre els 

Regidors/es amb delegació, que tot aquest increment vengui del superàvit previst 

de l’any 2019, fent que es redueixi aquest i s’estalviï menys. Sense la Llei Montoro, ja 

que aquesta ferma molt de mans què poder fer amb el superàvit, també haguéssiu fet 

aquesta pujada de sou? Tornau a tenir una oportunitat de rectificar. Aprofitau-la. 

Evidentment, el nostre vot serà en contra.  

Pren la paraula Sr. Bartomeu Cifre 
 

- S’aplica el que permet la Llei. 
- Exposa que la rebaixada de sous de l’anterior legislatura va ser aprovada per 

exigència d’Alternativa.  
- La pujada de sous s’ha fet a altres Ajuntaments, de tot color polític.  
- Possibilitat d’incorporar més dedicacions (parcials), ja que l’Ajuntament de 

Pollença pot tenir-ne fins a 7 de complertes.  
 
Després intervencions grups polítics... Pren la paraula Sr. Bartomeu Cifre 
 

- Acusa a Unides Podem d’haver sol·licitat dedicació exclusiva amb només Àrea 
de Benestar, i que ningú del sector hoteler cobra 900€ (per conveni).  

 
Responem...  
 

- La petició de dedicació exclusiva va ser, sembla que no teníeu el mateix 
document que vàrem publicar, per dur les àrees de Serveis Socials, Joventut, 
Transparència, Participació Ciutadana i competències en Educació per 
desenvolupar Pollença Ciutat Educadora. I demanar una exclusiva tampoc és 
aspirar a aquests 46.000€ que heu plantejat, de fet sou no n’hem parlat en cap 
document. Dedicar-se a fer canvis i aplicar programa és dolent? Dedicar-s’hi per 
lucrar-se, sí.  

- Pel que fa al mercat de treball, feim referència al Municipi a l’estiu, no al sector 
hoteler. No pensam que persones que fan feina a bars, “souvenirs” i personal 
de neteja està ben a prop del SMI. I si ningú el cobra a l’estiu, tenim un poble 
meravellós.  

 
 
Sentit del vot: en contra.  

Aprovada per 9 vots a favor (Equip de Govern), 1 abstenció (El PI), 7 en contra 

(Unides Podem, Alternativa, Junts)  

 

 

 



 

 

 

8.- Assignació econòmica als grups polítics municipals i règim 

d’indemnitzacions per assistències a sessions dels regidors i regidores. 

Com s’avançava en el punt anterior, la pujada de sous també afecta a altres membres 

de l’equip de Govern que no tenen dedicació parcial ni exclusiva: 

• 24,13% (14.500€ a 18.000€) en el cas dels Tinents de Batle amb delegacions, 

Sr. David Alonso 

• 48,46% (11.316€ a 16.800€) en el cas dels regidors/es amb delegació.  

I també als membres de l’oposició:  

• 40% (6.000€ a 8.400€) en el cas de regidors portaveus sense delegació 

• 20% (6.000€ a 7.200€) en el cas de regidors sense delegació.  

Així com l’assignació als grups municipals:  

• 14,83% (1.045€ a 1.200€) en el cas de l’assignació fixa anual per grup 

• 19,25% (587€ a 700€) en el cas de l’assignació variable en funció dels 

membres de cada grup.  

En el cas de Podem, aquesta pujada implicaria obtenir 1.200€ + 700€ anuals = 

1.900€  

Consideram que no és necessària, de nou, aquesta pujada de salaris. Fent referència a 

l’equip de Govern, veiem una forta remuneració de regidors/es amb delegació que 

podran cobrar 1.400€ bruts mensuals a canvi d’algunes reunions, unes hores de feina 

per setmana i sortir a les fotos d’inauguracions. Molts diners per poca responsabilitat.  

Pel que fa a l’oposició. En una cosa estem d’acord, i és que el Portaveu del grup 

Municipal ha de rebre més remuneració, ja que:  

- Assisteix als òrgans col·legiats. 

- Assisteix a les Comissions Informatives. 

- Assisteix a les Juntes de Portaveu.  

- Pot assistir excepcionalment a Juntes de Govern (sense vot).  

- Assisteix als Plenaris.  

En canvi, els regidors que no són portaveus i no són de l’equip de Govern (en aquesta 

legislatura són tots els de Junts Avançam menys Miquel Àngel March, només 

assisteixen als Plenaris i algun altre també ho farà a la Comissió Informativa.  

Dit això, consideram que la pujada de sou pels membres de l’oposició tampoc escau. 

