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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 
2021, feta en data 29/04/2020, en sessió Plenària extraordinària i publicada al BOIB 
núm. 58 de 4 de maig de 2021 
 
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, així com el document “posicionament Unides Podem Pollença sobre el Romanent de 
Tresoreria, any 2020” (entregat al mes d’agost de 2020 i resposta per part de l’equip de 
Govern), demana principalment:   
 
➔ Incrementar fins els 28.000€ la partida destinada a compra d’aliments i fins els 
48.000€ la partida d’ajuts per cobrir necessitats urgents (insistint amb la necessitat de 
modificar el Reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials). També que s’incrementin 
les subvencions a les entitats socials del Municipi fins als 70.000€. Tornem a sol·licitar, 
com a l’any 2020, la creació d’un Servei de Mediació d’habitatge i que augmentin les 
subvencions a totes les Terceres Edats fins els 2.500€ (pàg. 8-9 i 21).  

➔ Es torna a sol·licitar una nova partida per elaborar un Pla de Joventut actualitzat i que 
es faci l’estudi per poder projectar un Casal per Joves, partida de 18.500€ (pàg. 6 i 21).  

➔ Que es torni a dotar de pressupost la partida Pla de Mobilitat ja que és una eina 
necessària per plantejar més espai per vianants, canvis de circulació, camins escolars 
segurs, carrils bicicletes, abordar el problema de les places d’aparcament, etc. Sol·licitem 
que es tornin a dotar els 19.500€ que tenia (pàg. 3-4 i 20).    

➔ Com proposat al 2020, crear una subvenció per donar suport als comerços 
(digitalització i millora eficiència energètica, 15.000€) i augmentar la partida de promoció 
dels productes locals i de proximitat fins als 20.000€ (pàg. 11 i 23) 

➔ Tornem a proposar que se faci l’estudi per municipalitzar el servei de platges i també 
sol·licitem una nova partida per realitzar l’estudi tècnic - jurídic per la futura encomana de 
gestió del servei de clavegueram a EMSER 2002 SLU, dotada amb 18.500€ (pàg. 4-5,  7 i 
20-21). 
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➔ Iniciativa LEADER. Es proposa una partida nova de 5.500€ per satisfer la quota 
requerida per estar present a l’Associació Mallorca Rural. Un impuls que pot suposar pel 
món del camp formació, coordinació de projectes amb altres municipis i noves 
subvencions. S’està treballant aquesta opció amb la Batllia (pàg. 11-12 i 23).  

➔ Augmentar la quantia destinada a la partida de mobiliari urbà parcs i jardins infantils, 
reiterant la proposta d’un nou parc infantil a la Cala Sant Vicenç que sigui consensuada 
amb la ciutadania (pàg. 4 i 20).  

➔ Tornar a dotar la partida corresponent (amb 50.000€) perquè es puguin realitzar 
pressupostos participatius sectoritzats per grups d’edat, aprofitant la nova plataforma 
Entretothom i que hi ha la intenció de mantenir la contractació tècnica a l’Àrea de 
Participació Ciutadana (pàg. 6 i 20).  

➔ Tornem a sol·licitar, com a l’any 2020, que s’augmentin les subvencions a les AMIPA fins 
els 3.000€, i també que se’n creïn 2 noves; AMIPA Escoleta la Gola i AMIPA Escola de 
Música (pàg. 9-10 i 22). 

➔ Baixar certes partides dedicades a Festes i al Festival de Música (pàg. 10-11 i 22). 

➔ Baixada de sous, dietes dels regidors/es i de les assignacions dels grups municipals. 
Tornem a insistir amb la necessitat d’aprovar una RLT (relació de llocs de treball) pel 
personal de l’Ajuntament, així com una baixada del complement de productivitat (pàg. 12-
18 i 23-25).  

➔ Inversions a fer amb el Romanent de Tresoreria per l’any 2021: es demanen diverses 
inversions com poder ampliar si és necessari la partida d’Ajudes emergència sanitària i 
ciutadana, incloure en el projecte de renovació de la pista de futbet de Pollença plaques 
solars a la coberta, posar en marxa un Pla Director de Clavegueram, executar les obres del 
rocòdrom i que es financi el primer any d’un contracte per posar en marxa la iniciativa 
Pollença Ciutat Educadora. També recordem la necessitat de donar sortida a les partides 
de Adquisició pisos d’acollida, 350.000€ i Adquisició solar habitatge protecció oficial, 
400.000€. Finalment, sol·licitem a l’equip de Govern que elabori una memòria de les 
inversions que té previstes realitzar perquè la ciutadania pugui estar informada i en 
pugui opinar (pàg. 18-19). 
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• Exposició dels motius / reflexions:  
Com amb les al·legacions del Pressupost General de l’any 2020, no podem començar 
aquestes al·legacions sense mostrar certa decepció per la nul·la publicitat activa que s’ha 
fet, de nou, del projecte actual dels Pressupostos per l’any 2021. Més enllà dels Consells 
d’Àrea (que han tornat a ser poc participatius i amb una primera convocatòria fallida), 
s’hauria pogut penjar perfectament a la pàgina web en la carpeta corresponent dins 
l’apartat d’exposició pública 1 . Enguany, a més, es troba que només s’ha anunciat 
l’aprovació al tauler d’anuncis de la seu electrònica. Tornant a comprovar 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 tornat a escollir l’opacitat i posar pals a les rodes perquè 
la ciutadania pugui llegir el pressupost i efectuar les al·legacions que trobessin pertinents. 

 

Cal exposar que aquest any també és assenyalat, donat que les regles de despeses es 
troben suspeses, per aplicar política expansionista d’inversió (amb càrrec al Romanent de 
Tresoreria), així com al Pressupost base de la Corporació (tot i que el Pressupost s’hagi 
d’aprovar amb equilibri pressupostari, inicialment). Una figura a utilitzar correctament és la 
que recull les bases d’execució, on es defineix a la pàgina 20 que el contracte menor de 
serveis preveu que de 6.000,01 a 14.999,99€ (SENSE IVA), ha d’incorporar:  

- Memòria justificativa de la despesa d’unitats, preus unitaris i totals, destí de la 
despesa.  

