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Ple extraordinari juny, del 21/06/2021, 12.00 h 

 

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

1. Expedient 2971/2021. Dictamen per a l’aprovació de les bases reguladores 
per a la concessió de cupons de consum per a la promoció i reactivació del 
comerç local del municipi de Pollença 

2. Expedient 2932/2021. Dictamen per a l’aprovació de les bases reguladores 
d’ajudes econòmiques per a la reactivació de l’activitat econòmica en el 
municipi, a causa de la crisi provocada per la COVID-19 

3. Expedient 2220/2021. Dictamen per a l’aprovació del Conveni de 
col·laboració entre la Fundació Teatre Principal de Palma i l’Ajuntament de 
Pollença per a la cessió puntual d’espais i elements de producció, en matèria 
de promoció de la cultura i equipaments culturals 

4. Expedient 2005/2021. Dictamen per a la resolució de reclamacions i 
aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Pollença per 
a l'exercici 2021 

➔ Desenvolupament dels punts 

1. Expedient 2971/2021. Dictamen per a l’aprovació de les bases reguladores 
per a la concessió de cupons de consum per a la promoció i reactivació del 
comerç local del municipi de Pollença 

Unes bases que hem de començar dient, com les del punt següent, que en principi 
s’havia acordat i així s’havia dit públicament per part del regidor de l’Àrea de Comerç, 
el Sr. Miquel Llobeta, que es consensuarien o que, com a mínim, se’ns presentarien 
amb un temps prudencial perquè hi poguéssim fer aportacions. No ha estat així, se’ns 
varen presentar juntament amb la convocatòria de la Comissió Informativa 
(extraordinària i urgent), per tant només amb 1 dia d’antelació. A més, sent el 
31/07/2021 la data límit que ens marca el Conveni amb la CAIB perquè les bases i les 
subvencions estiguin publicades en el BOIB, anem una mica justos. Per la pròxima 
vegada, i ho dic amb respecte, val més la pena que ens digueu que no voleu comptar 
amb la nostra opinió i així no se creen falses expectatives. I, finalment, sembla que el 
Teixit Empresarial, Emprèn, tampoc ha estat partícip de les bases, el qual resulta 
realment sorprenent.  

Sobre les bases que fan referència als cupons. Dels 439.782,81€ inicialment prevists a 
destinar per subvencions cap empreses, només se n’agafen 40.000€ pels cupons de 
consum. Pensem que, tal vegada, s’hauria pogut arribar als 89.782,81€ per deixar-ne 
350.000€ d’ajudes directes. Més moviment de productes, més passeig proactiu de la 
ciutadania als comerços, mes dinamització, en definitiva, del teixit empresarial. Com 
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les bases preveuen la possibilitat d’incrementar el crèdit, recordar la possibilitat 
d’utilitzar el Romanent de Tresoreria, que n’hi ha i de sobres.  

Esperem que el pla de difusió pensat (base 6) sigui exhaustiu perquè el màxim 
d’empreses s’hi puguin adherir. Comptau amb noltros per ajudar a la difusió, 
evidentment.  

Ens sembla adient que s’excloguin les empreses sense domicili fiscal de Pollença i les 
grans superfícies.  

La ciutadania que vulgui un cupó haurà de presentar un tiquet de compra d’una 
despesa mínima de 15€ a un dels establiments adherits a la campanya. Hi haurà, 
sembla, 1.000 cupons de 40€ cada un. En la línia dels comentaris del principi, tal 
vegada hauria estat positiu fer més cupons de quanties una mica més reduïdes. El 
motiu, arribar a més ciutadania i que la despesa fos més diversificada. A més se’ns va 
explicar que els cupons es repartiran a parts iguals entre les empreses participants, i 
que quan s’esgotin ja no es podrà escollir aquell negoci. Una bona iniciativa però que 
implica, cosa que no va quedar massa clara a la Comissió Informativa, que hi hagi 
l’opció d’adquirir cupons a tots els nuclis del Municipi, esperem que així s’organitzi.  

Sembla que no s’ha canviat el text proposat que les empreses tenen 15 dies naturals i 
no 10, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.  

