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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 
2022, feta en data 26/05/2022, en sessió Plenària extraordinària i publicada al BOIB 
núm. 70 de 31 de maig de 2022 
 
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 sense resposta per part de l’equip 
de Govern), demana principalment:   
 
➔ Unificar les partides de compra d’aliments i d’ajuts per cobrir necessitats urgents en una 
sola anomenada Prestacions cobertura necessitats bàsiques urgents dotada amb 
175.600€ (aproximadament), reiterant de nou 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 80.000€. Tornem a sol·licitar, com a l’any 2020 i 2021, 
que augmentin les subvencions a totes les Terceres Edats fins els 2.500€ (pàg. 5, 6 i 17).  

➔ Com proposat al 2020 i 2021, crear una subvenció per donar suport als comerços 
(digitalització i millora eficiència energètica, aquesta vegada dotada amb 25.000€) i 
augmentar la partida de promoció dels productes locals i de proximitat fins als 18.000€ 
(pàg. 7 i 18)  

➔ Tornem a proposar que se faci l’estudi per municipalitzar el servei de platges amb una 
partida de fins a 25.000€, incloent el contracte menor per l’estudi i per actuacions anuals 
repetitives (pàg. 5 i 17) 

➔ De nou, 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 17).  

➔ Tornar a dotar la partida corresponent (amb 100.000€) perquè es puguin realitzar 
pressupostos participatius sectoritzats per grups d’edat (pàg. 4 i 17).  
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➔ Sol·licitem, com a l’any 2020 i 2021 que es creïn 2 subvencions nominatives per les 
AMIPA de l’Escoleta de la Gola i l’Escola de Música amb 1.000€ per cada una (pàg. 6 i 18). 

➔ 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, i amb la necessitat d’ampliar la plantilla orgànica de l’Àrea de 
Benestar Social (treballadors/es socials i educadors/es socials) (pàg. 8-14 i 18).  

➔ Inversions a fer amb el Romanent de Tresoreria per l’any 2022: es demanen diverses 
inversions com (pàg. 15, 16 i 19): 

- Encarregar un Pla Director de Clavegueram, cost de 120.000€ aproximat 
- Realitzar un estudi per l’encomana de gestió del servei de clavegueram a EMSER 

2002 SLU 
- Pollença Ciutat Educadora, contracte per programa temporal inicialment finançat 

amb Romanent per fer el diagnòstic, estudi, coordinació i implementació de la 
iniciativa amb el Pla Educatiu de Ciutat.  

- Dotar la partida per realitzar l’assessorament i implementació del catàleg de 
relació de llocs de treball (RLT).  

- Crear una nova partida per elaborar un Pla de Joventut actualitzat i la projecció del 
futur Casal per Joves.  
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• Exposició dels motius / reflexions:  
 

Comencem aquestes al·legacions celebrant que, contràriament als anys 2020 i 2021, la 
Corporació sí ha penjat a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Pollença els principals 
documents que composen el Pressupost, a l’apartat de transparència. Tornem a dir, això sí, 
que els Consells d’Àrea foren poc participatius i que el seu format actual, amb la manca de 
difusió, no serveixen perquè la ciutadania aporti idees (i menys quan els pressupostos ja 
venen donats i el que es fa és explicar-los, no debatre’ls).  

 

Aquest any 2022, com l’anterior, les regles fiscals es troben suspeses. Hi ha previsió que 
també sigui així a l’any 2023, a falta de confirmació. Aquesta situació s’ha d’aprofitar per fer 
inversió i política pública expansionista, aprofitar el Romanent de Tresoreria per innovar i 
cobrir nous fronts, no per cobrir despesa corrent. I més ara, que s’han recuperat els nivells 
d’ingressos estables i a més ha arribat un increment substancial de l’aportació que fa l’Estat, 
concretament +647.659,41€ (total partida 4.000.000€, a 2021 els drets reconeguts foren 
de 3.352.340,59€). La previsió de despesa projectada als pressupostos de 2022 és de 
23.608.559,34€, un augment del 3% respecte al pressupost de 2021 (22.919.183,26€). La 
previsió d’ingressos és de 23.611.206€, un augment també del 3% respecte del pressupost 
de 2021 (22.919.183,26€).  

 

Altres anys hem fet bateries de propostes concretes, assenyalant baixes i altes de crèdit, el 
motiu de les propostes i una coherència entre el que defensam, creim i feim. A 2020, 64 
propostes totals de canvi a partides, 1 acceptada. A 2021, 54 propostes, 7 acceptades, una 
millora sense cap dubte. Ara bé, el Sr. batle s’excusa rere les vinculacions de crèdit 
establertes a les Bases d’Execució per no moure partides i crèdits entre Àrees. El que no 
diu, però, és que la Corporació pot perfectament fer totes les modificacions que consideri 
a l’aprovació inicial del Pressupost:  

• Eliminar partides que no s’utilitzen i crear-ne de noves.  
• Canviar el nom de partides que són obsolets.  
• Augmentar despeses i/o ingressos i reduir-ne a determinades Àrees.  

