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Ple extraordinari abril, del 29/04/2021, 16.30 h 

 

➔ Ple extraordinari corresponent al mes d’abril on consten 5 punts a l’ordre del 
dia, que és:  

1. Expedient 2005/2021. Aprovació inicial, si procedeix, del  pressupost 
general de l'Ajuntament de Pollença per a l'exercici 2021 

2. Expedient 2033/2021. Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de 
crèdit núm. 15-2021, sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

3. Expedient 299/2021. Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva, si 
procedeix, de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel 
servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus 

4. Expedient 82/2021. Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva, si 
procedeix, de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per 
la prestació de serveis i realització d'activitats de l'Escola de Música de 
Dansa de Pollença 

5. Precs i preguntes 

 

➔ Desenvolupament dels punts 

1. Expedient 2005/2021. Aprovació inicial, si procedeix, del  pressupost 
general de l'Ajuntament de Pollença per a l'exercici 2021 

Avui s’aprova inicialment un dels instruments, sinó el que més, important pel 
funcionament d’un Ajuntament com és el seu Pressupost General. Veim que a 
l’exercici 2020 el resultat pressupostari ha estat de superàvit, 406.522,69€. Un any 
complicat, amb minva d’ingressos, així com de despesa, marcat dràsticament per la 
pandèmia mundial de la COVID-19. Veiem que a l’any 2020, el romanent de tresoreria 
es situava en 31.898.706,84€. Ara, amb les regles fiscals suspeses per l’any passat i 
enguany, és el moment d’utilitzar-ho, tenint en compte la capacitat administrativa, 
limitada, del nostre Ajuntament.  

I, com que és limitada, pensam que era i segueix sent un bon moment per lluitar la 
consolidació i creació de places pròpies de la plantilla orgànica, i no externalitzant-les 
o deixant-les vacant: educador/a social (que fa temps les reclamam), tècnic/a medi 
ambient, tècnic/a esports, personal de l’àrea de serveis, TAG (una figura clau per 
l’agilitat de la contractació), auxiliars administratius/es, ... Sabem que no és senzill, 
que s’ha de negociar amb Delegació de Govern i treure les places amb oferta pública, 
però és un moment especialment propens per fer-ho. A més, algunes estan dotades a 
nivell pressupostari. Sempre sol sobrar gairebé 1 milió d’€ del Capítol I. Això no 
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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.).   

En general, el pressupost de l’any 2021, com el de l’any 2020 i seguint la tònica que 
sembla existir a Pollença, és un pressupost molt “pla”. Pocs canvis respecte del 
pressupost del 2020: -225.181.44€ en el pressupost de despesa, i -226.931,14€ en el 
pressupost d’ingressos. I la tònica és que només se pot saber amb més precisió per 
part de la ciutadania què farà o què ha fet l’equip de Govern quan se fan 
modificacions de crèdit, o s’aproven les inversions financerament sostenibles. 
Pensam que el pressupost ha de ser una eina molt més viva, que s’adapta a la realitat. 
Cert és que després d’aquest punt tenim una MC per augmentar la partida dedicada 
a compra d’aliments i a les ajudes per necessitats urgents, així com l’estudi del fons 
marí de la badia, però amb altres assumptes, pels canvis existents, el pressupost 
s’hauria pogut aprovar a octubre o novembre de 2020, com marca la legislació. Dèieu 
que volíeu tenir la liquidació feta. D’acord, certament ajuda a veure amb més precisió 
què s’ha gastat i què no, què s’ha ingressat, i què no. Però igualment, fins i tot quan 
ho sabeu, vosaltres i anteriors equips de govern, no hi ha dibuixada l’acció política. 
Pot ser seria hora d’incorporar un apartat, un document que exposi en forma de 
memòria, les inversions plantejades per l’any següent, amb una explicació de què 
consisteix i com es finançarà. Dit això... 

