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Ple extraordinari novembre, del 05/11/2021, 11.30 h 

➔ Ple extraordinari corresponent al mes de novembre on consten 6 punts a l’ordre 
del dia, que és:  

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2. Presa de possessió de la senyora Antonina Amer Cifre del càrrec de 

regidora de l'Ajuntament de Pollença 
3. Expedient 4602/2021. Dictamen per a l'aprovació inicial de l'expedient de 

modificació de crèdits núm. 30/2021, sota la modalitat de suplement de 
crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals 

4. Expedient 4722/2021. Dictamen per a l'aprovació inicial de 
l'expedient de modificació de crèdit 32/2021 sota la modalitat de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de 
Tresoreria per a despeses generals i baixes per anul·lacions 

5. Expedient 3957/2021. Dictamen per a la ratificació de la Resolució de 
Batlia núm. 1086/2021, de 25 d’octubre, d’aprovació d’addenda al 
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i 
l’Ajuntament de Pollença per a la reserva i l’ocupació de places 
residencials per a gent gran en situació de dependència 

6. Expedient 4436/2021. Dictamen per a l'aprovació de la modificació de la 
plantilla de personal municipal 

 

➔ Desenvolupament dels punts 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

S’aprova per assentiment.  

2. Presa de possessió de la senyora Antonina Amer Cifre del càrrec de regidora 
de l'Ajuntament de Pollença 

Es dona la benvinguda a la Sra. Antonina Amer com a regidora d’Alternativa fins a 
final de legislatura.  

Aquest punt no es vota. 

3. Expedient 4602/2021. Dictamen per a l'aprovació inicial de l'expedient de 
modificació de crèdits núm. 30/2021, sota la modalitat de suplement de 
crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals 

Deixam constància, abans de votar la introducció d’esmenes, que no hem entès res 
del que s’ha duit a votació perquè ni el regidor d’Hisenda ho ha explicat ni alguns 
regidors/es han preparat en els seus informes les partides a les quals imputar 
l’augment de crèdit...  

MC de 156.550€ 
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Ens sembla adient utilitzar el Romanent de Tresoreria per finançar depesa corrent i 
extraordinària com és tot el relacionat amb la COVID-19. Inclús a la nostra proposta 
de com utilitzar el Romanent de Tresoreria, presentada a agost 2020 i reiterada a 
2021, que va quedar sense cap tipus de resposta (i al 2022 esteim de camí a poder-ho 
repetir ja que es preveu de nou un gest molt important de l’Estat per suspendre 
l’aplicació de les principals regles fiscals), vàrem proposar fer tota una sèrie 
d’adquisicions amb Romanent de Tresoreria amb previsió de futur: material esportiu 
(xarxes, raquetes, porteries de futbol, cistelles de bàsquet, ...), compra d’arbres, gel 
hidroalcohòlic a empreses locals, ...  

El que no veiem tant clar i les memòries no ho justifiquen gaire més que posar un 
enunciat del problema a resoldre (i no el seu origen) és augmentar partides del 
pressupost base que haurien de comptar amb més previsió, fet que si es va 
reproduint en el temps pot anar posant en compromís la viabilitat i continuïtat del 
Romanent. Pot ser partides d’aquesta importància es podrien finançar de forma 
estable i contínua rebaixant, com hem proposat, els sous de l’equip de govern i les 
indemnitzacions dels regidors/es.  

Sentit del vot: abstenció.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PI (9) 
• Vots en contra: Junts (4) 
• Abstencions: Unides Podem, Alternativa, (2) 

No assisteixen al Ple la Sra. Joana Aina Campomar (Junts Avançam) ni el Sr. David 
Alonso (PP) 

 
4. Expedient 4722/2021. Dictamen per a l'aprovació inicial de l'expedient de 

modificació de crèdit 32/2021 sota la modalitat de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses 
generals i baixes per anul·lacions 

MC de 2.772.940,07€ 

Molt més quantiosa i ambiciosa. El que passa que s’han anat fent modificacions d’alt 
valor que algunes han quedat sense executar. Què passa, Sr. batle, o Sra. Cerdà com 
a delegada de l’Àrea de Benestar Social, amb les 2 partides previstes a proposta 
nostra d’Unides Podem i dels companys/es d’Alternativa, per comptar amb sòl públic 
per cedir-lo a l’IBAV (HPO) i de la compra d’un/alguns pisos per urgència social?  

