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Posicionament Unides Podem Pollença sobre el Romanent de Tresoreria, 

any 2020 

 

➔ Introducció explicativa 

El BOE de dimecres 5 d’agost de 2020 ha publicat el Reial decret llei 27/2020, de 4 

d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les 

entitats locals. Recull diverses novetats, de les quals se’n fa un breu resum;  

• Article 1, es prorroga el destí del superàvit de 2019 a inversions financerament 

sostenibles (aquelles que no generen despesa contínua en el temps). 

Excepcionalment si un projecte d’inversió iniciat aquest any no pot executar-

se íntegrament a l’any 2020, la part restant de la despesa autoritzada en 2020 

se podrà comprometre i reconèixer a l’any 2021, finançant-se, però, amb el 

romanent de tresoreria de 2020 (la Corporació, això sí, no podrà incórrer en 

dèficit al final de l’any 2021).  

• Article 3, planteja bàsicament el que s’ha anat debatent i escoltant aquests 

dies entre el Govern de l’Estat espanyol i la FEMP (acord només recolzat pel 

PSOE i decidit gràcies al vot de qualitat del president de la FEMP) 1. Seria 

perdre tota capacitat i autonomia de gestió dels milions d’€ que l’Ajuntament 

té de Romanent de Tresoreria (uns 26 milions d’€ actualment). Aquest préstec 

s’amortitzarà en 15 anys com a màxim a comptar des del 2022 (inicialment 

eren 10 anys...). Màxim el 20 d’agost es fixaran les condicions del préstec 

(interessos, etc.).  

Proposa arribar a un màxim de recaptació de 5.000 milions d’€, i efectuar els 

següents retorns a totes les Entitats Locals que hagin participat de forma 

proporcional. Tot per finançar actuacions en les àrees d’agenda urbana i mobilitat 

sostenible, cura de proximitat i cultura (veure ANNEX 1) 

 

 
1 https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2020/08/03/1185805/femp-aprueba-
propuesta-sobre-uso-del-superavit-solo-voto-del-
psoe.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=web 

https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2020/08/03/1185805/femp-aprueba-propuesta-sobre-uso-del-superavit-solo-voto-del-psoe.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=web
https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2020/08/03/1185805/femp-aprueba-propuesta-sobre-uso-del-superavit-solo-voto-del-psoe.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=web
https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2020/08/03/1185805/femp-aprueba-propuesta-sobre-uso-del-superavit-solo-voto-del-psoe.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=web
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Vist el nostre posicionament al respecte de la utilització dels Romanents de Tresoreria 

defensat a la nostra moció (aprovada per unanimitat) per sol·licitar que se derogui la 

Llei Montoro i que es modifiqui la Llei d’estabilitat pressupostària, i el nostre vot 

favorable a la moció del PP (que va incorporar la esmena per canviar el títol) envers el 

rebuig perquè l’Estat vulgui disposar del Romanent de Tresoreria del nostre 

Ajuntament.  

Vista la situació, i que la Corporació Local de Pollença ja ha iniciat Modificacions de 

Crèdit amb càrrec al Romanent de Tresoreria (veure MC 10-2020), i que també ja ha 

complit la possibilitat de destinar el 20% del superàvit de l’any 2019 a urgències 

socials (article 3 el Reial decret llei 8/2020), dotant amb 248.738,44€ la compra 

d’aliments (125.000€) i ajudes necessitats urgents (123.738,44€), i vist l’annex 1 que 

recull les actuacions que el Govern d’Espanya considera prioritàries i que poden 

desenvolupar-se des de les Entitats Locals, Unides Podem Pollença proposa la 

utilització (i canvis necessaris per fer-ho) del Romanent de Tresoreria de Pollença per 

les següents accions / polítiques públiques.  