 Se’ns va exposar que, en general, s’havia decidit aplicar una retallada del 5% a 
gairebé totes les partides de despesa de l’Ajuntament. Ara bé, anant al programa 
“òrgans de govern”, la despesa puja 2.694,05€. Ni una rebaixa del sou, ni de les 
dietes, ni de les assignacions als grups polítics i regidors. Pensam que, ja com l’any 
passat, era bon moment per revertir la vergonyosa pujada inicial de sou de l’any 2019. 
En plena crisi, a Pollença, tenim aquests sous:  

 

Un total de 220.243,8€ que a les al·legacions, ja avançam que proposarem rebaixar. 
Destacant breument alguns temes:  

• Pla de mobilitat, -19.500€. Ja que estava pressupostat i de nou s’ha deixat 
sense executar, pensam que és un bon moment per, en lloc de fer actuacions 
puntuals com exposava la regidora delegada de l’Àrea de Policia, fer un estudi 
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global del Municipi i després anar aplicant, evidentment, els canvis. Un pla així 
pot permetre contemplar: camins escolars, carrils bicicleta, canvis sentit de 
circulació, revisió zones aparcament, revisió guals permanents, projectar 
ampliar zona vianants i implementar una zona ACIRE en el centre històric... 
una necessitat per tot el Municipi que defensarem s’ha de realitzar, amb 
mitjans externs si fa falta.  
 

• Trobem a faltar, com l’any passat, una partida dedicada a pressupostos 
participatius. Semblava que primerament aquesta legislatura el regidor 
delegat de Participació Ciutadana li semblava adequat, ha anat passant el 
temps i han desaparegut. Només queda la partida d’inversions pendents, que 
fan referència al skatepark. Amb la imminent posada en marxa de la 
Plataforma Entretothom, i la possibilitat que persones facin projectes pel seu 
poble i es voti com utilitzar una part dels Romanents, no seria el moment ideal 
per fer-los? Sobre tot tenint en compte que el format actual dels Consells 
d’Àrea no convida gens a la participació.  
 

• Alguna inversió que ens heu exposat ens sembla innecessària: pistes de pàdel 
a Pollença. Les pistes de bàsquet de dalt acullen ocasionalment 
esdeveniments com el bàsquet 3X3 que és ideal a l’aire lliure, i suposen un 
espai d’obertura i d’espera per activitats com el tennis. Ja tenim pistes pàdel 
públiques, a més, al Port de Pollença. Pot ser sí seria més interessant, com 
vàrem proposar l’any passat, una inversió per estudiar i projectar un Casal per 
Joves.  
 

• Pot ser s’hauria d’analitzar augmentar la partida dels 150.000€ destinats a 
ajudes per les empreses (amb aportació de la CAIB i del CIM), ja que el 
Conveni preveu augmentar la despesa en cas d’esgotament del crèdit. A 
valorar.  
 

Sí que trobem positiu que la despesa de Serveis Socials hagi augmentat en 
123.501,76€, tot i que és cert que algunes partides, de base, podrien ser més elevades 
com és la dedicada a ajudes necessitats urgents i compra d’aliments, que s’amplien 
dràsticament amb MC del punt posterior però com deim, a la base, pot ser no 
reflecteixen la realitat. Escarrufa, per cert, que s’hagi executat 206.628,92€ en 
compra d’aliments... un sistema que, insistim, hauria de passar per una modificació 
del reglament per realitzar-se la cobertura de la necessitat bàsica via ingrés econòmic 
i no ajuda en espècie. També positiu la posada en marxa d’un programa per ampliar 3 
treballadors/es socials els Serveis Socials, sense cap dubte. També és positiu que 
s’hagi mantingut la partida per la subvenció de material escolar, que es va crear amb 
les al·legacions d’Unides Podem i Alternativa per Pollença del Pressupost de l’any 
2020.  
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Tenim algun assumpte pendent de concretar, com és l’adhesió al programa LEADER 
que hi estem fent feina amb el batle, o una proposta molt incipient que vàrem fer 
per, a la llarga, poder comptar al polígon amb un espai Municipal i per empreses que 
per un preu públic puguin tenir un espai de co-working o similar.  

Estudiarem el pressupost, hi presentarem algunes al·legacions i, entenent que el 
context no és fàcil, el titular seria que el pressupost és continuista, una mica més 
realista amb el panorama actual, però amb algunes mancances estructurals com és la 
falta d’una memòria d’inversions per presentar a la Corporació i a la ciutadania, i una 
rebaixa d’algunes despeses prescindibles, sent una d’elles les quanties de sous que 
actualment tenen assignats. De moment, el 

Sentit del vot: abstenció.  

Contrarèplica:  

- Pot ser no ens hem expressat bé, nosaltres almenys sí que coneixem les 
inversions, he anomenat la Junta de Portaveus i l’agraïm. El que hem dit és 
que pot ser, per ser més transparent cap a la ciutadania i per veure la fulla de 
ruta, les inversions es plasmin damunt paper amb una memòria, com es 
financen, etc.  
 

