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Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del Grup Municipal Unides Podem de 

l’Ajuntament de Pollença, a l’empara del que es disposa als articles 169, 170.1 i les causes 

taxades de l’article 170.2 del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, presenta en temps i forma, mitjançant aquest escrit, les 

següents:   

AL·LEGACIONS  

 

a l’aprovació inicial del PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 

POLLENÇA de l’any 2020, feta en data 17/04/2020, en sessió Plenària 

extraordinària i publicada al BOIB núm. 58 de 18 d’abril de 2020 

 

Unides Podem Pollença, havent estudiat tota la documentació existent, parlat amb els 

STM, revisat els programes electorals dels diferents partits polítics presents a la Corporació i 

revisant les pròpies propostes realitzades abans i després de les eleccions del 26 de maig 

2019, demana principalment:   

 

➔ Inversió en noves tecnologies, més subvenció de targeta ciutadana EMT (pàg. 3 i 19) 

➔ Nova partida per elaborar un Pla de Joventut actualitzat i començar a projectar un Casal 

per Joves (pàg. 5 i 19) 

➔ Aclarir el futur del skatepark i el rocòdrom, i una nova partida per fer un projecte de 

remodelar la pista de futbet de Pollença incorporant plaques solars (pàg. 5-6 i 19) 

➔ Estudiar municipalitzar el servei de platges i elaborar un projecte per instal·lar 

pèrgoles metàl·liques a diferents pàrquings amb plaques fotovoltaiques (pàg. 6-7 i 20)  

➔ Incrementar a 350.000€ la partida per fer front al COVID-19, i també les partides 

de compra d’aliments, ajudes necessitats urgents i subvencions entitats socials. Crear 

un Servei de Mediació d’habitatge i iniciar un estudi tècnic pel Projecte RADARS. També 

augmentar la subvenció a les entitats de la Tercera Edat (pàg. 7 a 9 i 20) 

➔ Crear una beca de llibres escolars anual i pujar les subvencions a les AMIPA, així com 

crear-ne 2 de noves per l’AMIPA Escoleta la Gola i AMIPA Escola de Música (pàg. 9-10 i 21) 

➔ Baixar certes partides dedicades a Festes i al Festival de Música (pàg. 10 i 21) 

➔ Crear subvencions per donar suport als comerços (possible nova plataforma venta 

online, digitalització i millora eficiència energètica) i augmentar la partida de promoció 

dels productes locals i de proximitat (pàg. 11-12 i 22) 

➔ Baixada sous, dietes regidors/es i assignacions grups municipals així com aprovar 

una nova RLT pactada per regular la productivitat del personal (pàg. 12 a 17 i 22-23) 

➔ Discutir les modificacions d’Ordenances per rebaixar preus d’OVP, fems, taxa de 

mercats... així com la rebaixa de tributs com IBI i IAE (pàg. 17-18) 
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• Exposició dels motius / reflexions:  

No podem començar aquestes al·legacions sense mostrar certa decepció per la nul·la 

publicitat activa que s’ha fet d’aquest Pressupost des de la seva aprovació inicial. Més enllà 

dels Consells d’Àrea (que s’haurà de revisar el seu funcionament i format, ja que no els 

vàrem considerar gaire participatius), s’hauria pogut penjar perfectament a la pàgina web en 

la carpeta corresponent dins l’apartat d’exposició pública 1 , on ara mateix nomes hi trobam 

l’anunci publicat al BOIB. El Sr. David Alonso va comentar per correu electrònic el dia 

05/05/2020 que en referència a la publicitat activa, l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques afirma que: 

Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas 

previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la 

Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración 

local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas […] 

Podrà..., condicional. Per tant s’ha escollit l’opacitat i posar pals a les rodes perquè la 

ciutadania pugui llegir el pressupost i efectuar les al·legacions que trobessin pertinents. 

Entrant en matèria, s’anirà plasmant l’exposició de motius / reflexions agrupades per Àrees 

relacionades o molt similars, tot i que a una d’elles se li ha posat el nom de “diversos” pel fet 

d’aglutinar temàtica variada.  

 

1. Capítol de Despeses 

 

Urbanisme i diversos 

S’ha observat que la partida 151 62525 Mobiliari urbà parcs i jardins infantils ha 

quedat sense crèdit, passant dels 20.000€ a cap. Se li ha demanat al Sr. Andrés Nevado per 

correu electrònic (20/04/2020) sobre el motiu d’aquest canvi i sobre si s’havia estudiat la 

possibilitat de fer un parc infantil per l’entorn de Cala Molins. No hem obtingut cap resposta 

al correu, havent passat ja 21 dies... feim la proposta de recuperar dotació per aquesta 

partida.  

 

En quan a la poda, la partida 459 227007 Serveis poda va ser executada en 27.234,68€ 

de 90.000€. Actualment hi ha una licitació adjudicada per valor de 33.000€ des del 

20/12/2019. Per tant, trobem convenient rebaixar en 25.000€ la partida aquest any 

(assegurant cobrir la licitació i possibles altres feines).  

 

La partida 132 60000 Inversions seguretat i ordre públic contemplava inicialment 

28.720€ per comprar, segons se’ns va dir, 5 radars “pedagògics”, així com pistoles i un 

etilòmetre per la Policia Local. Segurament no és una prioritat posar tots els 5 radars (tot i 

que aplaudim la iniciativa), així com no és pot ser l’any per renovar pistoles, pel que 

proposam una rebaixa de 12.250€.  

 

 
1 http://www.ajpollenca.net/ca/content/aprovacio-del-pressupost-general-de-lentitat-lexercici-2020 

 

http://www.ajpollenca.net/ca/content/aprovacio-del-pressupost-general-de-lentitat-lexercici-2020
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Fruit d’una molt baixa execució de la partida 332 2270620 Servei conservació Arxiu 

(362,49€ de 50.000€). Com que s’han tornat a pressupostar 50.000€, les circumstàncies 

actuals ens fan proposar per aquest any una rebaixa de 25.000€ en aquesta partida.  

 

Ens ha sorprès veure que no s’ha previst una bona inversió en noves tecnologies (491 

60000 Inversions noves tecnologies). El moment actual ha demostrat una vegada més 

que els mitjans tècnics informàtics i tecnològics han estat insuficients per assegurar que més 

personal pogués fer feina amb la modalitat del tele-treball. De fet, se li va plantejar a la Sra. 

Maria Buades amb una pregunta formulada per correu electrònic el dia 20/04/2020 si veia 

positiu una al·legació per augmentar la partida aquí tractada, no obtenint cap resposta. 

Igualment, considerem que és un bon moment per invertir en sistemes com el CISCO (per 

fer videoconferències amb alta qualitat i seguretat per desenvolupar sessions d’Òrgans 

col·legiats, reunions amb altres administracions per evitar desplaçaments...). Proposam una 

pujada substancial i anar escoltant les necessitats del personal per cobrir les mancances 

tecnològiques que aquest manifesti.  

 

La partida 920 4791 Subvenció EMT targeta ciutadana ofereix la possibilitat que la 

població de Pollença tengui descomptes i pugui fer servir la targeta intermodal als busos de 

Palma. Al Ple ordinari de setembre, a la nostra pregunta 30, plantejàvem la possibilitat 

d’ampliar els descomptes a tota la franja d’edat de població, estudiant els requisits a 

implementar si fos necessari (actualment se’n beneficien estudiants i gent gran). El Sr. batle 

va dir que ho plantejarien, que s’havia de mirar “a nivell pressupostari si era possible”. 

Proposam en aquestes al·legacions augmentar la partida dels 7.000€ fins als 15.000€, com 

una aposta per promocionar el transport públic.  

 

• Partides sense al·legacions posteriors  

Les següents partides no tenen al·legació posterior al no ser fàcil ni immediat que els canvis 

proposats es duguin a terme, tot i que en volem deixar constància per escrit:  

 

S’ha observat que la partida 151 48911 Subvencions Rehabilitació façanes i 

supressió barreres arquitectòniques s’ha reduït en un 50%, passant de 50.000€ a 

25.000€. Cert que les obligacions reconegudes només han estat de 5.889,5€, però se’n fa 

publicitat? Totes les persones amb mobilitat reduïda saben que existeix l’opció de demanar 

una ajuda per eliminar barreres arquitectòniques? El batle va respondre en una reunió verbal 

al correu enviat dia 20/04/2020 per part del portaveu del Grup Municipal d’Unides Podem 

que era una subvenció de caràcter bianual i que hi havia la intenció de fer-la de més fàcil 

accés. Prenem la paraula, esperant que es faci de caràcter anual.  