L’annex 5 regula les activitats susceptibles d’acollir-se com a beneficiàries per ser 
receptors de les compres amb cupons: 

• Agrupació 56, serveis de menjars i begudes 
• Agrupació 64, comerç al per menor de productes alimentaris, begudes i tabac 

realitzat en establiments permanents.  
• Agrupació 65, comerç al detall de productes industrials no alimentaris 

realitzats en establiments permanents.  

En general, ens semblen unes bases correctes i que ajudaran al comerç del Municipi, 
però reiteram que ens agradaria que si se’ns proposa col·laborar, això sigui efectiu i 
no quedi amb paraules buides.  

Sentit del vot: a favor  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem, Alternativa 
(12) 
• Vots en contra: Junts Avançam (3) 
• Abstencions: 0 

Els Srs. Miquel Àngel March i Miquel Àngel Sureda no es troben presents a la sessió 
plenària.  
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2. Expedient 2932/2021. Dictamen per a l’aprovació de les bases reguladores 
d’ajudes econòmiques per a la reactivació de l’activitat econòmica en el 
municipi, a causa de la crisi provocada per la COVID-19 

Abans d’entrar en el punt, el batle exposa que s’ha acordat una esmena per passar 
del 50% de pèrdues a un 30%, esmena proposada per Unides Podem, Alternativa i 
també per Emprèn.  

L’esmena s’aprova per unanimitat.  

Tornem a dir, unes bases que en principi s’havia acordat i així s’havia dit públicament 
per part del regidor de l’Àrea de Comerç, el Sr. Miquel Llobeta, que es consensuarien 
o que, com a mínim, se’ns presentarien amb un temps prudencial perquè hi 
poguéssim fer aportacions. No ha estat així, se’ns varen presentar juntament amb la 
convocatòria de la Comissió Informativa (extraordinària i urgent), per tant només amb 
1 dia d’antelació. A més, sent el 31/07/2021 la data límit que ens marca el Conveni 
amb la CAIB perquè les bases i les subvencions estiguin publicades en el BOIB, anem 
una mica justos. Per la pròxima vegada, i ho dic amb respecte, val més la pena que 
ens digueu que no voleu comptar amb la nostra opinió i així no se creen falses 
expectatives. I, finalment, sembla que el Teixit Empresarial, Emprèn, tampoc ha estat 
partícip de les bases, el qual resulta realment sorprenent.  

Hem negociat amb l’equip de Govern i també amb els companys d’Alternativa que a 
la lletra f) de la base segona, la reducció de l’activitat desenvolupada per les empreses 
per poder acollir-se a la convocatòria del 2020 respecte del 2019 sigui d’un 30% i no 
d’un 50%. I això és per 2 motius:  

1. Com en el cas de les bases reguladores anteriors, si és necessari es pot 
incrementar l’import de la convocatòria amb una modificació de crèdit. 
Aquesta es podria fer perfectament amb Romanent de Tresoreria. Les regles 
fiscals estan suspeses, és el moment d’injectar i ajudar les empreses al màxim, 
no quedar-se curts.  
 

2. Per moltes empreses, una caiguda del 30%, amb els lloguers actuals i les 
condicions de poca diversificació econòmica del Municipi i de les Balears en 
general, ja és una caiguda considerable en 1 any com per haver-les de deixar 
fora d’aquestes ajudes directes a fons perdut. Un 50% del negoci és una 
caiguda fortíssima de la que no moltes empreses poden sobreviure, pel que 
amb tanta restricció, segurament el crèdit no s’esgotaria.  
 

Hem de recordar que aquestes bases estan dotades amb 403.188,54€, a repartir entre 
les empreses adherides segons el seu núm. promig de treballadors/es. També es 
deixa la porta oberta a que les quanties individuals es puguin ampliar 
proporcionalment a l’import concedit sobre el total, en cas que el crèdit de les bases 
no s’esgoti, situació que evidentment esperem no succeeixi (això voldria dir que no 
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s’ha fet una bona difusió i/o que les empreses no han sabut com beneficiar-se de 
l’ajut). Segons la taula següent, aquest seria el repartiment:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ens sembla molt adequada la llegra i) de la base segona, en quant al requisit de no 
haver acomiadat cap treballador/a pels ERTO.  