- Informe justificatiu insuficiència mitjans personals i materials.  
- Sol·licitud de tres ofertes mínim i publicació en el perfil del contractant de 

l’Ajuntament per un període mínim de 5 dies hàbils.  
- Proposta d’adjudicació a una de les ofertes.  

Tot tenint en compte que s’ha d’utilitzar per serveis puntuals i no repetitius.  

1. Capítol de Despeses 
 

1.1. Pla de mobilitat 

Fa diversos anys que trobem la partida 132 2270613 Pla Mobilitat amb dotació 
pressupostària que mai s’executa. Enguany, la partida es deixa sense crèdit, passant de 

 
1 https://ajpollenca.net/ca/exposicio-publica  

 

https://ajpollenca.net/ca/exposicio-publica
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19.500€ a 0€. Després d’insistir diverses ocasions sobre els motius, s’ha posat damunt la 
taula que no hi ha personal per executar-ho ni és, bàsicament, una prioritat política. Ara bé, 
es segueixen fent canvis de circulació puntuals, canvis en la capacitat d’afluència d’alguns 
carrers... (passar de 2 sentits de circulació a 1, per exemple). Trobem que el Pla de Mobilitat 
és una necessitat i que en lloc de fer actuacions puntuals, s’ha de fer un diagnòstic i estudi 
per tot el Municipi. Què pot permetre contemplar?  

• Camins escolars segurs (veure experiència realitzada a Lloseta recentment 2) 
• Carrils bicicleta (estudi viabilitat i possibles ubicacions) 
• Canvis de sentit de circulació 
• Revisió de zones d’aparcament 
• Revisió funcionament dels guals permanents 
• Ampliacions de zones de vianants i possible implementació zona ACIRE en el centre 

històric.  

Si no es compta amb el personal adient per realitzar-lo, aquest s’ha de contractar amb 
mitjans externs, sent una possible fórmula la del contracte menor.  

 

1.2. Urbanisme i diversos 

L’any passat la partida 151 62525 Mobiliari urbà parcs i jardins infantils va quedar sense 
crèdit a l’aprovació definitiva dels pressupostos. Es va demanar per correu electrònic al Sr. 
Andrés Nevado pel motiu i no va haver-hi resposta. A més, vàrem fer una proposta per 
dotar la Cala Sant Vicenç d’un nou parc infantil, amb la implicació de l’Àrea de Participació 
Ciutadana, i no ha hagut cap moviment ni interès aparent en realitzar-ho. Tot i tenir 0€ de 
crèdit inicial, al final l’execució de la partida ha estat a l’any 2020 de 13.358,40€. Tot i que es 
proposa que la partida estigui dotada per aquest any 2021 amb 10.000€, des d’Unides 
Podem considerem que s’hi ha de destinar més recursos, fins als 14.000€.  

 

Respecte al servei de clavegueram, la despesa total reconeguda per l’any 2019 va ser de 
180.066,35€, i per l’any 2020 de 162.285,61€. L’any passat vàrem preguntar si era possible 
que fos EMSER 2002 SLU l’empresa que assumís aquest servei. Actualment els serveis estan 
externalitzats, sense contracte, i qui realitza el control d’embossos i incidències és, 
habitualment, el notificador de l’Ajuntament percebent per aquestes tasques (que res 
tenen a veure amb el seu lloc de treball) compensacions dineràries en forma d’hores 
extraordinàries. Se’ns va respondre que si, i ja vàrem dir que trobàvem molt positiu que 
l’equip de Govern tingués la intenció de realitzar una encomana de gestió a EMSER perquè 
assumís el servei (una mesura positiva per alliberar pressupost de l’Ajuntament). Res s’ha 
fet per anar cap a la present direcció. Per tant, i pensant que és un assumpte urgent, i més 
donats els problemes existents en la xarxa de clavegueram (més endavant parlarem de la 
proposta d’encomanar un Pla Director de Clavegueram), considerem necessari que es faci 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=k6yADxhgI5k&ab_channel=CANAL4DIARIO  

https://www.youtube.com/watch?v=k6yADxhgI5k&ab_channel=CANAL4DIARIO
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un estudi tècnic – jurídic per poder executar l’encomana de gestió. Un estudi que hauria de 
determinar: personal necessari a incorporar a EMSER, implicacions econòmiques i 
pressupostàries per l’Ajuntament de Pollença i per EMSER, maquinària i/o serveis necessaris 
per desenvolupar la tasca... Pensem que es pot fer un estudi a través d’un contracte 
menor, pel que es proposa dotar una partida amb previsió del possible cost màxim del 
contracte (14.999,99€ + IVA): 160 227XX Estudi tècnic – jurídic per encomana de gestió 
EMSER SLU servei clavegueram, 18.500€.  

 

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 de 2019, 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”. Vàrem proposar que la partida augmentés als 15.000€ per ampliar la cobertura i 
es pogués ampliar el Conveni. No es va acceptar i es va deixar la partida a 7.000€. Veiem 
que a l’any 2020 l’execució ha estat només de 1.877,81€. Seguim pensant que s’ha 
d’augmentar la partida i la cobertura del Conveni, pel que considerem que la partida ha de 
ser de 8.220€ (amb possibles ampliacions els anys vinents, donat que la mobilitat es troba 
reduïda per la pandèmia provocada per la COVID-19).  

 

• 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 deixat la partida a 25.000€ (com l’any passat), però tenim 
obligacions reconegudes per només 446,57€ (any 2019 varen ser 5.889,5€). Seguim pensant 
que hi ha d’haver més publicitat i difusió d’aquesta subvenció. El batle ja ens ha explicat 
que la subvenció és de caràcter biennal, i que hi havia intenció de fer-la més coneguda. No 
sembla que això hagi passat. Sol·licitem que es revisi la forma de publicitat d’aquestes 
subvencions.   

 

Reiteram, com l’any passat, 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, tot 
i que enguany es redueix a 9.000€. 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.  
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1.3. Participació Ciutadana 

L’any passat se’ns havia afirmat que hi hauria pressupostos participatius per l’any 2021. 
Lluny d’això, ens trobem que no hi ha partida dedicada als pressupostos participatius, més 
enllà de la inversió pendent que es tracta del skatepark. Sembla il·lògic que es tregui a 
concurs el servei tècnic de participació ciutadana (que ens sembla molt adient), quan 
després les accions del dia a dia de l’equip de Govern no van encaminades a fomentar ni 
aplicar el que sorgeix de la participació ciutadana.  