 

Pel que fa la partida 162 44900 A la Societat Municipal de Serveis (fems), ja s’ha 

reduït respecte a l’any 2019 en 200.000€. Igualment, degut al descens de generació de 

residus pel COVID-19 i amb l’anunci fet fa uns mesos que cada Ajuntament passaria a pagar 

per cada tona de fems duits a Son Reus 111,2€ i no 126,2€, per tant 15€ menys per cada  
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tona 2, aquesta partida podria baixar encara més. La dificultat seria, a hores d’ara, que 

afectaria el Pressupost d’EMSER2002 SLU en el seu Capítol d’Ingressos i per això, donada 

la urgència d’aprovar el pressupost, no consideram adient fer una al·legació. Sí esperem que 

se facin les modificacions de crèdit pertinent en ambdós pressuposts. 

 

Respecte al Clavegueram, amb una despesa total reconeguda per l’any 2019 de 

180.066,35€, aquest equip de Govern ha manifestat (i ho trobam positiu perquè era un 

assumpte que en una Junta de Portaveus vàrem demanar si era possible) la intenció 

d’incorporar aquest servei com a propi d’EMSER2002 SLU, a través d’una encomana de 

gestió (entenem). Una mesura positiva per alliberar pressupost de la Corporació.  

 

El Sr. batle va explicar que la partida 920 2279939 Servei de comunicació i 

transparència que ha augmentat 47.000€ (total 50.000€), era per assumir una nova 

pàgina web (necessari, ja que l’actual no és gaire intuïtiva i a més és necessari que hi hagi 

una gestió directa d’aquesta), els vídeos (entenem els institucionals i el streaming dels 

plenaris), així com la possibilitat de tenir un cap de premsa. Amb un perfil adequat, pensam 

que és una bona iniciativa per fer arribar la informació a tots els mitjans, que l’adjudicació 

dels streaming no sigui a dit, i que es regularitzi una situació que, per ser un equip de 

Govern que volia fer les màximes contractacions, de moment no està complint.  

 

Finalment, reiteram la urgència d’afrontar la venta dels immobles llegats (MYABCA al Port de 

Pollença i un pis a Jaume III, núm. 27, Palma), que generen despeses comunitàries i el 

pagament de l’IBI cada any (el de Jaume III és de co-titularitat amb el CIM). La partida 920 

226996 Despeses comunitàries Llegat Immobles esta dotada amb 27.000€ anuals, 

uns diners que, sentint l’expressió, són llançats a l’excusat cada any. Ens oferim a ser un 

agent més de pressió perquè el CIM col·labori en l’elaboració del procés de subhasta pública.  

 

Participació Ciutadana i Joventut 

Tot i saber que la intenció d’aquest equip de Govern és realitzar uns pressupostos 

participatius per l’any 2021, fent el procés de participació al 2020, ens preocupa que durant 

aquest any, de moment, no s’hagi engegat cap procediment i que pot ser no s’arribi a 

temps, sobretot tenint en compte que la intenció de la Regidoria d’Hisenda és aprovar el 

Pressupost de l’any 2021 abans de finalitzar aquest any. Se li va demanar per correu al Sr. 

Mateu Soler (el dia 20/04/2020) quan començaria el procediment i si seguia disposat a 

realitzar-los sectoritzats per grups d’edat, per així donar veu pròpia als joves, adults, gent 

gran i finalment de forma intergeneracional, i aquest correu no ha obtingut cap resposta, 

havent passat ja 21 dies.  

 

En aquest primer apartat, igualment, proposam un augment de 10.150€ a la partida 924 

48907 Subvencions a Entitats religioses i al Puig, dotada inicialment amb 3.000€, 

agafant de referència una al·legació presentada per Tots per Pollença al Pressupost de l’any 

2019 .mb la clara destinació d’ajudar l’obraria del Puig per tirar endavant obres  

 
2 https://www.arabalears.cat/economia/Consell-Mallorca-rebaixa-enguany-incineracio-fems-
residus_0_2393760744.html 

https://www.arabalears.cat/economia/Consell-Mallorca-rebaixa-enguany-incineracio-fems-residus_0_2393760744.html
https://www.arabalears.cat/economia/Consell-Mallorca-rebaixa-enguany-incineracio-fems-residus_0_2393760744.html
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d’empedrat del tram de camí, sanejament d’aigües residuals i nous banys. Una 

proposta que consideram positiva i que, ja que no s’ha incorporat pel mateix grup polític que 

va presentar l’al·legació (quan ara tenia l’oportunitat), ho proposam perquè es pugui arribar 

fer alguna o totes les obres abans esmentades.  

 

• Joventut 

En el correu anteriorment esmentat, també se li demanava al Sr. Mateu Soler si veia factible 

incloure una partida per començar a estudiar la creació d’un Casal per Joves. No ha hagut 

resposta. Seguint amb la temàtica i per tenir una visió més àmplia, plantejam la necessitat 

de crear un nou Pla de Joventut, actualitzat, on es tracti definitivament la creació del 

Consell de Joventut (per assegurar-ne la plena autonomia i ple funcionament) i on es treballi 

per posar les bases i la calendarització de la creació d’un nou Casal per Joves. La partida 

resultant seria la 337 22699X Pla de Joventut i Casal per Joves, dotada amb 6.000€. 

L’actual Pla contemplava actuacions des del 2016 fins 2020, pel que toca mirar al futur i 

plantejar les actuacions des del 2020 fins el 2024. Això se faria amb la co-participació del 

jovent del Municipi per integrar la mirada jove i cimentar les bases d’una participació real 

(per exemple, amb els pressupostos participatius sectoritzats per grup d’edat).  

 

Esports 

Trobem positiu haver augmentat en 20.000€ la partida 340 48905 Subvencions a 

Entitats esportives per arribar als 40.000€. S’ha observat també que la partida 151 

62266 Pistes de tennis ha quedat sense dotació econòmica (abans era de 45.000€). En el 

correu enviat el 20/04/2020 la Sra. Bianca Aguilar sí que va respondre i vàrem seguir 

intercanviant impressions sobre la necessitat de canviar la gespa de les pistes de tenis de 

Pollença, així com també vàrem intercanviar opinions i informació sobre el futur del 

skatepark i també del rocòdrom.  

 

Pel que fa a les pistes de tenis, sembla que hi ha la intenció de fer un projecte que inclou 

canviar la gespa, però també fer pistes de pàdel a l’actual ubicació de les pistes vermelles de 

bàsquet (al costat de les pistes de tenis). No ho considerem necessari ni adient, donat que ja 

tenim pistes de pàdel públiques i són al Port de Pollença.  

 

Respecte al skatepark, hi havia previsió de fer-lo durant el 2020 però no s’assegura que es 

pugui fer fins el 2021. Entenem que la situació actual no és la més facilitadora, però 

aprofitant que tenim pressupost a la partida 151 60008 Inversions pendents 

pressuposts participatius dotada amb 35.000€, encoratjam a que se pugui fer durant 

aquest any, ja que molts esportistes estaran agraïts i es donarà compliment a un projecte 

guanyador dels pressupostos participatius. Nosaltres recolzem explícitament aquesta prioritat 

pel 2020. 

 

Respecte al rocòdrom,  pensam que donat que no s’ha pogut incloure en el projecte de 

reforma de les grades, i que s’ha de fer un projecte independent (que no sabem si 

s’executarà com una Inversió Financerament Sostenible o per inversió al Pressupost), és una 

bona oportunitat per seguir dialogant amb el col·lectiu dels escaladors i les escaladores i  
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consensuar al màxim les prestacions que pugui tenir el futur rocòdrom, i fins i tot visualitzar 

un altre indret per construir-lo (aprofitant parets verticals del Pavelló, per exemple...). 

Sabem que la intenció és bona, que s’ha visualitzat créixer un 20% en superfície i ampliar 3 

m de llarg, però sent una obra que ha de durar molts anys, val la pena estar segurs i 

segures que és el que realment es necessita. Si finalment les obres se fessin aquest any, 

esperarem que se’ns informi del projecte i de com se finançarien.  