a) Serveis Socials en sentit ampli 

Fruit de la predisposició mostrada en modificar de forma urgent l’actual Reglament 

regulador d’ajudes dels serveis socials (BOIB núm. 107, 9 d’agost de 2014), per ampliar 

la cobertura que pot rebre la ciutadania de Pollença sense haver de recórrer a 

l’acreditació de casos excepcionals o ampliacions de justificacions recollides a l’article 

10.2 (si la quantia d’ajuda supera el màxim de 2,5 IPREM2) i per agilitzar el pagament 

d’aquestes ajudes discrecionals, proposam de forma esquemàtica la proposta d’acció 

a dur a terme:  

1.  Modificar el Reglament abans esmentat per revisar el barem d’ingressos actuals 

que conjuga núm. de membres de la unitat de convivència i percentatge 

d’IPREM. També per desplegar l’article 5., passant de la redacció de les 

necessitats a cobrir a la creació de quadres resum organitzats per tipus d’ajuda, 

marcant una quantia màxima per any i expedient en cada supòsit. Això 

permetrà incorporar necessitats a cobrir ara no contemplades o no plasmades, 

 
2 1.344,6€ per any com a màxim 
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des d’articles d’higiene personal fins a despeses d’inhumació i incineració, 

beques d’inserció formatives-laborals... Posar de manifest un apartat específic 

per les necessitats relacionades amb habitatge; cobrir ajudes de lloguer, 

entrades de lloguer, rebuts pendents de comunitat, equipament 

electrodomèstic... El fet d’establir quantitats màximes per necessitat a cobrir 

permetrà eliminar la restricció actual a l’article 10.2. i la vinculació amb l’IPREM. 

 

2. Amb la informació actual que tenim, sembla que les ajudes econòmiques 

poden tardar en arribar a la ciutadania, en ocasions molt de temps, degut al fet 

que han de passar per la JGL. Si una ajuda no entra, pel motiu que sigui, ha 

d’esperar 15 dies per anar a la següent JGL. Després, s’ha d’aprovar, passar per 

Secretaria, a Intervenció, Tresoreria... La proposta es que Batlia recuperi 

l’atribució delegada en el Ple extraordinari del 02/07/2019, punt 7. (l’aprovació 

dels programes i activitats... [...] benestar social) mitjançant advocació per poder 

aprovar via Decrets de Batlia (molt més àgil i ràpid), els expedients d’ajudes 

econòmiques, fent així també que les treballadores socials vegin la seva feina 

més agilitzada.  

Per tant, augmentades les quanties a atorgar i agilitzat el procés d’atorgament, queda 

poder augmentar fins el necessari les partides de compra d’aliments i ajudes de 

necessitats urgents, amb càrrec al Romanent de Tresoreria via Modificacions de 

Crèdit. Això pot permetre obrir l’aixeta de les ajudes per tota la ciutadania, fent-ne 

una difusió molt més àmplia i cobrir les necessitats bàsiques de la població en un 

hivern que serà duríssim. Aprofitar per exposar que, tot i que ja estigui signat, el 

sistema més idoni per cobrir les necessitats d’aliments no és el d’un banc d’aliments, 

sinó el d’ajudes econòmiques directes que després s’han de justificar degudament 

abans de plantejar una renovació d’ajuda. Això i;  

- Acompanyat d’un Pla de Feina pactat amb la persona usuària que ha de 

complir per seguir sent atesa.  

- Facilitació d’accés a formació.  

- Facilitació d’accés a cursos d’idiomes.  

- Facilitació d’accés a processos d’inserció sociolaboral.  

- Creació i potenciació de projectes i grups de feina comunitaris.  
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Tot això necessita, addicionalment, d’executar el compromís adquirit per la regidora 

Delegada de l’Àrea de Benestar Social de negociar de forma urgent la incorporació 

de personal de Serveis Socials a la plantilla orgànica de l’Ajuntament, plantejant la 

qüestió a la Delegació de Govern i podent augmentar els efectius i complir les 

actualment incomplertes ràtios professionals marcades per la normativa 

autonòmica pels equips dels SSCB. Passant a...  