- Coincidim i sabem que la capacitat administrativa és la que és. Per això és 
important tenir clar la fulla de ruta per part de totes les Àrees, decisió política, 
i després per això estem ben d’acord i són positives contractacions com les 
d’un tècnic/a per programa per fer plecs i contractacions, li donam suport.  
 

- Finalment dels sous vàrem fer una proposta valenta pensam l’any passat que 
tornarem a fer. Baixada sous equip de Govern i regidors/es, així com llevar els 
plus de productivitat de tot el personal, menys el de neteja, fins tenir feta la 
RLT que ha de definir què és la productivitat i tasques. Respecte als sous, sí 
que ha hagut pujada ja que a l’any 2021 s’ha previst a nivell estatal una pujada 
del 0,9% pels funcionaris. Els regidors/es amb dedicacions parcials i/o 
exclusives tenen lligada la seva retribució a aquesta pujada. La crítica és que 
no es baixin. El sou del batle és el màxim permès per Llei.  

 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI (10) 
• Vots en contra: Alternativa per Pollença i Junts Avançam (6) 
• Abstencions: Unides Podem (1) 
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2. Expedient 2033/2021. Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de 
crèdit núm. 15-2021, sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

S’incorpora com exposat abans, 3 partides al càrrec del Romanent de Tresoreria. 2 ja 
creades al pressupost (aliments i ajudes urgents), i una nova:  

151 227066 Estudi estat aigües i ecosistemes marins Badia Pollença, 72.000€ 

Ja hem insistit diverses vegades amb la necessitat de poder comptar amb la 
modificació del Reglament que atorga ajuts econòmics. Haureu vist que actualment 
pugen les demandes per poder pagar els lloguers, i el que aquests valen. D’altra 
banda, el sistema de cobrir la necessitat bàsica amb aliments és molt més carregosa 
que un sistema d’ajuts econòmics vinculats a la consecució d’objectius. Tot i això, com 
no tenim la majoria política, ho seguirem defensant però també donarem suport a 
MC d’aquest tipus, ja que és l’únic que assegura no deixar les persones del Municipi 
sense cap ajut.  

Respecte a l’estudi de la badia, no hi podem estar més d’acord. Se’ns va explicar que 
al no ser considerat (IMEDEA) un mitjà propi , no es pot fer per contractació directa. 
Per tant, el contracte ha de ser de serveis. El pressupost es de 60.000€ més IVA,  

No és considerat com mitjà propi (no es pot fer contracte directe), per tant s’ha de fer 
un contracte de serveis. Era inicialment 60.000€, més IVA, 72.000€ (21%). Pensam 
que és una necessitat fer un diagnòstic al medi marí, com també ho és i així s’ha 
acabat acceptant per part de l’equip de Govern amb el Conveni d’ABAQUA fer un 
diagnòstic integral de la xarxa de clavegueram i pluvials, el que nosaltres li dèiem Pla 
Director de Clavegueram. Són mesures molt necessàries i positives, pel que 
evidentment el  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 

 

3. Expedient 299/2021. Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva, si 
procedeix, de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel 
servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus 

No hi vàrem presentar al·legacions degut a que ens semblava una mesura positiva. 
També, igualment, tornàvem a criticar que no s’haguessin tengut en compte les 
nostres al·legacions presentades a l’aprovació inicial de l’any 2020 (on per obligació 
del tribunal de comptes es retiraven algunes bonificacions). I la tornam a fer. No 
sabíeu que si no s’aprovaven abans d’acabar 2020, no es podrien aplicar a 2021? Li 
donareu la culpa al Govern central? A la CAIB? Era la vostra responsabilitat, i no la 
vàreu assumir. Direu que l’objecte de la modificació no era introduir bonificacions, 
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que no hi havia estudi econòmic, que s’havia de complir amb una resolució... 
haguéssiu fet l’estudi, plens extraordinaris, el que fes falta.  

S’introdueix una esmena per modificar la disposició final. Com la taxa es merita 
semestralment, pel moment on s’aprova no es pot suspendre el primer semestre 
natural de l’any (s’hauria d’haver fet abans d’acabar 2021). Ara es suspendrà 
01/07/2021 fins 31/12/2021. Si es vol suspendre taxa primer semestre per exemple 
2022 s’hauria d’aprovar abans d’acabar 2021.  

Es modifica l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària 
i de tractament de fems i residus per introduir una disposició transitòria que suspèn 
parcialment algunes tipologies tributàries, que són:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Això suposa una disminució d’ingressos per l’Ajuntament de 361.880,15€, 
aproximadament (l’impacte anual és de 723.760,29€ en les tipologies de negocis 
abans exposades). Es fa per tant una indisponiblitat de crèdit per import de 
361.880,15€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 16244900, “societat municipal de 
serveis” (fems).  