 

Donant compliment a un projecte defensat al nostre programa electoral, demanam 

incorporar una nova partida, la 340 6210X Projecte pista futbet Pollença amb plaques 

solars al sòtil, dotada amb 12.000€, per substituir la coberta actual de la pista de futbol 

sala de Pollença, ja que quan plou aquesta s’inunda i no es pot practicar-hi cap esport. A 

més, el club de patinatge hi realitza entrenaments i és un espai que cada vegada necessita 

ser més adequat. En el projecte s’inclouria que a la coberta s’hi incorporessin plaques solars 

per poder aprofita l’energia renovable generada i il·luminar la pista així com altres 

instal·lacions del Poliesportiu. El projecte hauria de fer-se durant l’any 2020.  

 

Medi Ambient 

El dia 20/04/2020 també se li va demanar per correu a la Sra. Maria Buades algunes 

preguntes, sense haver obtingut resposta. Es va demanar si aquest any, ja que la partida 

170 62319 Punts recàrrega vehicle elèctric i pèrgoles foto no té cap dotació de 

crèdit, hi havia la intenció d’adquirir-ne i instal·lar-ne algun. Ho desconeixem.  

 

Per la nostra part, i vista la situació generada aquest any amb la concessió dels serveis a les 

platges, volem plantejar que es realitzi un estudi extern on es comparin la situació de 

diverses municipis amb costa i analitzar des del punt de vista tècnic, econòmic i social la 

possibilitat de municipalitzar el servei de platges al nostre Municipi. Per això, 

proposam augmentar 2.500€ la partida existent, la 170 2279928 Redacció projectes 

medi ambient, platges, etc., acompanyant l’estudi dels respectius informes emesos des 

dels STM. S’hauria de contemplar també una solució pública i respectuosa amb el medi 

ambient pels fondejos il·legals de la badia de Pollença, tema del qual hem presentat 

conjuntament amb Alternativa per Pollença una moció pendent de dictaminar i dur a Plenari.  

 

D’altre banda, i donada la nostra adhesió al pacte de batles i batlesses per al Clima i 

l’Energia, que comptam amb l’aprovació d’una moció per declarar l’Emergència Climàtica i 

que hem d’anar obtenint mes energia de fonts renovables, també proposam la creació d’una 

partida per donar compliment a un altre projecte defensat en el nostre programa electoral. 

Seria la partida 170 22706X Projecte pèrgola metàl·lica pàrquings amb plaques 

fotovoltaiques. Un projecte a estudiar implementar en el pàrquing del Pavelló de Pollença i 

el de la piscina Municipal del Port de Pollença (veure d’exemple el fet al pàrquing de 

l’Hospital Comarcal d’Inca).  

 

Amb informació bàsica i molt inicial, cobrir el pàrquing del Pavelló per exemple podria 

suposar una superfície d’uns 2.800 m2, on es podria fer una instal·lació d’uns 300 kW de 

potència. Segons consultes realitzades, la instal·lació podria costar entre 50.000€ i 100.000€.  
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S’hauria d’examinar i valorar si instal·lar bateries. Per tenir una idea de l’energia que es 

podria arribar a obtenir, un dia d’estiu es podrien generar 2.000 kWh quan una casa 

normalment consumeix uns 200 kWh en un mes sencer... El projecte es podria encomanar 

a alguna empresa com Ecoilles o SomEnergia.  

 

Benestar Social 

La part vital d’aquest Pressupost i també de les nostres al·legacions. Tot el que vendrà a 

continuació és independent i complementari a la possibilitat d’incorporar el que marca 

l’article 20 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents 

complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 3, que permet les 

entitats locals incorporar com crèdit extraordinari un 20% del superàvit de l’any 2019, el 

que equival, segons les nostres últimes informacions, a 226.945,48€.  

 

Ja vàrem dir que consideràvem necessària la partida 231 48943 Ajudes emergència 

sanitària i ciutadana contra la pandèmia, dotada amb 150.000€, però també vàrem dir 

que ens semblava insuficient. Sabem igualment que s’aniran fent modificacions i 

transferències de crèdit, tot i que volem reiterar que sense els 150.000€ ara plantejats, 

l’Àrea de Benestar Social tenia previst perdre aquest any 2020, 81.014,54€, una reducció del 

10,46%... Amb les modificacions plantejades, hem considerat que la partida abans 

esmentada ha d’estar dotada amb 350.000€ (200.000€ més). I, volem insistir en participar, 

saber, decidir, consensuar, etc. com gestionar aquests diners que són per i de la ciutadania. 

S’haurà de ser flexibles a l’hora de cobrir les necessitats bàsiques i ajudar les famílies a 

passar un hivern 2020 que serà molt complicat. Per això també proposam incrementar de 

forma estructural (és a dir, de forma independent del que pugui passar amb el COVID19 

que quedi en el temps), 3 partides:  

 

• 231 22614 Compra d’aliments, proposam augmentar-la 9.000€ més fins un total 

de 15.000€.  

• 231 48004 Ajudes necessitats urgents, proposam que arribi als 35.000€ (ara 

mateix està a 26.867,46€).  

• 231 48040 Subvencions entitats socials, que passi dels 39.000€ anuals als 

70.000€ (increment de 31.000€).  

 

En relació a la segona, la pujada ve també motivada per l’eliminació de la partida del 

Pressupost d’EMSER2002 SLU de 30.000€ Ajuda social abonats, prevista per assumir la 

factura de l’aigua de famílies amb dificultats econòmiques (una partida, segons se’ns ha 

informat, poc executada). La Sra. Francisca Cerdà va respondre al correu del 20/04/2020 en 

el que es demanava per aquesta casuística que la despesa eliminada d’EMSER va servir per 

adquirir vehicles i maquinària, i que com el pressupost és una previsió de despesa, pot 

haver-hi canvis. Igualment, nosaltres proposem pujar la partida per consolidar-ho al llarg del 

temps. Pel que fa a la tercera partida, la supervivència del teixit social serà clau en els anys 

vinents, pel que l’Ajuntament té el deure d’ajudar les entitats que de ben segur veuran  

 
3 https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208#a2-2 

 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208#a2-2
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afectats els seus ingressos pels serveis / tasques que ofereixen. Dels 39.000€ pressupostats 

l’any passat, es varen reconèixer 49.371,97€ en obligacions, pel que no té sentit tornar a 

pressupostar 39.000€. Mirant les terceres edats del Municipi, considerem la seva tasca 

fonamental per afavorir l’envelliment actiu i l’autonomia de les persones grans. Per això, 

també presentam al·legacions per augmentar 1.000€ la subvenció a les 4 entitats del 

Municipi que són Sa Nostra, Colonya, Port de Pollença i Mar Blava.  

 

Proposam a continuació 2 noves partides, que també respondrien a propostes del nostre 

programa electoral. La primera, 231 22799XX Servei de Mediació Habitatge seria una 

partida dotada amb 19.000€ per, a través d’un Contracte Menor (com el cas de la tècnica de 

l’Àrea d’Igualtat), contractar un/a professional (possiblement cercar el perfil professional 

d’advocacia especialitzat en habitatge) per tenir dins l’Àrea de Benestar Social una oficina 

pública de mediació entre propietaris particulars i inquilins per garantir la resolució de 

possibles conflictes i protegir els interessos de totes les parts implicades.  

 

La segona nova partida seria la 231 22706X Estudi tècnic per la implementació del 

Projecte RADARS. Aquest projecte és provinent de Barcelona i consisteix en cohesionar el 

teixit social i donar prioritat a l’atenció de persones grans que viuen soles (tot i que es pot 

contemplar atendre més col·lectius). Es fa establint un entramat de comerços i agents 

informants claus que donen l’alarma si detecten canvis, comportaments poc habituals o si 

directament la persona no acudeix a la seva compra habitual de la setmana, per exemple. 

Amb el servei de voluntariat que s’ha coordinat principalment per part nostra, s’han realitzat 

més de 60 serveis des del 20/03/2020, molts d’ells a persones que viuen soles. L’Estudi, per 

tant, consistiria en encarregar un diagnòstic preliminar (fent feina amb Serveis Socials, el 

padró Municipal, i el teixit principal de comerç) per detectar persones que necessiten una 

vigilància activa i no invasiva.  

 

Finalment, hem observat la partida 2311 227933 Servei Consultoria RRHH dins l’Àrea 

de Residència Social Sant Domingo i, segons se’ns havia informat, aquest servei va ser 

puntual i que la partida no havia d’existir (a més, es suposa que el personal propi de 

l’Ajuntament deu vetllar per tot el referent als treballadors i treballadores del Consistori). Per 

tant, al·legam per deixar-la sense crèdit.  