Polítiques concretes 

- Com s’ha introduït abans, assolir un catàleg de prestacions dels Serveis Socials 

que assegurin la cobertura de les necessitats bàsiques de la població de 

Pollença, i dotar-ho econòmicament per fer front als efectes devastadors que 

arribaran enguany; manca d’ingressos (tot i tenir un ERTO, el poder adquisitiu 

de les famílies baixarà dràsticament), perill de no poder afrontar despeses de 

lloguer, etc. Els Serveis Socials han de ser la punta de la llança per protegir la 

població. En aquest sentit, és necessari elaborar un Contracte Menor URGENT 

per contractar una persona professional del món social que pugui assessorar, 

orientar i ajudar a tramitar ajuts de; lloguer, IMV (RESOGA en cas de 

denegació), PNC (Pensió No Contributiva per Invalidesa o per falta de 

cotització), ILP (Incapacitats Laborals Permanents), etc.  

 

- Crear una oficina pública de mediació de l’habitatge, entre propietaris i 

inquilins/es, per garantir una bona resolució de conflictes i protegir els 

interessos de totes les parts implicades. Es pot fer amb un contracte menor a 

mode de prova pilot. S’hauria de comptar amb un perfil professional del món 

del dret especialitzat en habitatge (capacitat per revisar, valorar i/o corregir 

contractes de lloguer).  

 
- Estudi / recerca activa de pisos i/o construccions buides, no utilitzades per 

adquirir—les des de l’Ajuntament de Pollença i oferir-les com a pisos 

d’acollida urgent (tant per famílies que hagin estat desnonades com per 

dones que necessiten una residència urgent fruit de ser víctimes de violència 
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de gènere). Donarem suport a la Corporació per assumir el que es pot 

considerar una competència impròpia.  

 

- Reconvertir el pis situat a l’edifici MYABCA en un pis d’acollida temporal 

urgent.  

 

- A través d’un contracte Menor, iniciar la prova pilot per implementar un 

projecte similar al Projecte Radars de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

- Comprar solars (urbans i/o urbanitzables) dins els nuclis poblacionals de 

Pollença que no estan edificats per, previ Conveni / acord amb l’IBAVI, cedir-

los perquè s’hi pugui construir HPO (Habitatge de Protecció Oficial). Ens 

comprometem a donar el suport a la Corporació davant negociacions amb 

l’IBAVI.  

 

- Comprar un local adient perquè sigui de titularitat Municipal per poder-hi 

implementar la futura nova escoleta Municipal de 0-3 anys a Pollença. Tot i 

ser una competència impròpia, és un servei contemplat dins l’agenda cura de 

proximitat.  

 

- Veure i implementar un programa similar a Impulsam Artà 3. Un programa que 

dona una remuneració bàsica a persones a canvi que s’impliquin en diferents 

àrees del Municipi. Nosaltres vàrem aportar el projecte BICI-CLAT per 

aprofitar bicicletes que normalment van a Deixalles per, fent un Conveni amb 

algun taller de bicicletes del Municipi, donar una beca a persones que vagin 

unes hores a aprendre a reparar bicicletes i que aquestes es posin a disposició 

de Serveis Socials per famílies amb pocs recursos econòmics / crear un parc 

públic de bicicletes.  

 

- Comprar un solar no construït dins el poble (no compartim que el Casal de 

Joves pugui acabar estant a Can Escarrintxo) i encomanar un projecte per 

 
3 http://arta.cat/vivintarta/noticia.php?id=2251 

http://arta.cat/vivintarta/noticia.php?id=2251
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començar a donar les passes per tenir un Casal de Joves. Això inclou un 

Contracte Menor per crear un Pla de Joventut actualitzat.  

 
- Establir subvencions nominatives amb caràcter urgent pels projectes que van 

encaminats a la creació i manteniments dels Horts Urbans.  