El document: obres pendents de licitar/aprovar del 2022, any electoral sense cap 
dubte, és com dèiem molt ambiciós. Algunes molt necessàries com la millora i 
rehabilitació de la urbanització de Can Singala (1.200.000€) (clavegueram i pluvials), 
que no és a aquesta MC. Tenim inici de projecte? Quan es preveu dotar el crèdit?  
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Sobre les obres de la Cala Sant Vicenç, hem vist que inclouen la nostra proposta 
d’Unides Podem de fer una nova zona d’esbarjo o parc infantil. També proposen 
renovar íntegrament l’EBAR, clavegueram, actuacions molt positives i que segueixen 
sent el reconeixement que hi ha feina a fer. El regidor delegat de la Cala Sant Vicenç, 
el Sr. Llobeta, ens pot concretar si això afecta als carrers que pertanyen a la 2ª fase de 
renovació que hem anat reclamant, concretament els carrers Temporal i del Carrer de 
Can Botana?  

Veiem projectes de millora de l’eficiència energètica, molt positius i en concordança 
als ODS 2030, l’acondicionament de la Vinyeta (veurem si a la, no sabem quin 
número, va la vençuda). No hi ha un desglossament de què són els 80.000€ per 
millorar diversos espais públics municipals, això inclou el projecte (que no hem 
vist), del Bosquet de Bóquer? Batle de Pollença diu durant la seva exposició que sí.  

Finalment, entenem que heu decidit desistir de situar el skatepark a Can Escarrintxo, 
que de fet tenim constància que prest es farà una jornada participativa per decidir-ne 
l’ús. Contents que alguns compromisos adquirits en seu plenària s’executin, més 
segur per la bona voluntat del regidor delegat de l’Àrea de Participació Ciutadana. 
Esperem que es dugui bona informació a la ciutadania del marc legal urbanístic de 
què es pot i què no es pot fer a un terreny com és el que he anomenat.  

Amb tot, ens semblen inversions adequades, trobant a faltar l’encàrrec d’un Pla 
Director de Clavegueram per avaluar l’estat de tota la xarxa de clavegueram i pluvials, 
el qual també es podria finançar amb Romanent de Tresoreria, ho seguirem 
proposant.  

Pren la paraula el Sr. batle 

- Cala Barques no és l’àmbit dels carrers d’abaix, és el mirador i carrers que 
baixen.  

- Sòl públic IBAVI, pròxim plenari es durà modificació planejament per 
modificar àmbit final del carrer de Reina Cristina, es reserva un espai per 
habitatge protegit.  

- Pisos d’acollida és un tema complicadíssim, s’està mirant si en lloc de tenir 
compensació econòmica es pot tenir compensació amb pisos.  

- S’està fent feina amb els FONS EUROPEUS (amb una consultora) per mirar el 
projecte del clavegueram i renovació més ambiciosa.  

- Can Singala està en redacció. Les obres és complex perquè els preus del 
material estan dificultant que empreses es presentin.  

Pren la paraula la Sra. Bianca Aguilar 

- S’ha decidit no fer el skatepark a Can Escarrintxo, l’espai actual ja és adequat i 
el que s’ha plantejat és ampliar l’espai existent. L’enginyer està redactant el 
projecte.  
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El sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PI, Unides Podem i Alternativa (11) 
• Vots en contra:  
• Abstencions: Junts (4) 

No assisteixen al Ple la Sra. Joana Aina Campomar (Junts Avançam) ni el Sr. David 
Alonso (PP) 

5. Expedient 3957/2021. Dictamen per a la ratificació de la Resolució de Batlia 
núm. 1086/2021, de 25 d’octubre, d’aprovació d’addenda al Conveni de 
col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i l’Ajuntament de 
Pollença per a la reserva i l’ocupació de places residencials per a gent gran 
en situació de dependència 

Un tràmit administratiu on s’ha d’adequar el conveni ja signat a 2019 als preus marcats 
degut a l’augment de ràtio de professionals que han de treballar a les residències. 
Així, els preus per dia segons el grau de les persones passa a ser:  

GRAU III, 71,26€ / dia (abans 68,61€/dia) 

GRAU II, 67,14€/dia (abans 64,49€/dia) 

Això repercuteix també en una modificació del finançament de la CAIB a 
l’Ajuntament.  