 

Si es tenguessin en compte totes les nostres al·legacions, l’Àrea tendria un pressupost de 

1.113.026,15€, un augment del 43,76€ respecte al Pressupost de 2019.  

 

• Partides sense al·legacions posteriors  

Recordar que hi ha pendent la novetat d’incorporar 2 perfils professionals d’Educació Social 

(com a mínim), dins la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament (de cara al Pressupost de l’any 

2021), havent de negociar amb Delegació del Govern la creació d’aquestes 2 places. Així es 

dona sortida al contracte caducat vinculat a la partida 231 2279912 Intervenció 

Educativa Medi Obert.  
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Recordar també la nostra idea de millorar i ampliar el Servei d’Ajuda a Domicili, el contracte 

del qual encara no ha acabat. Quan ho faci i toqui fer el Pressupost de l’any corresponent, 

esperem ampliar la dotació econòmica de la partida 231 2279911 Serveis d’ajuda 

domiciliària i altres Serv. Socials perquè professionals del Treball Familiar assumeixin 

tasques com anar a passejar amb persones que tenen dependència, cuinar per i amb elles, 

anar a fer alguna compra, fer companyia... no només realitzar la higiene personal. Pel que 

s’ha xerrat fins ara amb la Sra. Francisca Cerdà, sembla que hi ha disposició a que això 

pugui ser una realitat.  

 

Aprofitant que dins la partida abans comentada que servirà per tenir una nova pàgina web 

(920 2279939 Servei de comunicació i transparència), insistim que l’apartat de 

Serveis Socials ha de ser molt més extens i detallat de què fan aquests. S’ha incorporat un 

apartat especial COVID-19 com vàrem sol·licitar entre d’altres partits, però la informació que 

hi ha està desordenada i no és tot l’útil que hauria de ser.  

 

Educació i Cultura 

Ja vàrem comentar que la partida 320 48039 Subvenció conciliació escoletes i 

guarderies 0-3 anys ens semblava adient, a falta de veure com es desenvoluparia el 

reglament per accedir-hi. Dins Educació vàrem demanar al Sr. Pep Marquet en el correu del 

20/04/2020 si veuria positiu establir una partida per subvencionar anualment la compra de 

llibres i material escolar per la ciutadania que per la seva condició econòmica no s’ho pot 

permetre. Va respondre, gairebé 2 dies abans d’acabar el termini per presentar al·legacions, 

que ho veia positiu però que es faria per modificació, per no crear vinculació per l’any 

següent. Vista l’al·legació presentada l’any passat pel PP on es demanava una partida 

anomenada Ajudes llibres escolars, dotada amb 5.000€ on deia textualment que la 

partida “s’activava per obrir una convocatòria d’ajudes escolars per alumnes d’Educació 

Primària, Infantil, FP bàsic i Educació secundària, amb l’objectiu de recolzar aquestes famílies 

en les despeses originades per l’inici del curs escolar de l’alumnat, ajudes destinades a 

l’adquisició de llibres, material didàctic complementari, vestuari i altres despeses directament 

relacionades”, creim que aquesta opció és molt millor i no només esteim d’acord amb el 

contingut d’aquella al·legació, sinó que pensem que la partida ha d’estar dotada amb 

10.000€, assumit també que s’ha de tenir en compte ajudes pel material tecnològic com 

poden ser les ara utilitzades tablets. Proposam per tant que s’incorpori la partida 320 

4810X Beca llibres escolars, amb la consegüent creació necessària d’un reglament, al 

qual ens comprometem a ajudar a crear.  

 

Addicionalment i respecte a les diferents AMIPA existents, proposam que les 4 ja existents i 

que tenen un volum important d’alumnes (CEIP Joan Mas, Costa i Llobera, Miquel Capllonch i 

Port de Pollença) tenguin una subvenció de 3.000€ (i no 2.000€), proposant també la creació 

de 2 noves subvencions per l’AMIPA Escoleta La Gola (1.000€ totals) i la recent creada 

AMIPA Escola de Música (1.000€ totals).  
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• Cultura 

En quan a Cultura, desconeixíem de què tractava la partida 330 48045 Subvenció 

Parròquia de la Nostra Senyora dels Àngels de Pollença, amb 18.000€ de crèdit. 

Sembla ser que fa referència a concerts englobats dina la iniciativa Música i Patrimoni, de la 

qual som desconeixedors. Com sembla que serà força complicat realitzar aquests concerts, 

proposam reduir aquesta partida fins als 8.000€ i destinar la diferència a tornar a recuperar 

part de la partida 330 226061 Activitats culturals i didàctiques. També proposam que 

la partida referida a la subvenció anterior canviï el nom, ja que pot portar a confusió i no 

s’entén massa de què tracta la temàtica.  

 

Festes i Festival de Música 

És obvi, a més ho ha anat reiterant el propi batle ja en algunes entrevistes, que les festes no 

existiran aquest any tal i com Pollença les coneix. Per molt que costi de creure i acceptar, és 

una realitat de la qual no podem escapar. Per això, és evident que aquest any toca rebaixar 

sensiblement les partides dedicades a Festes populars i celebracions. Tot i això, i per poder 

comptar amb artistes locals per les celebracions que puguin posar-se en marxa, proposam 

augmentar la partida 338 226092 Activitats diverses festes per poder contractar 

persones individuals, grups de música, etc. que siguin pollencins i pollencines, per donar-los 

a conèixer dins el seu propi Municipi i també donar, en definitiva, un suport econòmic. Pel 

que fa a les partides de Festes Pollença, Festes de la Patrona, Festes Cala Sant Vicenç i 

Festes Port de Pollença, es troba més endavant d’aquest document la proposta de rebaixa en 

cada partida.   

 

• Festival de Musica 

Hem pogut observar en la JGL del dia 07/04/2020 a partir de la pàgina 40 que està aprovada 

la proposta de Batlia de la programació artística de la 59ª edició del Festival de 

música de Pollença. Més enllà de valorar tècnicament la programació, i entenent la seva 

aprovació a les dates actuals per tenir una bona previsió, és molt possible que moltes 

despeses desapareixin. Val la pena reflexionar sobre si aquest any és l’adequat per 

augmentar el caché del Festival. Una partida que pot disminuir-se la seva dotació, és la 

3381 20306 Despeses diverses concerts, sent un any en què els regidors i regidores 

seran benvinguts de pagar la seva entrada i no poder accedir sense cap cost i amb persones 

acompanyants. Unides Podem, l’any passat, va rebutjar totes les entrades gratuïtes i va 

sol·licitar que es posessin a la venta. També i arrel de les declaracions realitzades per la 

Batlia, en la que no s’assegura (sinó més bé el contrari) que es puguin fer tots els concerts, 

l’augment de la partida 3381 226995 Contractació concerts perd sentit, 20.000€ que es 

poden destinar a altres despeses. Les al·legacions disminueixen per tant la dotació de les 2 

partides ara esmentades.  
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Turisme i Comerç 

L’apartat de Turisme requereix acceptar que tendrem un any complicat, per no dir desastrós. 

Per tant és prest per avaluar les partides existents... valdrà la pena reflexionar conjuntament 

com aconseguir, amb la creació almenys d’alguns llocs de feina qualificats, diversificar 

l’economia. Un repte de futur que no s’aborda amb uns mesos, això està ben clar. Esperem 

poder dialogar sobre com potenciar i concentrar la promoció des de mitjans d’estiu fins, 

sobretot a l’hivern, captant turisme arqueològic, d’esport nàutic, etc. Tot això també guarda 

relació amb les partides de Comerç.  

 

• Comerç 

L’Associació del Teixit Empresarial de Pollença ens va fer arribar les demandes que havia 

realitzat a l’actual equip de Govern. Unes mesures que d’entrada vàrem trobar molt 

positives. Li vàrem enviar al Sr. Miquel Llobeta el passat 20/04/2020 també per correu una 

pregunta de quina consideració li mereixien les peticions de l’Associació, i no l’ha respost. 