 
 

- Establir de forma urgent les bases per posar en marxa les subvencions de 

llibres i material escolar, dotada actualment amb 20.000€ i augmentar la 

partida conforme a les sol·licituds rebudes.  

 
- Assumir les demandes d’escoles del Municipi per realitzar les obres 

necessàries per tenir instal·lacions modernes, i, de nou, assumir si fa falta 

actuacions que siguin de competència impròpia. Un exemple, el porxo de 

Joan Mas que fa anys que s’hauria d’haver arreglat.  

 

b) Comerç 

- Comprar per les empreses locals, via Conveni senzill, material de protecció 

com és el gel hidroalcohòlic (adquirir-ho al fabricant Pollencí) per reduir 

despeses a les empreses. 

 

- Finançar cursos per empreses de capacitació com és màrqueting digital, 

xarxes socials, etc.  

 

- Debatre la fórmula eficaç per establir ajudes directes a fons perdut pròpies 

de l’Ajuntament per ajudar aquelles empreses que tot i haver-se acollit a la 

convocatòria del Govern (Conveni subscrit entre Ajuntament i Govern) no 

poden afrontar les despeses corrents i tenen el perill d’haver de tancar i 

realitzar un ERO.  

 
- Tornar a situar els productes agroalimentaris en el centre de Plaça Major per 

facilitar la visibilitat dels productors locals de menjar. Dotar de més pressupost 
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i donar molta més visibilitat a la promoció dels productes locals i de 

proximitat.  

c) Ordenances fiscals i taxes 

- Replantejar l’Ordenança Fiscal que regula l’impost de l’IBI (Impost sobre Béns 

Immobles), tornant a posar damunt la taula la proposta que volia dur a Ple 

l’anterior equip de Govern i que, dins els marges legals, proposava un IBI amb 

un caràcter molt més progressiu. Veure articles 60-99 del TRLHL. Qui mes té 

(negocis i valor cadastral), més paga. Qui menys, menys.  

 

- Revisar les ordenances i taxes per augmentar i afegir trams de progressivitat 

segons ingressos per treballar en la redistribució de la riquesa.  

 
d) Inversions 

- Invertir des d’EMSER per reduir encara més el percentatge de fugues d’aigua 

existents a la nostra xarxa de repartiment d’aigua potable.  

 

- Encomanar un estudi (via Contracte Menor) per comptar amb biòlegs/es 

marins/es i enginyers qualificats per fer un diagnòstic del problema existent 

dels abocaments d’aigües fecals al Port de Pollença i Cala Sant Vicenç. 

Continuar (que ha estat molt positiu) amb projectes urgents per substituir 

tubs i pluvials de primera línia del Port de Pollença.  

 
- Comprar i (prèvia selecció d’espècies) els arbres que manquen al Municipi per 

fer-ne una ressembra.  

 

- Comprar un espai adequat (solar polígon?) per projectar una futura canera 

Municipal i poder oferir en un futur nous llocs de feina de qualitat.  

 
- Comprar un espai adequat (solar polígon?) per traslladar i centralitzar 

departaments sencers i de la talla, per exemple, d’Urbanisme per comptar 

amb un espai decent i suficient per realitzar tràmits administratius, tenir un 

arxiu en condicions i que els treballadors/es tinguin més eines per realitzar la 

seva tasca.  
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- Comprar i projectar en el polígon de Pollença un espai de co-working, podent 

oferir-lo a un preu econòmic a empreses tecnològiques, departaments 

d’administració d’empreses diverses, incorporant en aquest espai servei de 

manteniment i de neteja (creant així nous llocs de feina estables durant l’any i 

de qualitat).  

 

- Projecte de reforma de la piscina Municipal de Pollença; nou sistema de 

climatització (eficient) i amb una coberta mòbil i retràctil per fer-la a l’aire 

lliure a l’estiu.  

 

- A traves d’un contracte menor, contractar personal per fer tasques purament 

administratives i que requereixen d’una alta inversió de temps com és 

l’escaneig d’expedients d’Urbanisme, actualització bases de dades obsoletes, 

etc.  