Creiem que la base tercera, sobre les accions objecte d’ajuda és àmplia i ambiciosa, 
amb alguna sorpresa positiva com la possibilitat de subvencionar l’assistència o 



 

5 
 

consultoria experta per implementar solucions de connectivitat, teletreball, plans de 
RH de conciliació...  

Sembla que no s’ha canviat el text proposat que les empreses tenen 15 dies naturals i 
no 10, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.  

Finalment, com en l’anterior subvenció, ens sembla positiu que un dels requisits sigui 
limitar l’ajut a empreses amb 10 treballadors o menys, per ajudar el petit negoci, i que 
siguin compatibles amb altres ajuts sempre i quan siguin conceptes subvencionats 
diferents.  

Sentit del vot: a favor  

La proposta s’aprova per: unanimitat 

Els Srs. Miquel Àngel March i Miquel Àngel Sureda no es troben presents a la sessió 
plenària.  

 

3. Expedient 2220/2021. Dictamen per a l’aprovació del Conveni de 
col·laboració entre la Fundació Teatre Principal de Palma i l’Ajuntament de 
Pollença per a la cessió puntual d’espais i elements de producció, en matèria 
de promoció de la cultura i equipaments culturals 

Els informes tècnics són favorables i, segons se’n desprèn, el Conveni no genera 
noves càrregues econòmiques per l’Ajuntament.  

La memòria justificativa exposa que tant l’Ajuntament de Pollença com la Fundació 
Teatre Principal de Palma han manifestat la voluntat de col·laborar en la promoció i 
difusió de la cultura en els actes que al Claustre de Sant Domingo i al Teatre Principal 
de Palma se celebren al considerar que els ciutadans s’estan beneficiant de l’oferta 
cultural que projecten a les Illes i més concretament a Mallorca, considerant 
interessant poder crear vincles puntuals de col·laboració entre ambdós.  

La duració del conveni és de 2 anys prorrogable anualment fins a un màxim de 4 anys. 
Concretament s’ha aprofitat que enguany es celebrarà la 60ª edició del Festival, una 
fita important, sense cap dubte. L’interessant de les clàusules és que hi ha el 
compromís de cessió mútua, puntual i gratuïta d’espais i elements de producció, tot i 
que després digui que una de les obligacions de les parts és “abonar les despeses 
associades a les cessions, les quals han d’assumir els titulars dels espais receptors”.  

Vàrem demanar a la Comissió Informativa per la previsió d’estalvi que suposa signar 
aquest Conveni, i se’ns va dir que es desconeixia. No sabem si s’ha investigat una 
mica, però en tot cas, i ens sembla positiu, la col·laboració entre institucions sempre 
reporta més beneficis que desdoblar esforços i despeses. A l’espera de veure, 
evidentment, com es desenvolupa a la pràctica el Conveni, el  
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Sentit del vot: a favor   

La proposta s’aprova per: unanimitat.  

Els Srs. Miquel Àngel March i Miquel Àngel Sureda no es troben presents a la sessió 
plenària.  

 

4. Expedient 2005/2021. Dictamen per a la resolució de reclamacions i 
aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Pollença per 
a l'exercici 2021 

El Sr. David Alonso ens va agrair la feina feta en les nostres al·legacions, el qual és de 
reconèixer, i també va dir que fèiem del pressupost un desplegament del nostre 
programa electoral. Només dir al respecte d’això que, com sempre hem fet durant 
aquesta legislatura i en definitiva, des de que som a l’Ajuntament, fins al final de 
legislatura, seguirem justificant al màxim a nivell tècnic i polític totes les propostes 
que feim, per respecte cap a la institució, als seus tècnics/ques i cap a la ciutadania. I, 
entenem que els partits que ara governau, quan éreu a l’oposició també fèieu les 
vostres propostes polítiques (tècniques no ho sé), quan es parlava del pressupost 
general de l’Ajuntament.  