 

En definitiva, definir el marc del joc en la política d’ingressos i despeses de l’Ajuntament. Un 
marc obsolet, repetitiu, que sembla inamovible amb el pas dels anys. Una eina que 
s’aprova per compromís i sempre tard. Una eina que aprovada definitivament, es desvirtua 
amb modificacions de crèdit (MC) constants que són les que aprofiten les vinculacions 
existents: “movem diners d’aquí que sabem que no s’utilitzen mai per anar cobrint partides 
a les que gastem sense tenir en compte la seva dotació”. Això seria el resum, una gestió 
magnífica sense cap dubte. Un exemple? 

 

https://ajpollenca.sedelectronica.es/transparency/7cd20149-679d-465b-832b-fbac0c0309b5/
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L’any passat s’elimina la partida destinada a realitzar un Pla de Mobilitat. Nosaltres al·legam 
demanant que es torni a incloure la partida dotant-la amb 19.500€ obrint la porta a que 
s’utilitzi la figura del contracte menor per realitzar-lo. No s’accepta i ens trobem més 
endavant durant l’any que es comença el Pla de Mobilitat (una acció positiva i necessària 
sense cap dubte), sense una partida dotada. A la liquidació de 2021 s’observa clarament 
aquesta situació, amb 11.710,74€ compromeses sense crèdit per fer-hi front.  

 

Davant d’aquesta forma de gestionar i d’actuar, des d’Unides Podem Pollença aquest any 
2022, amb un pressupost que s’aprovarà definitivament havent-se superat la meitat de 
l’any, farem algunes propostes concretes i vos convidem a que penseu en el pressupost de 
l’any 2023, que serà francament més útil que donar empenta al present pressupost.  

 

1. Capítol de Despeses 
 

Exposarem algunes propostes concretes que després es plasmen a l’apartat de propostes / 
al·legacions. 

 

➔ 151 62525 Mobiliari urbà parcs i jardins infantils, a l’aprovació inicial es preveu un crèdit 
de 13.000€. L’any passat vàrem proposar que la partida augmentés ja que s’havia previst 
una partida de 10.000€. Veiem que s’han compromès 18.895,36€, per tant s’han incorporat 
6.000€ per MC. S’ha d’augmentar la partida a 19.000€ per incrementar estructuralment els 
diners destinats a millorar les instal·lacions de parcs i jardins infantils, sense perjudici de les 
inversions que es puguin fer extraordinàries. Seguim a l’espera de resposta de la nostra 
proposta per dotar la Cala Sant Vicenç d’un nou parc infantil, amb la implicació de l’Àrea 
de Participació Ciutadana. 

 

➔ 151 60004 Inversions pressupostos participatius. L’actual equip de Govern s’ha 
carregat els pressupostos participatius. No es pot resumir d’altre forma. Encara esperem 
l’execució de la inversió pendent del skatepark i seguim veient amb tristesa que a l’any 
2021 no es fessin pressupostos participatius (a 2020, amb la pandèmia, era impossible). 
Així, i tenint en compte que tenim un regidor amb dedicació parcial que te delegada l’Àrea 
de Participació Ciutadana i una tècnica de participació ciutadana que emet les  
corresponents factures, 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 i dotar-la amb 100.000€.  
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Aprofitant la temàtica, entenem que la partida 342 62280 Skatepark i millora zones 
exteriors pavelló Pollença, que està dotada amb 0€ per 2022 (150.000€ definitius a 2021, 
sense execució), es finançarà amb Romanent de Tresoreria.  

 

➔ 170 2279928 Redacció projectes medi ambient, platges, etc. Com en anys anteriors, 
proposem que aquesta partida serveixi per encomanar un estudi per a 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 com el de l’Ajuntament de 
Manacor 1, 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. La 
partida esmentada sempre té molta més execució que els crèdits inicials i definitius 
aprovats. Per això, (tenint en compte el cost màxim d’un contracte menor), proposem que 
la partida arribi als 25.000€.  