Pensem que, tot i ser un any complex (una vegada més), s’ha de fer l’esforç i la feina política 
de fomentar, de la forma que sigui, la participació de la ciutadania. Tenim un regidor amb 
dedicació parcial que te delegada l’Àrea de Participació Ciutadana. Tenim una tècnica que 
tot i estar fora de contracte, col·labora amb algunes tasques emetent la corresponent 
factura. Tenim intenció de treure a concurs (externalitzant la plaça) de forma estable la part 
tècnica de l’Àrea. Tenim una plataforma, Entretothom, a punt d’entrar en funcionament. I 
no es pot fer participació? Com l’any passat, reiterem que s’han de realitzar pressupostos 
participatius sectoritzats per grups d’edat, per poder donar veu pròpia a joves, adults, 
gent gran i finalment projectes intergeneracionals. Amb les circumstàncies actuals, podem 
parlar excepcionalment de projectes a escala més reduïda, pel que la nostra proposta és la 
de recuperar la partida 151 60004 Inversions pressupostos participatius i dotar-la amb 
50.000€.  

Per altra banda, com parlat a la Junta de Portaveus i als Consells d’Àrea, sembla que per 
error s’hauria baixat un 5% la partida 151 60008 Inversions pendents pressupostos 
participatius, pel que per escometre la creació del nou skatepark, entenem s’ha de tornat 
a dotar amb 35.000€ i no amb 33.250€.  

1.4. Joventut 

Tot i comptar amb un servei tècnic de joventut, l’any passat vàrem advertir que el Pla de 
Joventut de Pollença contemplava accions des del 2016 fins el 2020. Per això, tocava 
començar a plantejar les actuacions a fer a partir de 2020 fins 2025. Com fer-ho? Amb la 
participació del jovent del Municipi per integrar la mirada jove i cimentar les bases d’una 
participació real (amb una eina com podrien ser els pressupostos participatius sectoritzats 
per grups d’edat com proposam). S’ha anat construint el que s’anomena l’assemblea jove, 
una possible passa prèvia per un futur Consell de Joventut però que actualment, es troba 
en punt mort. Com també es troba en punt mort l’estudi i creació d’un Casal per Joves. S’ha 
exposat per part de la Batllia que un lloc podria ser Can Escarrintxo. No ho considerem 
factible, ja que un Casal ha d’estar integrat dins el nucli urbà i la vida quotidiana del 
veïnatge, no apartat a un espai, donant la sensació que “allà no molesta”. Ja vàrem 
proposar una partida de 6.000€ per elaborar un Pla de Joventut actualitzat i posar les 
bases i la calendarització per a la creació d’un nou Casal per Joves. No es va acceptar. 
Enguany pugem la proposta perquè es faci amb un contracte menor un estudi integral que 
aglutini les dues propostes: 337 22699X Estudi, disseny i preparació Pla de Joventut i 
projecció Casal per Joves, dotada amb 18.500€.  
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1.5. Medi Ambient 

Hem vist algunes actuacions positives com la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics i pèrgoles fotovoltaiques al Pavelló. Una de les propostes que, de fet, dúiem al 
nostre programa electoral i que vàrem fer com al·legació l’any 2020 amb la proposta de 
creació d’una partida (170 22706X Projecte pèrgola metàl·lica pàrquings amb plaques 
fotovoltaiques). Encoratgem l’Ajuntament a seguir instal·lant pèrgoles a espais com el 
pàrquing del poliesportiu de Pollença, i del poliesportiu del Port de Pollença. També hi ha 
l’opció del pàrquing de Cala Molins. Tot i que la partida no estigui dotada, s’ha vist com el 
finançament es fa a través de les subvencions de la Conselleria de Transició Energètica.  

 

L’any passat ja vàrem expressar que consideràvem adient i necessari (vist l’embroll que 
suposa cada any treure els serveis a licitació, permisos de Costes, etc.), oferir el servei de 
platges del nostre Municipi directament des de l’Ajuntament, el que es sol dir 
col·loquialment “municipalitzar-lo”. Es poden veure exemples ben recents com el de 
l’Ajuntament de Manacor 3, donant possibles idees de com realitzar-ho a nivell tècnic i 
administratiu. Igualment, cada municipi és un món, pel que tornem a plantejar la necessitat 
que s’efectuï un estudi integral (com en el cas de l’encomana de gestió del servei de 
clavegueram a EMSER), comptant amb una empresa externa i utilitzant la figura del 
contracte menor. Per fer-ho, es pot aprofitar la partida existent actualment dotada amb 
950€ que és la 170 2279928 Redacció projectes medi ambient, platges, etc. Donat que ha 
tingut una execució de 13.915€ (tot i tenir crèdits inicials i definitius de 1.000€), i que com a 
màxim un contracte menor pot tenir el cost de 18.500€, proposem que la partida arribi als 
25.000€. Reiteram, també, que s’hauria de contemplar una solució pública i respectuosa 
amb el medi ambient pels fondejos il·legals de la badia de Pollença, tema del qual vàrem 
presentar una moció conjunta amb Alternativa per Pollença, moció que es va aprovar al 
Plenari.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://manacor.org/ca/noticies/lajuntament-de-manacor-municipalitza-la-gestio-i-neteja-de-les-
nou-platges-urbanes-del  

https://manacor.org/ca/noticies/lajuntament-de-manacor-municipalitza-la-gestio-i-neteja-de-les-nou-platges-urbanes-del
https://manacor.org/ca/noticies/lajuntament-de-manacor-municipalitza-la-gestio-i-neteja-de-les-nou-platges-urbanes-del
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1.6. Benestar Social 