 

- Preparar i executar la licitació d’un projecte per posar LEDS en el camí de 

senderista habitualment utilitzat per persones que caminen, corren, i altres 

esports, que va des de Pollença cap a Port de Pollença, i viceversa. Ens 

comprometem a fer totes les accions possibles perquè Carreteres no posi cap 

impediment a un projecte d’aquestes característiques.  

 

- Posar una pèrgola per donar ombra als taxis del Port de Pollença amb 

plaques fotovoltaiques a sobre.  

 
- Exportar el projecte de pèrgoles fotovoltaiques ja aprovat pel pàrquing del 

pavelló de Pollença a tot l’àmbit de la instal·lació així com als pàrquing de Cala 

Molins, Port de Pollença (piscina Municipal i davant poliesportiu).  

 

- Projecte per tapar de forma correcta la pista de futbol sala de Pollença i 

posar-hi plaques fotovoltaiques al sòtil. S’ha de poder jugar a futbol a l’hivern 
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si plou i també s’hi ha de poder patinar (el club de patinatge utilitza aquest 

espai).  

 
- Adquirir i instal·lar porteries de futbol, cistelles de bàsquet i xarxes de 

voleibol perquè estiguin a la platja de Llenaire del Port de Pollença. Aquest 

material promociona l’esport a l’aire lliure i dinamitza la platja amb un oci sa. 

Les porteries de futbol de Llenaire, fins que inexplicablement es varen llevar, 

funcionaven molt bé.  

 

- Adquirir material per emmagatzemar (de recanvi) com puguin ser xarxes de 

porteries de futbol, xarxes de cistelles, xarxes de voleibol, xarxes de tenis, 

xarxes de pàdel, raquetes per deixar a usuaris/es de les instal·lacions, pilotes 

de diferents esports, tatamis...  

 

e) Urbanisme 

- Donarem suport a continuar executant les expropiacions marcades en el 

PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana) per completar les prescripcions 

marcades per aquest instrument i que, lamentablement, no s’executaran en 

temps i forma (com no es va executar ni complir reclamar el 10% 

d’aprofitament mig de molts/es propietats...).  

 

- Encomanar un estudi tècnic i jurídic que faci una valoració objectiva de la 

situació de cada urbanització no recepcionada del Municipi (La Font, Vilar, 

etc.) per tenir tots els elements a l’abast per poder negociar una sortida a 

aquestes anomalies urbanístiques que són un greuge pel Municipi (carrers 

sense asfaltar, pous negres, falta de llum...).  

 
- Contemplar possibilitat d’elaborar un projecte per posar taules i cadires al 

mig del “Bosquet de Bóquer”, així com acondicionar la zona amb una ruta 

circular amb màquines d’exercici cardiovascular. Segons el MUIB, la 

qualificació que rep és de Zona Verda amb ús de places, parcs i jardins.  
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- Valorar les zones més antigues de clavegueram que necessiten una renovació 

i modernització per fer front a obres de canvis estructurals importants. 

Realitzar l’encomana de gestió a EMSER 2002 SLU.  

 
- Encarar la construcció d’un nou parc infantil a Cala Sant Vicenç, contemplant 

l’opció d’adquirir el solar amb Referència Cadastral 4989312EE0148N0001IP, 

un urbà no construït. Es podria negociar la compra i iniciar la requalificació 

urbanística per tenir un parc a Cala Sant Vicenç. També, si el preu fos 

desorbitat (el més probable), buscar altres indrets plausibles on crear-lo. De 

fet, part del pàrquing de Cala Molins és suposadament una Zona Verda on 

està contemplat un ús de plaça, parc i/o jardí... 

 
- Encomanar el projecte de forma urgent per acabar la 2ª fase d’obres de la Cala 

Sant Vicenç per acabar d’adequar trams antics i per assegurar el bon 

tractament d’aigües residuals.  