En quina feina es cobren 500€ nets (6.000€ anuals) per treballar què, una mitja de 5 

hores setmanals? (i això els portaveus). I més ara que a sobre tindrem menys sessions 

Plenàries, una ganga no trobeu? La política, com dèieu alguns que ara sou a l’Equip de 

Govern fa 4 anys en la sessió organitzativa, ha de tenir bons sous per ser atraient. No, 

per ser-ho ha de ser neta, lloable, oferir un sou digne acorde a les responsabilitats 

exercides i permetre canvis segons els ideals. Tot el demés, afany de lucre, defensa 

d’interessos personals, etc., no ens interessa i embruta el joc democràtic.  

Per tant i fruit de l’argumentació presentada en el punt 7 d’aquest Ple i l’anterior 



 

 

reflexió, proposam, que els Regidors/es Portaveus sense delegació obtinguin una 

assignació anual de 6.000€ anuals (com fins ara) i que els Regidors/es sense delegació 

tenguin una remuneració de 5.000€ anuals (416€/mensuals).  

Sentit del vot: si les peticions formulades no s’accepten, en contra.  

S’aprova per 10 vots a favor (Equip de Govern i El PI), 7 vots en contra (Unides 

Podem, Junts i Alternativa).  

 

9. Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans 

col·legiats. 

El llistat definitiu dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats es 

completarà i aprovarà en el Plenari.  

Per part d’Unides Podem:  

- Consell Escolar: titular Michael L. Muller Flury, suplent Maria Herrera Pons.  

- Comitè de Seguretat i Higiene: Michael L. Muller Flury 

- Comissió permanent Participació Ciutadana: Michael L. Muller Flury 

Sentit del vot: a favor. 

Aprovat per unanimitat.  

 

10.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del 

Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença per l’exercici 2019. 

Pren la paraula Sr. Bartomeu Cifre 
 

Es vota la inclusió del punt en l’ordre del dia, ja que la sessió era organitzativa i surt de 

l’estrictament relacionat a aquesta característiques. La Secretària ha comunicat que 

s’havia de votar per incloure’l dins l’odre del dia:  

S’aprova per 15 vots a favor (Equip de Govern, El Pi i Junts) i 2 abstencions (Unides 

Podem i Alternativa).  

--- 

Desenvolupament del punt:  

El pressupost general de l’any 2019 es va aprovar inicialment el dia 30/04/2019. Es 

presentaren al·legacions per part d’algunes persones i partits polítics i el resultat final 

és un pressupost continuista que no ha admès algunes al·legacions de caràcter social 

com són les presentades pel grup Alternativa per Pollença (estudi foment economia 

social, augment d’activitats de participació ciutadana) i altres al·legacions que anaven 

en concordança amb propostes també del nostre programa (i el d’UMP que sembla no 

complirà amb un dels seus punts), com és l’encàrrec d’un projecte per construir una 

canera municipal.  

Veiem en aquesta aprovació definitiva la consolidació de la pujada global de sous que 



 

 

vol fer el nou consistori, concretament a la pàgina 211 els conceptes: 912 10000, 912 

16000 i 912 23000, sumant aquests 3 conceptes un increment del 10,71%, 8,92% i 

10% respectivament (a trobar en les pàgines 225-226) i una xifra total d’augment de 

despesa de 31.103€, els quals perfectament s’haurien pogut destinar a finalitats 

menys personalistes, com el projecte de construcció de canera municipal.  

Seguint amb xifres, l’actual equip de Govern ha reduït la previsió de superàvit en 

menys 177.803,54€ (aprovació inicial, ingressos menys despeses donaven una xifra 

de 364.303,95€ i aprovació definitiva, 186.500,41€), amb 77.803,54€ més de 

despeses totals (passant de 24.482.810,45€ a 24.560.613,99€).  

L’informe d’intervenció 2019/118 (pàgines 247-248) diu també que si s’executés al 

100% el projecte de pressupost, es produiria un incompliment de la regla de despesa 

per un import aproximat de 166.000€. A veure quines partides es deixen sense la 

seva total execució...  

Celebrem, això sí, que s’hagi destinat una partida de 19.500€ per elaborar un Pla de 

Mobilitat, el qual esperem sigui encarregat en la major brevetat possible i es realitzi 

amb participació ciutadana.  

Igualment, aquesta partida no ens fa canviar el sentit del vot.  

Pren la paraula Sr. Bartomeu Cifre 
 

- Unides Podem no estava legitimada per estar en l’exposició pública, pel que no 

ha pogut conèixer les al·legacions.  

 

- Canera s’hauria d’esperar a tenir una altre zona adequada, ara mateix està 

plantejat on hi ha EMSER (Puig de Santuïri).  

 

- Exposa que veu necessari aprovar el pressupost ja que així l’equip de Govern 

podrà saber quines eines tenen per treballar...  

 

Sentit del vot: en contra.  

S’aprova per 10 vots a favor (Equip de Govern, El Pi) i 7 en contra (Unides Podem, 

Alternativa i Junts) 

 

S’aixeca la sessió.  

 

 

Signat, Podem Pollença 

Document redactat per Michael L. Muller Flury 