Del que s’ha acceptat, estem agraïts/des de comptar amb la nova partida 920 48028 
Aportació Associació Mallorca Rural (LEADER), que tot i que es doti de moment amb 
100€, si es fan els tràmits pertinents als quals el batle sap que compta amb la nostra 
predisposició a fer-hi feina, haurà d’ascendir a 5.500€. Recordar que la iniciativa 
LEADER està encarnada per l’Associació Mallorca Rural, 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. Pollença és el segon poble amb mes superfície 
dedicada a l’agricultura ecològica, segons el CBPAE 2020, amb 2.963 Ha dedicades.  

Increment de 3.000€ a la partida 151 62525 Mobiliari urbà i parcs infantils. Nosaltres 
demanàvem 4.000€ i Alternativa bastant més, però més val 3.000€ que 0€.  

Molt satisfets/es que s’incrementin amb 1.000€ totes les partides actuals de les 
AMIPA fins els 3.000€, proposta que ja vàrem fer a les al·legacions del Pressupost de 
l’any 2021, tot i que també vàrem proposar subvencions per l’AMIPA de l’Escola de 
Música i per l’Escoleta de La Gola. Ja hem conversat amb el regidor d’educació que 
aquestes subvencions van dirigides a l’escola matinera, però seria interessant i 
necessari revisar els convenis que justifiquen i emparen les subvencions nominatives 
per poder ampliar les despeses subvencionables com excursions puntuals o altres 
esdeveniments.  
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Finalment, positiu que es canviï la denominació de assistent/a social a treballador/a 
social, un canvi que s’hauria d’haver fet fa bastants anys.  

Com xerrat a la Comissió Informativa, trobem a faltar que s’hagi dotat com 
demanàvem la partida del Pla de Mobilitat (per parlar i definir el model de transport i 
moviment al Municipi), suposadament hi ha el compromís que es faci al Pressupost 
de l’any 2022... entenem que el Sr. David Alonso o el Sr. batle no tindran problema en 
reiterar-ho avui en sessió plenària.  

Subvencions entitats socials, aquest any pensen que no hi haurà projectes suficients 
per subvencionar, per tant no veuen sentit pujar la partida.  

Pressupostos participatius, ni s’ha tornat a dotar com tocava la partida per executar 
el projecte del skatepark, ni s’ha volgut introduir una partida de 50.000€ per estrenar 
amb contingut la plataforma Entretothom.  

Benestar social, no s’ha volgut incrementar les partides de forma consolidada de 
“compra d’aliments” i “ajudes necessitats urgents”, ni tampoc la partida dedicada a 
subvencions a les entitats socials del Municipi, que tot i que a la CI es comentés que 
“no hi hauria projectes subvencionables per culpa de la COVID i que no s’esgotaria la 
partida, com altres anys”, pensam que amb reunions amb les entitats per enfocar les 
subvencions cap a nous projectes i/o ajudar a cobrir despeses que ara no demanen 
cobrir, es podria solucionar. Per cert, es va exposar que era una partida que 
normalment no s’esgotava... sembla que la liquidació del 2020 no apareix, però al 
2019 per exemple la partida estava dotada amb 39.000€, els crèdits definitius varen 
ser de 64.982,31€ i les obligacions reconegudes, finalment, foren de 49.371,97€, 
10.000€ més que els crèdits inicials, pel qual la partida s’havia esgotat sobradament. 
Tampoc s’ha incrementat la subvenció per entitats de tercera edat.  

Comerç, pensàvem era bon moment per crear una línia de subvenció per a la 
digitalització i millora de l’eficiència energètica, com proposat l’any passat, així com 
incrementar la partida dedicada a la promoció de productes locals i de proximitat.  

Càrrecs polítics i sous, és evident que seguiu sense entendre el moment en el que 
estem, i acabarà la legislatura amb la consolidació sense miraments de la pujada 
abusiva i desproporcionada de sous que va fer el batle i l’equip de govern només 
entrar, la segona més gran de tot l’Estat.  