Noves subvencions, promocionar l’economia circular, ... i també demandes que tenen relació 

amb el Capítol d’Ingressos que tractem a l’apartat 10. Ingressos. Hem estat investigant 

i parlant amb l’Associació i comentat la iniciativa de plataforma de compra online, 

“deivissaca.com” 4, feta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Eivissa i les empreses 

(PIMEEF) de l’illa perquè els comerços locals puguin posar serveis de compres online. En 

aquest cas, l’Administració Local va contribuir amb 50.000€ a l’inici d’aquesta plataforma, de 

la qual és partícip. Aquí, també podríem explorar l’opció d’una ajuda inicial perquè 

l’Associació (que sembla fa un temps ja té en ment un projecte de característiques similars 

per néixer a Pollença) pugui engegar una plataforma perquè els comerços locals de Pollença 

puguin fer venta online i es fomenti així el comerç de proximitat i en definitiva l’economia 

circular. Proposam així la creació de la partida 431 4802X Subvenció suport inicial 

creació Plataforma venta online (amb 15.000€) subjecte a la presentació d’un projecte 

per part de l’Associació i que sigui oberta a tots els comerços del Municipi que compleixin 

requisits preestablerts.  

 

Una altre petició realitzada consisteix en la creació d’una nova subvenció per ajudar els 

comerços a digitalitzar-se i millorar la seva eficiència energètica. Ens sembla una necessitat 

per optimitzar el treball i per reduir tant l’impacte ambiental del consum elèctric com les 

factures d’aquest consum pels negocis. Per això, proposam la creació de la partida 431 

4802X Subvenció per la digitalització i millora eficiència energètica (dotada amb 

22.000€).  

 

Per promocionar més l’economia circular del nostre municipi, amb incentius i ajuts (demanda 

també de l’Associació), es augmentar i aprofitar la partida ja existent (431 226025 

Promoció dels productes locals i de proximitat) per fer més campanyes locals i dins 

l’illa del producte pollencí, potenciar la feina de l’AODL perquè connecti restauració i hotels 

amb comerciants locals, fer una guia completa dels negocis existents ordenats per categories 

i productes oferts...  

 
4 https://www.diariodeibiza.es/masdi/2020/04/14/nace-deivissacasacom-la-nueva-
plataforma/1136639.html 

https://www.diariodeibiza.es/masdi/2020/04/14/nace-deivissacasacom-la-nueva-plataforma/1136639.html
https://www.diariodeibiza.es/masdi/2020/04/14/nace-deivissacasacom-la-nueva-plataforma/1136639.html
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Finalment, l’Associació fa una demanda que es destinin ajuts econòmics a empreses i 

famílies que ho necessitin. Entenem que això s’ha de cobrir des de les partides de Benestar 

Social, que com s’ha vist anteriorment i després a les al·legacions concretes, augmentam la 

partida d’Ajudes emergència sanitària i ciutadana contra la pandèmia fins els 

350.000€, demanant que sigui àmplia i flexible.  

 

Càrrecs polítics (regidors i regidores) i personal de l’Ajuntament 

Aquest Pressupost consolida la pujada generalitzada de sous i dietes als regidors i regidores 

que ja al 2019, just iniciada la legislatura (amb la pujada de sou del batle que va ser la 

segona més gran de tot l’Estat espanyol) va realitzar-se:  

 

Partida Definitiu 2018 Inicial 2019 
Definitiu 

2019 
Inicial 2020 

Diferència sous 

anterior equip 

govern amb nou 

912/10000, 

Assignacions 

membres de la 

Corporació 

160.778,93€ 
164.396,46€ 

(+2,25%) 

178.000€ 

(+10,71%) 

217.579,75€ 

(+35,33%) 
+ 56.800,82€ 

912/16000, 

Quotes socials 

membres 

corporació 

52.333,46€ 
53.000€ 

(+1,27%) 

57.000€ 

(+8,92%) 

68.158,34€ 

(+30,24%) 
+ 15.824,88€ 

912/23000, 

Dietes càrrecs 

electius 

135.000€ 135.000€ 
148.500€ 

(+10%) 

148.500€ 

(+10%) 
+13.500€ 

Font: pressupost general 2019 i 2020, elaboració pròpia.  

 

A la pàgina 31 de l’expedient inicial del Pressupost se veu com el sou del batle passarà a ser 

de 54.060€ / bruts anuals, i ara, pel que sembla, 3 dedicacions exclusives (la Sra. Buades 

s’equipara al Sr. Nevado i la Sra. Cerdà) amb una retribució de 46.920€ bruts anuals, i el Sr. 

Mateu Soler amb 23.460€ per 20 hores de feina setmanals. La pujada ve a més potenciada 

pel Reial Decret Llei 2/2020, de 20 de gener, per el que s’aproven mesures urgents en 

matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (un 2%). Cal tornar a insistir de nou que 

els 12 regidors i regidores restants no cobram una dieta unificada i que hi ha diferències 

segons el càrrec, quan hauria de ser objecte de vigilància l’assistència efectiva a òrgans 

col·legiats amb un import màxim anual.  

 

 

Font: pressupost general 2020, pàg. 31 
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Més que criticar una altre dedicació exclusiva (pensem que quan es volen aplicar polítiques, 

quanta més gent disposada a fer feina, involucrar-se i aprendre, millor), el greu 

problema rau en les quantitats que aquest equip de Govern vol percebre. Vàrem fer una 

proposta clara, adaptada a l’interlocutor amb qui tractàvem, d’unes noves retribucions 

(també al correu del dia 20/04/2020) i ningú ha respost. Sols el Sr. batle va comentar 

verbalment que no entraria a comentar la proposta, perquè parlar dels sous només dels 

polítics podia ser demagògic... No valen excuses, i s’ha d’afrontar la realitat. La rebaixa ha de 

venir de la reflexió. Els qui tenen dedicació exclusiva o parcial,  guanyant 7.000€, 8.000€ 

menys a l’any tendreu sous de misèria o equiparables a la immensa majoria de la ciutadania 

de Pollença? La resposta és no.  

 

Després de consultes, per rebaixar la partida econòmica del Pressupost primer s’haurien de 

modificar els acords plenaris que subjecten les quanties de les que discutim. Perfecte. Ja que 

sembla que s’haurà de fer un Ple extraordinari per aprovar la dedicació exclusiva de la Sra. 

Maria Buades (ara al 75%), aquest es podria convocar de forma urgent abans d’aprovar 

definitivament el Pressupost i aprofitar per:  

• Modificar l’acord plenari del 02/07/2019, punt 7, on s’aprovà la “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” 

• Modificar l’acord plenari del 12/09/2019, el punt 1, on s’aprovà la “determinació de 

règim de dedicació i retribució de regidor de l’Ajuntament de Pollença amb dedicació 

parcial (el Sr. Mateu Soler)” 

• Unificar una nova proposta de determinació del règim de dedicació i retribució dels 

regidors i regidores que tenen dedicacions exclusives i parcials.  

• Modificar l’acord del 02/04/2019, punt 8, on s’aprovà “l’assignació econòmica als 

grups polítics municipals i règim d’indemnitzacions per assistències a sessions dels 

regidors i regidores” (per modificar les dietes dels qui no tenen dedicació parcial o 

exclusiva, tant equip de Govern com oposició, així com reduir sensiblement, per 

aquest any, els diners assignats a cada grup polític) 

 

És una qüestió de voluntat política. I nosaltres, vàrem realitzar una proposta concreta, que 

condueix a unes modificacions de partides que hem reflectit per fer gran part de les 

propostes dels punts anteriors. La proposta enviada per correu i que, reiteram, no ha rebut 

cap resposta és la que segueix:  

 

Dedicacions exclusives i parcials 

 

- Batle, de 54.060€ a 45.000€ bruts anuals (-9.060€) 

- Regidors/es amb dedicació exclusiva, de 46.920€ a 38.000€ bruts anuals (-8.920€)  

- Regidors/es amb dedicació parcial (50%), de 23.460€ a 19.000€ bruts anuals (-3.960€)   

 

Això suposaria una disminució de les partides 912 10000 Assignacions membres de la 

Corporació i 912 16000 Quotes socials membres Corporació (es calcula un 32% de  
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la partida anterior aproximadament), en números redons, de 40.000€ i 11.160€ 

respectivament, més de 50.000€ en total. Abans tornàvem a recordar que les dietes 

assignades als regidors/es sense dedicacions exclusives ni parcials son contràries a la 

normativa (objeccions i informes en contra d’interventor i secretària). Tots els membres de 

l’equip de govern s’haurien de posar en règim de dedicació parcial (mínim) i establir una 

indemnització màxima anual pels membres de l’oposició que obtindrien en funció de la seva 

assistència efectiva als òrgans col·legiats... o bé seguir fins ara i aquesta indemnització 

màxima seria la mateixa per tots els regidors/es que assisteixen als òrgans col·legiats quan 

no tenen ni dedicació parcial ni exclusiva. Mostram plena disposició a negociar i arribar a un 

acord, xerrant amb els tècnics de la casa perquè la proposta estigui subjecte a dret. En cas 

que no es consideri per part d’aquest equip de Govern, també exposam el que consideram 

hauria de ser cada indemnització, insistint en que és una diferenciació contrària a 

dret i que la realitzam com dèiem al principi d’aquest punt “adaptant la proposta a 

l’interlocutor amb qui tractam”:  

 

- Tinents de batle amb delegacions, de 18.000€ a 16.800€ bruts anuals (-1.200€) 

- Regidors/es amb delegació, de 16.800€ a 15.200€ bruts anuals (-1.600€) 

- Regidors portaveus sense delegació, de 8.400€ a 6.000€ bruts anuals (-2.400€) 

- Regidors sense delegació, de 6.000€ a 3.900€ bruts anuals (-2.100€).  