Any 2021 inicial ➔ 281.729,81€   / DEFINITIU ➔ 295.682,06€ 

Any 2022 inicial ➔ 94.167,23€   / DEFINITIU ➔ 99.016,73€ 

Esperem que, en consonància al votat en l’anterior plenari, el CIM assumeixi la gestió 
total de la Residència al més aviat possible.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 

No assisteixen al Ple la Sra. Joana Aina Campomar (Junts Avançam) ni el Sr. David 
Alonso (PP) 

 

6. Expedient 4436/2021. Dictamen per a l'aprovació de la modificació de la 
plantilla de personal municipal 

Sobre la modificació present, cal esmentar que s’està observant una improvisació una 
mica preocupant en quant a la cobertura de places estructurals d’aquest 
Ajuntament. Plaça de coordinador/a de cultura, bibliotecari i arxiver, tècnic/a 
d’educació... tal vegada s’hauria de plantejar un programa temporal de 3 anys per 
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reforçar el Departament de Personal i poder treure les convocatòries, treure una OPE 
en condicions, seguir el camí iniciat massa vegades de tenir una RLT (inexistent...), ... 
amb el Reial Decret llei 14/2021 ve una feinada a sobre i de moment el vist preocupa.  

També preocupa que una plaça com l’anterior de Coordinadora de Cultura, segons el 
certificat de negociació de modificació de la plantilla, “es va fer un poc a mida per les 
circumstàncies de la Sra....”. Nosaltres estem totalment d’acord que una plaça com 
aquesta no és d’A1. Ara, modificar-ho quan ja hi ha les bases fetes i les persones s’hi 
ha apuntat, per molt que aparentment no impliqui una modificació de les bases ni 
impugnacions, és una falta total de diligència. Ja han trobat membres del tribunal per 
començar a donar sortida a places importants de la seva Àrea, Sr. Marquet?  

Per altra banda, sobre l’amortització de la plaça de peó de la Brigada d’Obres, ens pot 
explicar el Sr. Andrés Nevado qui ha fet l’avaluació de les necessitats del servei i per 
què s’ha conclòs que no és necessària la seva cobertura? Es considera que les obres 
de reparació que fa la brigada i/o manteniment de via pública, poda, col·locació de 
bastides, etc.  es fa amb celeritat i el personal és suficient? Tal vegada l’encarregat 
pugui fer-nos arribar un informe detallat.  

Sobre la plaça de tècnic/a locutor/a de ràdio, ens sembla positiu augmentar la 
dedicació a jornada completa, tot i que és una llàstima i estrany haver esperat a que 
la persona que actualment ocupa aquesta plaça marxés d’excedència per fer el canvi, 
tot i que com hem llegit, s’haurà de tornar a fer un nou procediment per cobrir-la.  

Seguim esperant que ens diguin alguna cosa sobre si han anat a negociar la creació de 
2 (o 3) places d’educador/a social en plantilla, tasca que la Sra. Cerdà sembla que 
acabarà la legislatura dient que està d’acord que és necessari, sense fer cap passa per 
acomplir-ho.  

Al no tenir clar alguns canvis com és l’amortització de la plaça de peó, el  

Sentit del vot: abstenció.  

Pren la paraula el Sr. batle:  

- OPE de la TAG ja està aprovada. Va quedar deserta, s’ha de tornar a treure les 
bases / convocatòria.  

- Plaça de peó es lleva una plaça vacant, no coberta. Es considera que era 
necessària l’augment de la plaça de tècnic/a locutor/a de ràdio.  

- Es compta amb places del SOIB per reforçar plantilles.  
- Coordinador/a cultura es va debatre i ara les titulacions han canviat. S’ha 

d’adaptar.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PI (9) 
• Vots en contra:  
• Abstencions: Unides Podem, Alternativa, Junts (6) 
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No assisteixen al Ple la Sra. Joana Aina Campomar (Junts Avançam) ni el Sr. David 
Alonso (PP) 

 

 

Signat, Podem Pollença 