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:  
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Un total de 220.243,8€ que a les al·legacions hem proposat rebaixar en uns 50.000€ 
per poder finançar altres polítiques estructurals i que, de nou,  s’ha rebutjat. Com 
també s’ha rebutjar baixar les dietes (i fer alguna cosa per tornar-les legals), que amb 
la nostra proposta suposarien un estalvi de 35.700€.  

Sobre el personal de l’Ajuntament, tampoc es vol afrontar políticament, sembla, una 
RLT ni regular l’incentiu de productivitat.  

Sobre totes les propostes d’estudis que hem fet, com debatut amb la Intervenció 
durant la CI, coincidim que tal vegada seria millor plantejar estudis / accions 
concretes amb finançament extraordinari, és a dir i aprofitant la suspensió de regles 
fiscals, amb Romanent de Tresoreria. Parlem de:  

• Estudi tècnic-jurídic per encomana de gestió EMSER 2002 SLU servei 
clavegueram, 18.500€ 

• Estudi, disseny i preparació Pla de Joventut i projecció Casal per Joves, 
18.500€ 

• Redacció projectes medi ambient, platges, etc., 18.500€ (total partida 
25.000€).  

• Servei de Mediació Habitatge, 18.500€.  

Això es podria valorar si, com hem sol·licitat, l’Ajuntament i l’equip de govern fessin 
una memòria d’inversions previstes per poder valorar quines actuacions proposar, 
com possibles inversions a finançar amb Romanent de Tresoreria, que ja vàrem 
proposar amb el nostre document “posicionament Unides Podem Pollença sobre el 
Romanent de Tresoreria, any 2020” 1 : 
 

- 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.  

 
1 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 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.  
 

- 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€ 

 

Seguim estenent la mà també 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).  
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• 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...  

 

Vist que, tot i que s’han acceptat algunes peticions, en el gruix el pressupost segueix 
sent molt estàtic (i més adaptat, això sí, a la realitat del moment que el de l’any 2020), 
no podem donar suport a la consolidació dels sous actuals que percebem com 
regidors/es i els que especialment tenen els/les qui tenen dedicació parcial i/o 
exclusiva, no s’ha escoltat la ciutadania amb Consells d’Àrea realment planificats i 
sentits, no s’entreveu una política social global i conjunta clara ni se’ns ha donat 
resposta sobre si les propostes d’inversions que hem fet es tindran o no en compte, 
enguany el  

Pren la paraula el Sr. David Alonso: 

- Reitera compromís de fer el Pla de Mobilitat l’any que ve.  
- Exposa que el Skatepark es farà i que si es requereix augmentar crèdit, es farà.  

Pren la paraula el Sr. batle: 

- Exposa que s’ha de mirar les bases d’execució que permeten generar crèdit i 
ampliar partides.  

- Inversions, es poden també dotar per modificacions de crèdit i es van 
complint algunes que ja s’han presentat. Hi ha l’ajuda del Consell per 6 
projectes que s’intentaran anar realitzant.  

- S’està enllestint projecte del rocòdrom, del skatepark...  
- Es materialitza aquesta setmana compra solar polígon EMSER.  

Contrarèplica:  

-  Com sempre, si necessita suport per treballar amb altres administracions, 
noltros sempre hem estat col·laboratius amb les eines que tenim i les 
Conselleries on Podem té capacitat de decisió.  
 

- Agrair que el Sr. David Alonso reconegui la importància del Pla de Mobilitat i 
que l’any que ve es comprometi a veure feta la inversió.  
 

- Sobre el personal, noltros precisament hem demanat que el personal de l’Àrea 
de Serveis Socials sigui més públic i es deixi d’externalitzar, per exemple, els 
educador/es socials. De fet, hem fet una proposta, política i de suport, 
consistent amb 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 
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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...  

I d’acord amb el Sr. batle que, tant de bo, es compleixi l’acord de Govern entre 
PSOE i Podem perquè s’eliminin les restriccions actuals de la Llei Montoro en 
quant, entre d’altres, a la no possibilitat de donar sortida a les taxes de reposició.  

 

Els Sr.  Miquel Àngel Sureda no es troba presents a la sessió plenària.  

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 per Pollença i Junts 
Avançam (6) 
• Abstencions: 0 
 

Signat, Podem Pollença 