 

Això suposaria una disminució de la partida 912 23000 Dietes de càrrecs electius de 

35.700€ (calculat segons la relació de Tinents de batle actual, etc.).  

 

Respecte a la partida 912 48942 Assignacions grups polítics i regidors, que ara té 

21.000€, proposam rebaixar-la també per aquest any i només deixar a 300€ per grup per 

necessitats que tenguin a veure amb poder desenvolupar la seva tasca essencial com 

regidors/es de l’Ajuntament (equip informàtic, carpetes, fotocòpies, ...).  

 

Finalment, també s’ha de disminuir la dotació de la partida 912 226010 Representació 

Corporació, que segons se’ns ha informat és un “cul de sac” on hi van diverses despeses, 

una partida que abans havia arribat a ser de més de 100.000€ (ni volem imaginar el que es 

feia...). Actualment està dotada amb 30.000€ i proposam rebaixar-la a 20.000€.  

 

Si tot l’anterior comentat no es produeix o ni tant sols es debat i s’arriba a un acord, ni que 

sigui per parlar d’altres xifres, es demostraria l’egoisme de la classe política d’aquest 

consistori, i es faria molt complicat exposar el que ve a continuació, referit al personal de 

l’Ajuntament. Tot i això, és un tema més per reflexionar i trobar solucions conjuntes... 

 

• Personal de l’Ajuntament  

Un cavall de batalla que sembla fa anys que existeix és el referit a la creació i sobretot 

aprovació d’una nova Relació de Llocs de Treball (d’ara endavant, RLT), tant pel personal 

funcionari com el personal laboral. De fet, torna a haver-hi aquest any una partida, la 920 

227060 Assessorament i implantació relació llocs, dotada amb 5.000€. Ara que l’equip  
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de Govern està conformat per 10 regidors i regidores, i que s’incorporarà una nova dedicació 

exclusiva, la Sra. Maria Buades podria assumir l’Àrea de Personal i intentar treure endavant 

aquesta instrument ben necessari, comentat al debat electoral celebrat al Club Pollença 

durant la campanya electoral. Hi ha discrepàncies entorn al complement “incentiu 

productivitat” que sembla estar consolidat quan en el seu origen sembla clar que no és un 

complement que pugui consolidar-se. Així es recull dins l’informe d’Intervenció de l’expedient 

d’aprovació inicial, on dins el Capítol 1: despeses de personal, apareix en la lletra c) les 

següents consideracions:  

c) [...] s’inclou com a remuneració de caràcter fix i periòdic un determinat import en 

concepte de productivitat. Aquesta consignació és contraria a la normativa vigent, és 

a dir, no s’ajusta al previst en l’article 5 del RD 861/1986. L’esmentada norma 

assenyala que el complement de productivitat es destinarà a retribuir l’especial 

rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès i iniciativa en la realització del treball. 

L’article 5.2 del RD 891/1986 incideix en aquest punt en el sentit que la productivitat 

s’haurà d’apreciar en funció de les circumstàncies directament relacionades amb el 

lloc de treball i objectius assignats al mateix. Així mateix la falta de continuïtat 

d’aquest complement es reflexa en l’apartat 3 de l’esmentat article 5 a l’indicar que 

les quanties assignades no podran originar cap tipus de dret individual respecte a les 

valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. De conformitat amb 

el que s’ha comentat, el complement de productivitat [...] exigeix que amb 

anterioritat es realitzi un pla de productivitat i es fixin els objectius a complir pel 

funcionari per meritar el dret a percebre-ho. 

 

Per comprovar la regulació d’aquest complement, ens hem fixat primer en el Text Articulat 

sobre les condicions generals de treball dels Funcionaris de l’Ajuntament de Pollença (que 

data de 2006 amb les successives modificacions). El seu article 34.2. Retribucions 

Complementàries parla del complement de productivitat com “aquell destinat a retribuir 

l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o iniciativa amb la qual el funcionari 

desenvolupi el seu treball”. I, per saber com s’atorga, cal anar a l’annex B, a l’apartat 5) 

Complement de productivitat, on s’especifica que 

 

la valoració s’ha de fer d’acord amb circumstàncies objectives i relacionades 

directament amb el desenvolupament del lloc de feina i la consecució de resultats i 

objectius i, per tant, requereix materialment un estudi previ (Programa de 

Productivitat) per part de l’Ajuntament. Afirma també, que mentre no es dugui a 

terme, l’únic criteri que es tindrà en compte és el criteri de l’assistència a la feina.  

L’import està fixat en un 10% del sou base propi, deduint-se de l’import (abonat els 

mesos d’abril i octubre) la part que correspongui d’acord amb els controls i criteris a 

establir per part de la Comissió Paritària.  

 

També afirma que les dues parts es comprometien a redactar un text consensuat que 

regulés el concepte de productivitat i la forma d’abonament. Desconeixem si la Comissió 

Paritària es reuneix i desconeixem també si el text consensuat existeix. Igualment, 

l’interventor exposa en relació al Text Articulat que el 
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Pacte/Text i les seves modificacions no han estat degudament publicats. D’acord amb el 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, i les normes precedents, la publicació és 

necessària per la seva eficàcia, per tant, aquest texte és nul de ple dret. 

 

Quan anem cap al Conveni col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Pollença 

(també de 2006), el seu article 26. – complement de productivitat exposa que aquest 

s’adjudica per tal d’incentivar i optimitzar la productivitat i assistència i té un import 

equivalent al 10% del salari base més antiguitat. Per regular-ho, considera que 

 

La falta injustificada d’assistència o puntualitat, serà considerada falta de productivitat, 

per tant, a més de les seves naturals conseqüències, es produirà la pèrdua d’aquest 

complement a partir d’un retard injustificat de 30 minuts setmanals. El comitè d’empresa 

rebrà el retard que s’hagui produït de cada un dels treballadors afectats per la 

disminució del complement del present Conveni. Mitjançant la Comissió Paritària, 

s’elaborarà un reglament per a l’aplicació del present article.  

 

També desconeixem si el reglament està elaborat. En tot cas, sembla clar que l’instrument 

ideal per regular aquest assumpte és aprovar de forma consensuada amb el personal una 

RLT actualitzada i que marqui clarament els objectius a assolir per obtenir un complement 

de productivitat. Ara mateix, per exemple, es veu com personal de la residència, de l’escola 

de música o de la ràdio no compten amb aquest incentiu de productivitat, mentre que altre 

personal el gaudeix i és pressupostat anualment. La nostra proposta per aquest any 2020 és 

disminuir un 50% totes les partides que fan referència a l’incentiu de productivitat, per 

anar plantejant com aplicar-ho d’una forma real i efectiva (amb el 2% del RDL 2/2020 

incorporat). Hem exclòs d’aquesta disminució del 50% la partida 9201 15002 Incentiu 

Productivitat Laboral Neteja Edificis ja que les 21 places d’aquesta Àrea (1 vacant) 

tenen un sou base baix i treure el complement de productivitat d’aquest col·lectiu suposaria 

un greuge injust.  

 

Vist això, seria un bon moment per, tot plegat, elaborar una revisió dels sous d’un Conveni 

aprovat al 2006 (que ha anat incorporant pujades salarial) i també repensar el Complement 

de productivitat. La reflexió a fer es que els sous base han de ser dignes i no s’hauria de 

tenir la necessitat d’acumular anys d’antiguitat o estar pendents de les pujades anuals que 

dictamina la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.  