 

- Encomanar un projecte de reforma i adequació de l’església de la Cala Sant 

Vicenç per transformar-ho en un espai multifuncional, incorporant peticions 

del veïnatge.  

 

f) Patrimoni 

- Realitzar un Conveni urgent amb Patrimoni per poder afrontar les despeses 

que puguin desprendre’s de rehabilitar i acondicionar llocs tant emblemàtics i 

abandonats com les Talaies de Cala Sant Vicenç, Puig de Maria, ... En el cas de 

la Cala Sant Vicenç, acondicionar la zona per tenir un mirador en condicions.  

 

- Afrontar l’adequació i senyalització total dels camins públics de Pollença 

(desbrossar, acondicionar, etc.) perquè puguin ser utilitzats per la ciutadania 

de Pollença i persones visitants.  
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- Exigir que el CIM abordi d’una forma definitiva el problema de la carretera 

Vella de Lluc. Si no ho fa ni tampoc es pot establir un Conveni on 

l’Ajuntament aporti Romanents de Tresoreria, reclamar la titularitat del camí i 

executar un projecte bàsic d’asfaltat.  

 

Consideració a sotmetre a trobades de Participació Ciutadana urgents 

Més enllà d’aquestes propostes i moltes més que poden sorgir, ens mostram 

plenament disposats a col·laborar. També creim que és el moment d’anar creant i 

imaginant una alternativa al turisme, monocultiu econòmic que enguany ens ha 

deixat amb nul marge de maniobra. Per això, s’hauria de plantejar una trobada (o 

diverses), amb la ciutadania per escoltar la seva opinió i poder debatre en torn als 

següents eixos;  

- Alternativa econòmica al turisme 

- Economia social 

- Ecologia, energies renovables 

- Llocs de treball a curt i llarg termini 

- Auto-suficiència econòmica 
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Annex 1 

Despeses autoritzades considerades despesa finançada amb fons finalistes;  

3. En materia de agenda urbana y movilidad sostenible y transición energética se 

consideran incluidos, entre otros, los gastos de inversión relacionados con la 

elaboración y puesta en marcha de las Estrategias de implementación de Agendas 

Urbanas Locales, los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, los proyectos de 

peatonalización y semipeatonalización, los gastos de fomento del transporte público, 

los desplazamientos a pie y en bicicleta, de la movilidad sostenible eléctrica y 

compartida y de transformación de la movilidad, de renovación de abastecimientos 

de agua, saneamiento, cableados subterráneos, de prevención y de recogida 

separada y tratamiento mediante preparación para la reutilización, reciclado y otras 

formas de valorización, así como las acciones en zonas de protección 

medioambiental, la adaptación del mobiliario y de los equipamientos públicos de uso 

colectivo a las necesidades de seguridad sanitaria y la rehabilitación de espacios 

públicos y la mejora de la eficiencia energética de edificios e instalaciones públicas e 

incorporación en los mismos de instalaciones de generación renovable. 

4. En materia de cuidados de proximidad se incluirían, entre otros, las actuaciones de 

refuerzo de los servicios sociales, aumentando su conectividad y mejorando la 

asistencia socio sanitaria, actuaciones para el cuidado de personas mayores, 

dependientes y con discapacidad, de reorganización de sistemas de ayuda a 

domicilio, de detección temprana de víctimas de violencia de género y apoyo a las 

mismas, solventar situaciones de exclusión social, absentismo escolar, escuelas 

infantiles de 0-3 años, vulnerabilidad, instrumentación de programas de apoyo para 

el cuidado infantil para facilitar la conciliación laboral y familiar. 

5. En materia de cultura, se incluirán, entre otros, los gastos para la realización de 

políticas de apoyo a la promoción cultural, para la creación de infraestructuras 

culturales, para la recuperación del Patrimonio Histórico, para la actualización digital 

de todas las instituciones culturales e infraestructuras deportivas. 

 

Signat, Podem Pollença 

06/08/2020 