De nou, un apartat vital del present pressupost. A part del que aparegui aquí, no ens 
podem oblidar de les incorporacions amb Romanent de Tresoreria que s’estan efectuant a 
dues partides concretes (compra d’aliments i ajudes necessitats urgents), de 250.000€ i 
100.000€ (MC 15-2021). Igualment, nosaltres hem fet una proposta de modificació del 
Reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials 4 (setembre 2020), que no ha obtingut 
resposta clara. El que resta acreditat és que si s’augmenta la protecció social de la 
ciutadania de forma permanent, les partides actuals “de base” són insuficients. Reiteram a 
més, de nou, que el sistema actual no ens sembla l’adequat i que la cobertura de la 
necessitat bàsica dels aliments hauria de ser amb targetes moneder o prestacions 
temporals econòmiques, no ajudes amb espècie. L’any actual és excepcional, i l’anterior 
també. Ara bé, és innegable que els preus del lloguer i de l’habitatge en general pugen, i no 
ho fan al mateix ritme que els salaris. Per això, és necessari dotar amb crèdit suficient 2 
partides concretes, una proposta que ja vàrem fer l’any passat i que enguany sol·licitem de 
nou:  

• 231 22614 Compra d’aliments, proposam augmentar-la 22.000€ més fins un total 
de 28.000€ (recordem que l’execució d’aquesta partida a 2020 ha estat de 
206.628,92€...).  

• 231 48004 Ajudes necessitats urgents, proposam que arribi als 48.000€ (ara 
mateix està, com al 2020, a 26.867,46€).  

 

Respecte de la partida 231 48943 Ajudes emergència sanitària i ciutadana contra la 
pandèmia, dotada amb 150.000€, que ha servit per formalitzar el Conveni de subvencions 
per empreses conjunt amb la CAIB i el CIM, tornem a dir com l’any passat que ens sembla 
positiva. Ara bé, el Conveni deixa la porta oberta a que es pugui ampliar el crèdit quan 
s’esgoti la primera adjudicació de les subvencions, pel que considerem que, havent-hi la 
disponibilitat del Romanent de Tresoreria, es poden tenir 150.000 o 200.000€ preparats 
per si s’ha de tornar a dotar la partida amb una modificació de crèdit.  

 

Una altre modificació que ja vàrem fer l’any passat perquè fos “estructural”, es la 
d’augmentar les subvencions a les entitats socials del Municipi. 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 afectats els seus ingressos pels serveis / tasques que ofereixen. 
Actualment, està dotada amb 42.000€ (ja es preveia una petita pujada per l’any 2021), 
proposant nosaltres el següent:  

• 231 48040 Subvencions entitats socials, que passi dels 42.000€ anuals als 
70.000€ (increment de 28.000€).  

 
4 https://podempollenca.com/2021/02/18/proposam-un-augment-de-la-proteccio-social-al-
municipi-i-lequip-de-govern-se-noblida-completament/  
 

https://podempollenca.com/2021/02/18/proposam-un-augment-de-la-proteccio-social-al-municipi-i-lequip-de-govern-se-noblida-completament/
https://podempollenca.com/2021/02/18/proposam-un-augment-de-la-proteccio-social-al-municipi-i-lequip-de-govern-se-noblida-completament/
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Mirant les terceres edats del Municipi, tornem a considerar la seva tasca fonamental per 
afavorir l’envelliment actiu i l’autonomia de les persones grans. Per això, tornem a presentar 
com l’any 2020 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. A més, hem de tenir 
present que s’ha instat als Ajuntament a iniciar les passes per facilitar que es creï a cada 
Municipi un Consell de Gent Gran.  

 

Tornem a proposar, aquest any, la creació d’un Servei de Mediació de l’Habitatge. Com 
introduíem anteriorment, el preu de l’habitatge cada vegada és més alt. Proposem que per 
l’any 2021 i part del 2022 es faci la prova, a través d’un contracte menor, de poder 
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. Estaria dotada amb un 
pressupost de 18.500€. Veure l’exemple d’Eivissa 5.  

 

1.7. Educació  

Tenim la satisfacció que s’aprovés la nostra al·legació per a la creació d’una subvenció anual 
per compra de llibres i material escolar. De fet el regidor d’Educació, a l’any 2020, també va 
dir que ho veia positiu però que es faria per modificació de crèdit, no per pressupost, per 
no crear vinculació a l’any següent. Ens alegra que canviés d’opinió. Nosaltres havíem 
proposat que fos de 10.000€ i finalment va ser, i segueix sent, de 20.000€, el qual ens 
alegra. Tal vegada s’ha de millorar dràsticament la publicitat d’aquestes subvencions i 
ajustar a mig termini la quantia requerida. Pel que fa a aquest any 2021, veiem positiu que 
es creï la partida 320 2279911 Contracte escoleta municipal Pollença, dotada amb 100€, 
tot i que la gestió que s’ha fet des de fa gairebé 1 any amb l’empresa de l’Escoleta Voliaina 
ha deixat molt a desitjar. Resta veure com es pensa desenvolupar aquesta partida i fer que 
tinguem a Pollença una escoleta municipal pública.  

 

Com l’any passat, 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€), per poder 
finançar conjuntament, per exemple, activitats interculturals, pagar transport per sortides 
escolars i millorar el finançament de l’escola matinera en un context de crisi social i 
econòmica brutal. Es veu que s’ha creat una subvenció per l’APIMA del Col·legi Montision, 
la qual també proposem estigui dotada amb 3.000€ i que puguin servir perquè tal vegada 
sigui la pròpia AMIPA qui faci un Conveni amb el Consorci del TIB i l’alumnat de Montision 

 
5 http://www.eivissa.es/portal/index.php/ca/actualitat/noticies/18054-licitacio-serveis-oficina-
integral-habitatge-eivissa  

http://www.eivissa.es/portal/index.php/ca/actualitat/noticies/18054-licitacio-serveis-oficina-integral-habitatge-eivissa
http://www.eivissa.es/portal/index.php/ca/actualitat/noticies/18054-licitacio-serveis-oficina-integral-habitatge-eivissa
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de la Cala Sant Vicenç pugui anar amb el transport públic escolar, si el Conveni entre la 
Conselleria d’Educació i l’Ajuntament no arriba a bon port. També tornem a proposar la 
creació de 2 noves subvencions per l’AMIPA Escoleta La Gola (1.000€ totals) i l’AMIPA 
Escola de Música (1.000€ totals).  