Trobem que els supermercats de caràcter turístic han sol·licitat que se’ls pogués 
aplicar aquesta suspensió de l’ordenança. Com es veu a nivell tècnic, la situació és 
que estan dins el mateix epígraf que els supermercats genèrics. Aquest està marcat 
pel Ministeri (epígraf), i si es bonifiqués seria per tots els supermercats, que aquest 
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any precisament no han disminuït l’activitat com altres sectors. Entenem la 
reivindicació i coincidim que s’hauria de separar encara més la tipologia de negocis.  

A més, i com vàrem debatre i crec que coincidir a la Comissió Informativa, l’epígraf 
“altres comerços” és massa ampli. Hi ha massa tipologies de negoci englobades a dins 
i s’hauria de realitzar un estudi per fer-lo més encertat i acotat. No hi ha la mateixa 
generació de residus a una papereria, que a un centre esportiu, per exemple. 
Entenem que vista aquesta realitat, les bases de subvencions que gestionarà 
l’Ajuntament podran intentar donar un cop de mà a tipologies com els supermercats 
turístics (prioritzant temps d’apertura, personal amb ERTO... etc.).  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem, (10) 
• Vots en contra: 0 
• Abstencions: Alternativa (1) 
 

4. Expedient 82/2021. Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva, si 
procedeix, de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per 
la prestació de serveis i realització d'activitats de l'Escola de Música de 
Dansa de Pollença 

Aquí, hem de ser crítics. A la Comissió Informativa prèvia del Ple ordinari de gener 
vàrem demanar si no tenien intenció d’introduir-ne vinculades a criteris de renda. 
“No ho tenim contemplat, però si al·legau, ho estudiarem...”. Ho feim, i creim que per 
la seva banda, no s’ha estudiat res.  Vist que no s’accepta cap al·legació, vàrem votar 
en contra del dictamen a la Comissió Informativa perquè per petit que sigui el canvi, 
no és el moment de canviar tarifes, pujar-les, o coincidir amb nosaltres que estaria bé 
un sistema de beques, però ni fer un gest de reunir-nos per plantejar com establir 
aquest sistema, passes a fer, etc. No és el moment, insistim, de posar una matrícula 
no retornable. Era el moment d’aplicar correctament l’Ordenança per veure les xifres 
reals amb els preus reals, i, en tot cas, ja que se duia, incorporar bonificacions més 
valentes.  

A nivell tècnic és cert que no aportam un estudi econòmic de l’impacte de les 
bonificacions que proposam. Però també és igual de cert que l’estudi econòmic 
actual no és real respecte dels preus que suposadament s’haurien d’aplicar, que són 
els de 2009. Sabem que és una situació heretada, però en lloc de començar a posar-
hi remei amb sentit comú, analitzant situació actual, ho han fet tirant pel dret. Inclús 
ni s’han mirat la proposta de modificar una mica el text per introduir la paraula “grau 
reconegut de discapacitat” per no deixar la paraula sola de “discapacitat”, o 
l’apreciació per la correcta utilització dels termes d’incapacitat permanent en 
diferents graus (total, absoluta o gran invalidesa...).  



 

8 
 

Respecte de la matricula, evidentment que acceptar la disposició transitòria de no 
aplicar la matrícula no retornable per aquest any provocaria que el servei fos més 
deficitari, i que s’ha de justificar. Creim que més justificació que les xifres d’atur, la 
pandèmia per la COVID-19, els ERTO, Estat d’alarma, etc., no en trobarem, 
sincerament. En tot cas, ho podríeu haver meditat una mica més ja que no hi havia 
cap pressa per aprovar aquesta Ordenança.  

Restam a l’espera de veure si se materialitza alguna proposta de beques per alumnes, 
que entenem s’haurien de regular amb un Reglament de funcionament de l’Escola de 
Música que actualment no existeix. Finalment, reiteram el suport per reclamar al 
Govern autonòmic la posada en marxa de subvencions per Escoles de Música 
Municipals, tal com es fa a Catalunya.  

Per tot l’anterior, el  

Sentit del vot: en contra.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI (10) 
• Vots en contra: Unides Podem, Alternativa i Junts (7) 
• Abstencions: 0 
 

5. Precs i preguntes 

Es responen els precs i preguntes del Ple ordinari de març.  

 

Signat, Podem Pollença 