 

Un altre tema que també és problemàtic tot i que ha millorat els últims anys és el pagament 

d’assegurances privades a treballadors de la casa, concretament unes factures mensuals 

emeses per ASISA. Els informes d’Intervenció marquen clarament una anomalia i 

assenyalen que, en resum, (agafant per exemple la disposició Addicional 7ª del RDL 8/2015, 

de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei General de la Seguretat Social) que 

“no existeix un dret o garantia de que els funcionaris locals hagin de rebre obligatòriament 

les prestacions sanitàries a través d’entitats privades, l’Ajuntament ha d’acordar a través del 

Plenari, prèvia consulta amb sindicats, el traspàs al Règim General de la Seguretat Social”.   
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Hem pogut observar en les successives dacions de compte factures amb caràcter mensual 

amb la descripció “Assistència Sanitària Privada (mes en curs)” i un import mensual total de 

2.617,82€ (suma d’una factura de 1.981,82€ i una altre de 636,54€). A l’any, 31.413,84€. 

Vist això i que han transcorregut pràcticament 5 mesos de l’any 2020, proposam que es 

negociï amb el personal afectat i els sindicats per, abans de l’aprovació definitiva del 

Pressupost es procedeixi a passar al Règim General de la Seguretat Social el col·lectiu de 

funcionaris que es troben coberts per l’entitat privada a través del Plenari (al mateix on es 

podria acordar, per exemple, la rebaixa de sous i dietes dels regidors i regidores). Així, 

s’hauria de descomptar de la partida actual, sempre que l’aprovació definitiva del Pressupost 

sigui abans del mes de juny, 7 mesos que ja no s’hauria de pagar cap factura a ASISA, 

resultant que dels 31.413,84€ (xifra del 2019), haurien de baixar a 13.089,1€ (2.617,82€ 

X 5 mesos = 13.089,1€). Això faria quedar la partida 211 16008 Assistència mèdica / 

farmacèutica amb 46.675,26€ l’any 2020, i de cara a l’any 2021, 33.586,16€.   

 

2. Capítol d’Ingressos 

 

Aquest apartat és molt complex. Amb 25.321.114,4€ d’ingressos consolidats previstos, 

resulta impossible fer una bona previsió de la capacitat de recaptació de l’Ajuntament. 

Accions valentes com revisar l’impost de l’IBI per fer-lo progressiu i amb tipus diferenciats  

(estem al 0,49% i se pot arribar a l’1,1%, sent el mínim d’un 0,4% en immobles urbans), o 

l’impost dels fems per també fer-lo amb tipus diferenciats per negoci, volum de residus, etc., 

ara han de quedar al calaix. Un debat a postergar, però no oblidar. Ingressos provinents de 

l’Ocupació de la Via Pública (OVP), plusvàlues, platges, tots ells condicionats a les 

conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia. La previsió d’ingressar per part del 

Consistori 23.146.144,4€, un 2,32% més que l’any passat segurament està bastant 

allunyada de la realitat, però pensam que això ens passaria a qualsevol equip de Govern.  

 

Des d’aquí, donar suport a l’equip de Govern per, si els ingressos baixen (bé perquè s’han 

aconseguit rebaixes de la pressió fiscal, o perquè directament hi ha persones que no poden 

pagar), no reduir la despesa i si s’ha d’elaborar un Pla Econòmic Financer, estarà més que 

justificat i no serà objecte de cap crítica per part nostra. Des d’aquí reiterar que vàrem una 

moció abans que comencés la crisi pel COVID-19 i que havia d’entrar pel Ple ordinari de 

març que demana la derogació de la Llei Montoro (27/2013) i la modificació de la Llei 

orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera perquè Administracions 

Locals sanejades puguin utilitzar romanent de tresoreria (que a Pollença tenim uns 30 

milions d’€) per invertir en polítiques socials, finançar serveis i infraestructures 

bàsiques per la ciutadania i dur a terme projectes encaminats a assolir objectius 

de l’Agenda 2030, amb control previ... és una urgència i una necessitat que ha de fer-se 

realitat.  

 

Per altra banda, L’Associació Teixit Empresarial de Pollença també va fer propostes que 

afecten directament el Capítol d’Ingressos d’aquest Pressupost General per l’any 2020. No 

sabem la intenció política d’aquest equip de Govern en relació a aquestes demandes, ja que 

molts titulars els hem conegut per la premsa. Fruit de parlar amb els tècnics corresponents i   
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observar què es fa a altres Ajuntaments, sembla que la resposta a aquestes demandes 

podria ser:  

 

• Anul·lar les taxes d’ocupació de via pública 

Contemplat, lògicament, no cobrar si l’ocupació no s’ha efectuada. Es podria plantejar una 

modificació urgent d’ordenança per rebaixar les taxes d’ocupació de la via pública. 

Desconeixem les intencions de l’equip de Govern en aquesta matèria.  

 

• Rebaixar el rebut de l’IBI (i afegim l’Impost d’Activitats Econòmiques, IAE) 

Tant l’IBI d’immobles destinats a usos hotelers, comercials o d’oci, com l’IAE podrien rebre, 

previ declaració del Ple de la Corporació, bonificacions de fins el 95% en els dos impostos 

anteriors sempre i quan es declarin com activitats d’especial interès o utilitat municipal per 

concórrer circumstàncies socials, culturals, històries artístiques o de foment del treball que 

justifiquin aquesta declaració. Es podria bonificar, per exemple, aquelles empreses que 

veient-se afectades per la crisi sanitària, no hagin reduït la seva plantilla en més del X% de 

mitjana anual. Ambdues possibles bonificacions es recullen en l’article 74.2 quater del RDL 

2/2004 (IBI), i l’article 88.2 e) del RDL 2/2004 (IAE).  

 

Igualment, existeix un problema que rau en que la meritació d’aquests imposts es fa a dia 1 

de gener de l’any en curs, pel que els canvis s’aplicarien a l’any 2021 a no ser que l’Estat 

flexibilitzi la legislació actual per poder aplicar canvis al 2020. Nosaltres ho hem demanat per 

les vies internes del nostre partit.  

 

• Rebaixar el cànon d’aigua i/o retardar la seva lectura.  

Es va dur a Ple la modificació de l’Ordenança que regula el preu de l’aigua, es va aprovar (hi 

vàrem al·legar) i estava a la Comissió de Preus de l’Aigua i els Transports Urbans. No en 

sabem res més. Desconeixem les intencions de l’equip de Govern en aquesta matèria.  

 

• Rebaixar la taxa de fems.  

Es té previst deduir la part proporcional de la taxa de fems pels mesos que els locals no han 

pogut obrir. Ara, així com en el primer punt, es podria plantejar una modificació urgent 

d’ordenança per rebaixar les taxes de fems. Desconeixem les intencions de l’equip de Govern 

en aquesta matèria. 

 

• Rebaixar les taxes dels mercats.  

Ens sembla una bona mesura, i entenem s’hauria de fer també a través d’una modificació 

urgent d’ordenança per rebaixar les taxes dels mercats. Desconeixem les intencions de 

l’equip de Govern en aquesta matèria. 
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• Propostes / al·legacions:  

En relació amb els Capítols de Despesa, s’ha aprofitat l’arxiu del Pressupost 2020 de 

l’Aprovació Inicial en format Excel amablement enviat per par de l’equip de Govern per 

poder ajustar tots els moviments de les partides i mantenir la Despesa prevista del 

Pressupost 2020 en 23.144.364,7€ (no hi ha cap inconvenient en fer arribar aquest 

document per vies electròniques perquè us sigui més fàcil comprovar la correcta relació de 

despeses). Es van exposant, seguint el mateix ordre que en l’apartat anterior, les 

al·legacions agrupades per Àrees relacionades o molt similars;  

 

Urbanisme i diversos 

 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 

Inicial 

Variació 

proposada 

Proposta 

Unides Podem 

151 62525 
Mobiliari urbà parcs i 

jardins infantils 
0€ +15.000€ 15.000€ 

459 227007 Serveis poda 90.000€ - 25.000€ 65.000€ 

132 60000 
Inversions seguretat i 

ordre públic 
28.720€ - 14.350€ 14.400€ 

332 2270620 
Servei conservació 

Arxiu 
50.000€ - 25.000€ 25.000€ 

491 60000 
Inversions noves 

tecnologies 
100€ +21.962,03€ 22.062,03€ 

920 4791 
Subvenció EMT targeta 

ciutadana 
7.000€ + 8.000€ 15.000€ 

 

Participació Ciutadana i Joventut 

 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 

Inicial 

Variació 

proposada 

Proposta 

Unides Podem 

924 48907 
Subvencions a Entitats 

religioses i al Puig 
3.000€ + 10.150€ 13.150€ 

337 22699X 
Pla de Joventut i Casal 

per Joves 

Partida 

inexistent 
+ 6.000€ 6.000€ 

 

Esports 

 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 

Inicial 

Variació 

proposada 

Proposta 

Unides Podem 

340 6210X 

Projecte pista futbet 

Pollença amb plaques 

solars al sòtil 

Partida 

inexistent 
+ 12.000€ 12.000€ 
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Medi Ambient 

 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 

Inicial 

Variació 

proposada 

Proposta 

Unides Podem 

170 2279928 

Redacció projectes 

medi ambient, 

platges, etc. 