 

1.8. Cultura 

Una reflexió feta i compartida pel regidor d’aquesta àrea és la presència desmesurada i 
injustificada de subvencions nominatives, les quals gairebé mai s’executen. En molts casos 
(massa), la despesa és inclús de 0€. Com en el cas de les subvencions per entitats socials, 
les subvencions dins l’Àrea de Cultura haurien de ser de lliure concurrència. Vist que la 
partida 330 48941 Subvenció cor de Pollença dotada amb 3.000€ no ha estat executada 
durant l’any 2020, i que desconeixem les activitats a finançar, i vist que moltes de les 
entitats reben 1.000€, proposem rebaixar 2.000€ la partida.  

 

També s’observa la creació d’una nova partida, 330 78002 Subvenció Parròquia de la 
Nostra Senyora dels Àngels de Pollença (que té el mateix nom que la 330 48045), que 
segons hem sabut, aniria destinada per fer obres d’adequació i reducció de barreres 
arquitectòniques (posar rampa d’entrada a la Parròquia des de la Plaça Vella i millorar la 
il·luminació i megafonia de Montision). Una inversió de 30.000€ que ens sembla 
desmesurada i que no compta actualment amb cap memòria ni projecte, fins on tenim 
coneixement. Per aquest fet, i tenint en compte que hi ha assumptes pendents importants 
com la cessió de l’Església de la Cala Sant Vicenç, o la titularitat i explotació del Conveni 
de Santo Domingo (habitacions primer pis, etc.), i que a mig termini s’espera comptar amb 
un espai propi, públic i laic com serà el Capitol, la partida s’hauria de reduir als 20.000€. 
Aprofitant aquestes accions, esperem l’Ajuntament es posicioni més fermament per tenir la 
titularitat de l’Església de la Cala Sant Vicenç i negociï que el convent també passi a ser 
municipal, donat el nul ús que en fa l’església.  

 

1.9. Festes i Festival de Música 

Tot i la situació sanitària de l’any passat, trobem que l’execució del pressupost de festes va 
ser massa elevat, sense un mirament dels preus que estava suposant comptar amb 
pantalles i equips de so. És evident que no és qüestió de deixar de fer tota activitat. Ara bé, 
és difícil d’entendre que en un any on no va haver-hi cap festivitat gran a l’estiu, s’executés 
un pressupost de 198.655,10€. El Festival de Música sí que va adaptar-se als esdeveniments, 
i tot i celebrar-se, va reduir la despesa. Com l’any passat, proposam rebaixes generalitzades 
a les partides de festes i del festival de música, tot i que enguany sí que es veu un 
moviment més clar de l’equip de Govern perquè almenys damunt pressupost, es reflecteixi 
la situació social i sanitària en quant a les possibilitats d’esbarjo. Veurem a l’any 2022 quina 
execució del pressupost ens trobem.  
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Tornem a insistir, concretament pel festival de música, una partida que pot disminuir-se la 
seva dotació, és la 3381 20306 Despeses diverses concerts, sent un any més en què els 
regidors i regidores seran benvinguts/des de pagar la seva entrada i no poder accedir sense 
cap cost i amb persones acompanyants. Unides Podem, des de l’inici de la legislatura, ha 
rebutjat totes les entrades gratuïtes i ha sol·licitat que es posessin a la venta. 

 

1.10. Comerç 

L’any passat es va proposar la creació d’una nova 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 Teixit Empresarial i la plataforma sigui oberta a tots els 
comerços del Municipi que compleixin requisits preestablerts. Aquesta plataforma sembla 
s’ha anat preparant tot i no comptar amb la subvenció proposada ara esmentada, pel que 
per aquest any no té sentit que la tornem a proposar. També assistim aquet any a l’aparició 
de l’Associació Artesans de Pollença, que agafa part del pressupost de la subvenció pel 
Teixit Empresarial de Pollença.  

 

El que sí tornem a sol·licitar, és 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 
15.000€), pel que s’hauria de tramitar i establir les consegüents bases que regulin aquestes 
subvencions.  

 

Per promocionar més l’economia circular del nostre municipi, amb incentius i ajuts, tornem 
a sol·licitar que s’augmenti 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... 
Vist a més que l’execució del pressupost de 2020 ha estat de 18.574,11€ quan inicialment 
era de 12.000€, sembla adient i necessari pujar la partida fins els 20.000€.  

 

1.11. Iniciativa LEADER 

Una iniciativa que està encarnada per l’Associació Mallorca Rural, i que permetria que 
pagesos i pageses de Pollença poguessin rebre formació tècnica, compartir projectes amb 
altres Municipis, rebre suport i coordinació d’experts en noves forma de fer cultiu, així com 
la possibilitat de rebre subvencions que ara mateix se’ns són impossibles per no formar 
part d’aquesta iniciativa. Estem treballant amb la Batllia per fer possible aquesta entrada de 
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Pollença dins la iniciativa LEADER, que implica acords de plenari, sol·licituds d’adhesió i 
l’aportació anual d’una quota de 5.500€ any (al ser un Municipi de més de 10.000 
habitants). Pollença és el segon poble amb mes superfície dedicada a l’agricultura 
ecològica, segons el CBPAE 2020, amb 2.963 Ha dedicades.  

 

1.12. Càrrecs polítics (regidors i regidores)  

Aquest Pressupost torna a consolidar 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 Def. 2018 Inicial 2019 Def. 2019 
Inicial i def. 

2020 
Inicial 2021 

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%) 

220.243,80€ 
(+36,98%) 

+ 59.464,97€ 

912/16000, 
Quotes 
socials 
membres 
corporació 

52.333,46€ 
53.000€ 
(+1,27%) 

57.000€ 
(+8,92%) 

68.158,34€ 
(+30,24%) 

68.158,34€ 
(+30,24%) 

+ 15.824,88€ 

912/23000, 
Dietes 
càrrecs 
electius 

135.000€ 135.000€ 
148.500€ 

(+10%) 
148.500€ 

(+10%) 
148.500€ 

(+10%) 
+13.500€ 

Font: pressupost general 2019, 2020 i 2021, elaboració pròpia.  

 

Amb la pujada del 0,9% marcada pels pressupostos generals de l’Estat, el sou del batle 
passarà a ser de 54.546,38€ / bruts anuals. Es consolida la nova dedicació exclusiva 
aprovada l’any anterior (3 en total), amb una retribució de 47.342,12€ bruts anuals, i segueix 
la dedicació parcial amb una retribució de 23.671,06€ per 20 hores de feina setmanals. 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.  
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Font: pressupost general 2021 

 

Tornem a exposar que 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 (a un correu electrònic envia el dia 20/04/2020) a la qual ningú 
va respondre. 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, tindran sous de 
misèria o que són equiparables a la immensa majoria de la ciutadania de Pollença? La 
resposta és no.  

 

Tornem a indicar el camí a seguir per poder rebaixar les partides econòmiques del 
Pressupost vinculades als sous. Primerament, s’haurien de modificar els acords plenaris que 
subjecten les quanties de les que discutim. S’hauria de convocar un Ple extraordinari abans 
d’aprovar definitivament el Pressupost 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) 
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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 l’any passat, i que reiteram 
aquest any 2021, és la que segueix:  

 

Dedicacions exclusives i parcials 

- Batle, de 54.546,38€ a 45.000€ bruts anuals (-9.546,38€) 

- Regidors/es amb dedicació exclusiva, de 47.342,12€ a 38.000€ bruts anuals (-9.342,12€)  

- Regidors/es amb dedicació parcial (50%), de 23.671,06€ a 19.000€ bruts anuals                         
(-4.671,06€)   

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 la 
partida anterior aproximadament), en números redons, de 42.300€ 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”. D’acceptar-se, 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.).  

 

- 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€).  

 

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, ...). Això implica una 
disminució de 18.900€.  
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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... 

 

1.13. Personal de l’Ajuntament 

L’any passat vàrem fer una proposta que sabem no és de les més populars. Ara bé, això no 
vol dir que sigui necessària. Fa anys que existeix un cavall de batalla entorn 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, l’any passat trobàvem la 920 227060 
Assessorament i implantació relació llocs, dotada amb 5.000€, que no s’ha executat i que 
a més enguany té previsió actual de no dotar-se amb cap crèdit. Semblava que en 
campanya electoral, especialment en el debat del Club Pollença, hi havia una veu unànime 
per implementar aquesta eina a l’Ajuntament de Pollença i regular, entre d’altres, l’incentiu 
de productivitat. Aquest, com vàrem dir al 2020, sembla estar consolidat quan en el seu 
origen sembla clar que no és un complement que pugui consolidar-se. L’informe 
d’Intervenció torna a exposar el mateix que l’any anterior:  

 

En la plantilla de Personal 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 (p. 4) 

 

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 
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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 

 
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 text 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’hagi 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.  

 

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 
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anualment. La nostra proposta per aquest any 2021, com l’any passat, 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 0,9% d’increment de la Llei 11/2020, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, incorporat). Hem exclòs d’aquesta 
disminució del 50% la partida 9201 15002 Incentiu Productivitat Laboral Neteja Edificis ja 
que les places d’aquesta Àrea tenen un sou base baix i treure el complement de 
productivitat d’aquest col·lectiu suposaria un greuge injust, a més que aquest any i 
l’anterior, precisament han hagut de doblar esforços. En el cas del personal de l’Àrea de 
Benestar Social, en lloc de disminuir un 50% el complement s’ha considerat que s’havia de 
rebaixar només un 25%, pel gran esforç que ha suposat, també, gestionar tota la demanda 
social sobrevinguda. La partida quedaria en augment igualment degut a la molt positiva 
notícia de la contractació de 3 treballadors/es socials per programes.  

 

Per concloure la reflexió sobre el dit fins al moment en quant al personal, insistim en que és 
el moment adequat per, aprofitant el context de canvi, afrontar definitivament la 
radiografia i aprovació per Ple (prèvia negociació) d’una RLT en condicions. Proposam per 
tant que es doti la partida 920 227060 Assessorament i implantació relació llocs amb 
18.500€ per poder dur a terme a través d’un contracte menor totes les passes necessàries.  

 

Una altre temàtica present (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”.   

 

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 
2.678,15€ (suma d’una factura de 1.790,40€ i una altre de 887,75€). A l’any, 32.137,8€. A 
l’any 2020 vàrem plantejar la necessitat d’eliminar aquesta despesa, i no ha hagut cap 
canvi. Per aquest any 2021 proposem reduir la partida 211 16008 Assistència mèdica / 
farmacèutica a 54.287,40€. Com que han transcorregut pràcticament 5 mesos de l’any 
2021, s’ha de negociar amb el personal afectat i els sindicats perquè, en un temps 
prudencial de 3 mesos  (per tant agost 2021 seria l’últim mes de pagament possible), 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. Així, s’hauria de descomptar de 
la partida actual, 4 mesos que ja no s’hauria de pagar cap factura a ASISA (setembre, 
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octubre, novembre i desembre). El resultat es una disminució de 10.712,6€ (2.678,15€ X 4 
mesos). Suposaria, per l’any 2022, un estalvi total de 32.137,8€.  

Tanquem aquest apartat estenent la mà a l’equip de Govern perquè es pugui negociar amb 
Delegació del Govern l’aprovació d’una Oferta Pública d’Ocupació, per poder consolidar i 
crear places noves a la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament, així com cobrir vacants d’algunes 
que provoquen una falta de personal que afecta a tots els nivells. Estem parlant per 
exemple de:  

• Educadors/es socials, unes places que fa més d’1 any demanem i que venen 
regulades per normativa de ràtios a complir per les UTS (Unitats de Treball Social).  

• Tècnic/a de medi ambient (actualment es vol externalitzar, de nou).  
• Tècnic/a d’esports (sense contracte).  
• Personal de l’Àrea de Serveis.  
• TAG (una figura clau per l’agilitat de la contractació, urbanisme, etc.).  
• Auxiliars administratius/ves...  

 

Sabem que no és senzill, i que la Llei “Montoro”, que encara no està derogada, impedeix 
cobrir places amb facilitat. El que succeeix però es que any rere any el Capítol I de despesa 
es dota al 100% tot i tenir places vacants, i sol haver-hi un excedent d’1 milió d’€ que es re-
col·loca allà on fa falta. Això no representa la realitat i desvirtua el sentit d’un pressupost. Si 
hi és, s’ha de cercar cobrir perquè a mig i llarg termini, suposa un esforç processal 
(externalitzacions, bases, meses contractació, etc.), que alenteix tot el funcionament 
general de l’Ajuntament.  