1.000€ + 2.500€ 3.500€ 

170 22706X 

Projecte pèrgola 

metàl·lica amb 

plaques fotovoltaiques 

Partida 

inexistent 
+ 4.000€ 4.000€ 

 

Benestar Social 

 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 

Inicial 

Variació 

proposada 

Proposta 

Unides Podem 

231 48943 

Ajudes Emergència 

sanitària i ciutadana 

contra la pandèmia 

150.000€ + 200.000€ 350.000€ 

231 22614 Compra d’aliments 6.000€ + 9.000€ 15.000€ 

231 48004 
Ajudes necessitats 

urgents 
26.867,46€ + 8.132,54 35.000€ 

231 48040 
Subvencions entitats 

socials 
39.000€ + 31.000€ 70.000€ 

231 48008 
Subvenció Tercera 

Edat Sa Nostra 
1.500€ + 1.000€ 2.500€ 

231 48009 
Subvenció Tercera 

Edat Colonya 
1.500€ + 1.000€ 2.500€ 

231 48010 
Subvenció Tercera 

Edat Port Pollença 
1.500€ + 1.000€ 2.500€ 

231 48011 
Subvenció Tercera 

Edat Mar Blava 
1.500€ + 1.000€ 2.500€ 

231 22799XX 
Servei de Mediació 

Habitatge 

Partida 

inexistent 
+ 19.000€ 19.000€ 

321 22706X 

Estudi tècnic per la 

implementació del 

Projecte RADARS 

Partida 

inexistent 
+ 2.500€ 2.500€ 

2311 227933 
Servei Consultoria 

RRHH 
5.199,5€ - 5.199,5€ 0 € 
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Educació i Cultura 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 

Inicial 

Variació 

proposada 

Proposta 

Unides Podem 

320 4810X 
Beca llibres escolars i 

material 

Partida 

inexistent 
+ 10.000€ 10.000€ 

320 48023 
Subvenció AMIPA CEIP 

Joan Mas Pollença 
2.000€ + 1.000€ 3.000€ 

320 48024 
Subvenció AMIPA CEIP 

Costa i Llobera 
2.000€ + 1.000€ 3.000€ 

320 48041 
Subvenció AMIPA CEIP 

Miquel Capllonch 
2.000€ + 1.000€ 3.000€ 

320 48042 
Subvenció AMIPA CEIP 

Port de Pollença 
2.000€ + 1.000€ 3.000€ 

320 4804X 
Subvenció AMIPA 

Escoleta La Gola  

Partida 

inexistent 
+ 1.000€ 1.000€ 

320 4804X 
Subvenció AMIPA 

Escola de Música 

Partida 

inexistent 
+ 1.000€ 1.000€ 

330 226061 
Activitats culturals i 

didàctiques 
152.000€ + 18.000€ 170.000€ 

 

Proposta a més de canvi de nom de la partida, en la descripció (substituint així la descripció 

anterior de Subvenció Parròquia de la Nostra Senyora dels Àngels de Pollença).  

Prog. Econ. Descripció Aprovació 

Inicial 

Variació 

proposada 

Proposta 

Unides Podem 

330 48045 
Subvenció concerts 

Música i Patrimoni 
18.000€ - 10.000€ 8.000€ 

 

Festes i Festival de Música 

 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 

Inicial 

Variació 

proposada 

Proposta 

Unides Podem 

338 226092 Activitats diverses festes 20.000€ +10.000€ 30.000€ 

338 226091 Festes Pollença 80.000€ - 30.000€ 50.000€ 

338 226095 Festes de la Patrona 90.000€ - 34.000€ 56.000€ 

338 226096 Festes Cala Sant Vicenç 20.000€ -7.750€ 12.250€ 

338 226097 Festes Port de Pollença 74.000€ - 29.000€ 45.000€ 

3381 20306 
Despeses diverses 

concerts 
35.000€ - 10.000€ 25.000€ 

3381 226995 Contractació concerts 220.000€ - 20.000€ 200.000€ 
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Turisme i Comerç 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 

Inicial 

Variació 

proposada 

Proposta 

Unides Podem 

431 226025 
Promoció dels productes 

locals i de proximitat 
12.000€ + 8.000€ 20.000€ 

431 4802X 

Subvenció suport inicial 

creació Plataforma 

venta online 

Partida 

inexistent 
+ 15.000€ 15.000€ 

431 4802X 

Subvenció per la 

digitalització i millora 

eficiència energètica 

Partida 

inexistent 
+ 22.000€ 22.000€ 

 

Càrrecs polítics (regidors i regidores) i personal de l’Ajuntament 

 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 

Inicial 

Variació 

proposada 

Proposta 

Unides Podem 

912 10000 
Assignacions membres 

de la Corporació 
217.549,75€ -39.549,75€ 178.000€ 

912 16000 
Quotes socials 

membres Corporació 
68.158,34€ -11.158,34€ 57.000€ 

912 23000 
Dietes de càrrecs 

electius 
148.500€ -35.700€ 112.800€ 

912 48942 
Assignacions grups 

polítics i regidors 
21.000€ - 18.900€ 2.100€ 

912 226010 
Representació 

Corporació 
30.000€ - 10.000€ 20.000€ 

 

 

Proposta amb la pujada marcada pel RDL 2/2020 d’un 2% per l’any 2020 contemplada: 

 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 

Inicial 

Variació 

proposada 

Proposta 

Unides Podem 

132 15000 
Incentiu de 

productivitat funcionaris 
51.665,36€ -25.832,68€ 25.832,68€ 

150 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral Obres 
33.576,69€ -16.788,35€ 16.788,35€ 

151 15000 
Incentiu de 

productivitat funcionaris 
22.431,1€ -11.215,55€ 11.215,55€ 

151 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral Urbanisme 
9.686,42€ -4.653,28€ 4.843,21€ 

164 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral Cementiri 
1.516,22 -758,11€ 758,11€ 
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Prog. Econ. Descripció Aprovació 

Inicial 

Variació 

proposada 

Proposta 

Unides Podem 

170 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral Medi Ambient 
1.516,22€ - 758,11€ 758,11€ 

231 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral Acció Social 
7.680,33€ - 3.840,16€ 3.840,17€ 

320 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral ensenyança 
6.812,37€ - 3.406,19€ 3.406,19€ 

330 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral Cultura 
5.885,39€ - 2.942,7€ 2.942,7€ 

3301 15002 
Incentiu productivitat 

laboral Normalització 
2.562,8€ - 1.281,4 1.281,4€ 

332 15002 
Incentiu productivitat 

laboral biblioteques 
5.751,86€ -2.875,93€ 2.875,93€ 

334 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral Mediació cultural 
1.516,13€ - 758,07€ 758,07€ 

337 15002 
Incentiu productivitat 

laboral 
1.608,39€ - 804,2€ 804,2€ 

340 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral Esports 
5.011,89€ - 2.505,95€ 2.505,95€ 

430 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral 
8.766,2€ - 4.383,1€ 4.383,1€ 

920 15000 
Incentiu de 

productivitat funcionaris 
25.536,43€ - 12.768,22 12.768,22€ 

920 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral Administració 
4.444,01€ - 2.222,01€ 2.222,01€ 

924 15000 
Incentiu de 

productivitat funcionaris 
816,67€ - 408,34€ 408,34€ 

211 16008 
Assistència mèdica / 

farmacèutica 
65.000€ -18.324,74€ 46.675,26€ 

 

 

Pollença, 11 de maig de 2020 

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

A l’Ajuntament de Pollença 