 

Abans de passar a resumir / detallar totes les al·legacions, s’afegeixen algunes possibles 
inversions a finançar amb Romanent de Tresoreria. Recordem el nostre document 
“posicionament Unides Podem Pollença sobre el Romanent de Tresoreria, any 2020” 6 , 
com a base per les peticions que realitzem:  
 

- En cas de necessitat i/o valoració de la realitat del teixit empresarial, quan s’esgotin 
les línies de subvencions a desenvolupar de l’actual Conveni signat entre 
l’Ajuntament de Pollença, la CAIB i el CIM, es podria augmentar la partida 231 48943 
Ajudes emergència sanitària i ciutadana amb 150.000 o 200.000€ segons es 
valori.  

 
- Que s’inclogui pressupost en el projecte de reforma de la pista de futbol sala de 

Pollença plaques fotovoltaiques al sòtil per aprofitar un bon espai per donar energia 
al Poliesportiu de Pollença.  

 
6 https://podempollenca.com/2021/01/19/la-nostra-proposta-de-com-utilitzar-els-romanents-de-
tresoreria-a-lany-2020-sense-resposta-tambe-valida-per-2021/  

https://podempollenca.com/2021/01/19/la-nostra-proposta-de-com-utilitzar-els-romanents-de-tresoreria-a-lany-2020-sense-resposta-tambe-valida-per-2021/
https://podempollenca.com/2021/01/19/la-nostra-proposta-de-com-utilitzar-els-romanents-de-tresoreria-a-lany-2020-sense-resposta-tambe-valida-per-2021/
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- Que es plantegi, aprofitant la bona dinàmica demostrada amb per exemple la MC-
15 2021 on es dota amb 72.000€ una partida per fer un estudi de l’estat de les 
aigües i ecosistemes marins de la Badia de Pollença, l’estudi de diagnòstic integral 
del sistema de clavegueram i pluvials del Municipi. L’anomenat Pla Director de 
Clavegueram, que pot tenir un cost per tot el Municipi amb l’execució d’1 any d’uns 
100.000€. Això també permetrà donar compliment a les clàusules del Conveni 
signat recentment entre l’ABAQUA i l’Ajuntament de Pollença, fent la part de 
diagnòstic prèvia a la part d’obres d’adequació / reparació. 
 

- Que s’executin aquest any les obres de reforma del rocòdrom, ja que se’ns va 
informar que es faria via incorporació de crèdit.  
 

- Que, aprofitant la conjuntura actual de despesa, es posés en marxa la contractació 
d’un servei per realitzar, durant 2 o 3 anys, el diagnòstic, estudi, coordinació i 
implementació de tota la iniciativa Pollença Ciutat Educadora. El primer any de 
contracte es podria finançar amb Romanent de Tresoreria (MC) i els següents, amb 
recursos ordinaris del pressupost de la Corporació. L’existència futura de crèdit 
queda condicionada a què la Corporació el doti, fet al qual evidentment, donaríem 
suport.  

 

Recordem també que està pendent que s’executin les partides següents, nascudes per, 
entre d’altres, la iniciativa d’Unides Podem Pollença.  

• 152 62201 Adquisició pisos d’acollida, 350.000€ 
• 15262202 Adquisició solar habitatge protecció oficial, 400.000€ 

Per acabar, reiterem una reflexió sobre el funcionament del Pressupost. No és una eina 
gaire flexible quan anualment s’aprova amb canvis mínims. És una eina que hauria de 
mostrar a la ciutadania quina és l’acció política de l’equip de Govern. Cert és que una de les 
formes més clares de poder desenvolupar acció política és a través de les Inversions 
Financerament Sostenibles (i més aquest any 2021). Per això, es proposa que, en la línia del 
nostre document presentat a l’estiu, l’equip de Govern pogués fer de forma anual i annex al 
projecte de Pressupostos Generals de l’Ajuntament un document on explicar les principals 
inversions previstes. Seria una memòria on s’expliqui a la ciutadania les principals 
inversions a fer, el seu finançament, motivació i termini d’execució previst.  

Se’ns ha informat d’algunes inversions que considerem adients (dotació serveis Can Singala 
i carrer Bot i Roure, projecte pel Bosquet de Bóquer, tanatori, possible projecte per quarter 
de Policia Local, ...). Ara bé, trobem que el projecte de pistes de pàdel a l’actual ubicació de 
les pistes vermelles de bàsquet (al costat de les pistes de tenis) no és necessari ni adient, 
donat que ja tenim pistes de pàdel públiques i són al Port de Pollença.  
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• Propostes / al·legacions:  

En relació amb els Capítols de despesa, s’ha aprofitat l’arxiu del Pressupost 2021 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 2021 en 22.919.183,26€ (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;  

 

1.1. Pla de mobilitat 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 
Inicial 

Variació 
proposada 

Proposta 
Unides Podem 

132 2270613 Pla Mobilitat 0€ + 19.500€ 19.500€ 

 

1.2. Urbanisme i diversos 
 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 
Inicial 

Variació 
proposada 

Proposta 
Unides Podem 

151 62525 
Mobiliari urbà parcs i 

jardins infantils 
10.000€ + 4.014,33€ 14.014,33€ 

459 227007 Serveis poda 85.500€ - 5.500€ 80.000€ 

160 227XX 

Estudi tècnic-jurídic per 
encomana de gestió 

EMSER 2002 SLU servei 
clavegueram 

Partida 
inexistent 

+ 18.500€ 18.500€ 

920 4791 
Subvenció EMT targeta 

ciutadana 
7.000€ + 1.220€ 8.220€ 

 
1.3. Participació Ciutadana 
 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 
Inicial 

Variació 
proposada 

Proposta 
Unides Podem 

151 60004 
Inversions pressupostos 

participatius 
0€ + 50.000€ 50.000€ 

151 60008 
Inversions pendents 

pressupostos 
participatius 

33.250€ + 1.750€ 35.000€ 
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1.4. Joventut 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 
Inicial 

Variació 
proposada 

Proposta 
Unides Podem 

337 22699X 

Estudi, disseny i 
preparació Pla de 

Joventut i projecció 
Casal per Joves 

Partida 
inexistent 

+ 18.500€ 18.500€ 

 

1.5. Medi Ambient 

 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 
Inicial 

Variació 
proposada 

Proposta 
Unides Podem 

170 2279928 
Redacció projectes 

medi ambient, 
platges, etc. 

950€ + 24.050€ 25.000€ 

 

1.6. Benestar Social 
 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 
Inicial 

Variació 
proposada 

Proposta 
Unides Podem 

231 22614 Compra d’aliments 6.000€ + 22.000€ 28.000€ 

231 48004 
Ajudes necessitats 

urgents 
26.867,46€ + 21.132,54€ 48.000€ 

231 48040 
Subvencions entitats 

socials 
42.000€ + 28.000€ 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 
+ 18.500€ 18.500€ 
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1.7. Educació 
Prog. Econ. Descripció Aprovació 

Inicial 
Variació 

proposada 
Proposta 

Unides Podem 

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 48040 
Subvenció APIMA 
Col·legi Montision 

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€ 

 

1.8. Cultura 
Prog. Econ. Descripció Aprovació 

Inicial 
Variació 

proposada 
Proposta 

Unides Podem 

330 48941 
Subvenció cor de 

Pollença 
3.000€ - 2.000€ 1.000€ 

330 48045 
Subvenció Parròquia de la 

Nostra Senyora dels 
Àngels de Pollença 

30.000€ - 10.000€ 20.000€ 

 

1.9. Festes i Festival de Música 
Prog. Econ. Descripció Aprovació 

Inicial 
Variació 

proposada 
Proposta Unides 

Podem 

338 226091 Festes Pollença 28.500€ - 3.500€ 25.000€ 

338 226095 Festes de la Patrona 65.000€ - 5.500€ 65.000€ 

338 226096 Festes Cala Sant Vicenç 14.000€ -2.000€ 12.000€ 

338 226097 Festes Port de Pollença 42.000€ - 3.300€ 42.000€ 

3381 20306 
Despeses diverses 

concerts 
33.250€ - 8.250€ 25.000€ 

3381 226995 Contractació concerts 209.000€ - 9.000€ 200.000€ 
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1.10. Comerç 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 
Inicial 

Variació 
proposada 

Proposta 
Unides Podem 

431 226025 
Promoció dels 

productes locals i de 
proximitat 

11.400€ + 8.600€ 20.000€ 

431 4802X 
Subvenció per la 

digitalització i millora 
eficiència energètica 

Partida 
inexistent 

+ 15.000€ 15.000€ 

 

1.11. Iniciativa LEADER 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 
Inicial 

Variació 
proposada 

Proposta 
Unides Podem 

920 4460X 
Aportació Associació 

Mallorca Rural 
(LEADER) 

Partida 
inexistent 

+ 5.500€ 5.500€ 

 

1.12. Càrrecs polítics (regidors i regidores) 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 
Inicial 

Variació 
proposada 

Proposta 
Unides Podem 

912 10000 
Assignacions membres 

de la Corporació 
220.243,8€ - 42.243,80€ 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€ 
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1.13. Personal de l’Ajuntament 

Proposta amb la pujada contemplada per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat d’un 
0,9% per l’any 2021 (incentius de productivitat).  

Prog. Econ. Descripció Aprovació 
Inicial 

Variació 
proposada 

Proposta 
Unides Podem 

920 227060 
Assessorament i 

implantació relació 
llocs 

0€ + 18.500€ 18.500€ 

211 16008 
Assistència mèdica / 

farmacèutica 
65.000€ - 10.712,60€ 54.287,40€ 

132 15000 
Incentiu de 

productivitat 
funcionaris 

47.000€ -23.500€ 23.500€ 

150 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral Obres 
33.878.88€ -16.939,44€ 16.939,44€ 

151 15000 
Incentiu de 

productivitat 
funcionaris 

11.700€ - 5.850,00€ 5.850€ 

151 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral Urbanisme 
9.773,60€ -4.886,80€ 4886,80€ 

164 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral Cementiri 
1.529,87€ -764,94€ 764,94€ 

170 15002 
Incentiu Productivitat 
Laboral Medi Ambient 

1.529,87€ -764,94€ 764,94€ 

231 15002 
Incentiu Productivitat 
Laboral Acció Social 

13.445,05€ - 3.361,26€ 10.083,79€ 

320 15002 
Incentiu Productivitat 
Laboral ensenyança 

6.873,68€ - 3.436,84€ 3.436,84€ 

330 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral Cultura 
5.938,36€ - 2.969,18€ 2.969,18€ 

3301 15002 
Incentiu productivitat 
laboral Normalització 

1.734,08€ - 867,04€ 867,04€ 

332 15002 
Incentiu productivitat 
laboral biblioteques 

7.333,40€ - 3.666,70€ 3.666,70€ 

337 15002 
Incentiu productivitat 

laboral 
1.668,62 € - 834,31€ 834,31€ 

340 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral Esports 
5.056,99€ - 2.483,40€ 2.528,50€ 
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430 15002 
Incentiu Productivitat 

Laboral 
8.845,1€ - 4.422,55€ 4.422,55€ 

920 15000 
Incentiu de 

productivitat 
funcionaris 

24.183,19€ - 12.091,60€ 12.091,60€ 

920 15002 
Incentiu Productivitat 
Laboral Administració 

4.484,01€ - 2.242,01€ 2.242,01€ 

924 15000 
Incentiu de 

productivitat 
funcionaris 

787,42€ - 376,05€ 411,37€ 

 

2. Al·legacions a la nomenclatura de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Pollença 
2021 

 

Es sol·licita el canvi de les denominacions de 2 places per una denominació més actual de 
la professió:  

 

• B.1) Personal laboral FIX, L48, Assistent Social, passant a denominar-se 
Treballador/a Social 

• B.2) Personal laboral per temps INDEFINIT, L2-5, Assistent Social, passant a 
denominar-se Treballador/a Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollença, 21 de maig de 2021 

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

A l’Ajuntament de Pollença 