 

➔ Aplaudim la pujada realitzada a les partides de 231 22614 Compra d’aliments  i 231 
48004 Ajudes necessitats urgents. La primera arribarà als 123.000€ (117.000€ més) a 2022 
i la segona als 60.000€ (33.132,54€). En el nostre cas, ja hem exposat en múltiples ocasions 
que s’havia d’actualitzar el Reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials 2. Una 
proposta feta a setembre 2020 i que ja ha quedat a l’oblit, malauradament. Per nosaltres, 
reiteram que el sistema actual de cobertura de l’alimentació no ens sembla l’adequat i que 
la cobertura d’aquesta necessitat bàsica hauria de ser amb targetes moneder o prestacions 
temporals econòmiques, no ajudes amb espècie. Per tant, aprofitant que s’ha decidit 
augmentar la quantia dedicada a cobrir aquestes necessitats, (entenem que provenen dels 
150.000€ de la partida 231 48943 Ajudes emergència sanitària ciutadana contra la 
pandèmia), proposem unificar la partida amb una sola ja que les necessitats bàsiques es 
poden desglossar en el Reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials (a més de 
canviar-li el nom). Considerem que la partida d’aliments sembla sobredimensionada, donat 
que ha millorat la situació socio-econòmica post-pandèmia, pel que se’n proposa reduir 
pràcticament 7.400€. El resultat: 231 48004 Prestacions cobertura necessitats bàsiques 
urgents, 175.620,68€. 

 

➔ 231 48040 Subvencions entitats socials, els pressupostos anteriors ja hem fet 
al·legacions per pujar-ne la quantitat. La supervivència del teixit social serà clau en els anys 

 
1 https://manacor.org/ca/noticies/lajuntament-de-manacor-municipalitza-la-gestio-i-neteja-de-
les-nou-platges-urbanes-del  
2 https://podempollenca.com/2021/02/18/proposam-un-augment-de-la-proteccio-social-al-
municipi-i-lequip-de-govern-se-noblida-completament/  
 

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://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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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. La partida és enguany de 
42.000€. A 2021 es varen comprometre i pagar 34.899,84€. S’han de revisar les bases i/o 
donar suport a les entitats perquè justifiquin correctament les seves despeses. D’altre 
banda, es considera necessari augmentar la partida per oferir més seguretat i estabilitat a 
les entitats, així com augmentar-ne els ingressos. Es torna a proposar que la partida passi a 
ser de 80.000€.  

 

➔ 231 48008 Subvenció Tercera Edat Sa Nostra, 231 48009 Subvenció Tercera Edat 
Colonya, 231 48010 Tercera Edat Port Pollença i 231 48011, totes dotades amb 1.500€, tot i 
haver tengut crèdit definitiu a 2021 de 3.000€. Com en el cas anterior, si les entitats tenen 
problemes per justificar les subvencions o presentar projectes, se’ls hauria de donar suport 
tècnic. Tornem a proposar, com a l’any 2020 i 2021, que les partides siguin de 2.500€.  

 

➔ 320 48940 Subvenció llibres i material escolar, satisfets que s’aprovés la nostra 
proposta. Havíem proposat 10.000€, es va crear una partida de 20.000€ i a 2021 se n’ha 
executat 3.648,17€, encara ni pagats. Entenem que la difusió realitzada així com l’exigit a les 
bases tal vegada no s’ajusti al que la ciutadania necessita. Entenent que tal vegada 20.000€ 
siguin excessius, sol·licitem que es faci un esforç per redoblar la difusió i arribar a moltes 
més famílies. Per això proposem una partida de 12.500€.  

 

➔ Satisfets que s’hagi consolidat les subvencions que vàrem proposar s’apugés la quantia: 
AMIPA de Joan Mas, Costa i Llobera, Miquel Capllonch, Port de Pollença i del Col·legi 
Montision amb la quantia de 3.000€. Tornem a proposar, però, que es creïn dues noves 
subvencions per les AMIPA de l’Escoleta La Gola i l’Escola de Música, cada una amb 
1.000€.  

 

➔ 330 48941 Subvenció cor de Pollença. L’any passat vàrem proposar que es reduís la 
partida de 3.000€ a 1.000€ per equiparar-se a la resta de subvencions dins l’Àrea de 
Cultura. Es va mantenir amb 3.000€ tot i que l’any anterior (2020) no s’havia executat la 
partida. A 2021 es troben obligacions reconegudes per 5.650€ i crèdits definitius de 
6.000€. Igualment, tornem a proposar una rebaixa de 2.000€ així com aprofitem la 
temàtica per demanar que totes aquestes subvencions es transformin en subvencions de 
concurrència competitiva, eliminant l’excés de subvencions nominatives existents.  

 

➔ 330 78002 Subvenció Parròquia de la Nostra Senyora dels Àngels de Pollença. 
Execució a 2021 de 0€. Als pressupostos de l’any passat vàrem proposar reduir la partida a 
20.000€. Vist el vist, s’hagués pogut eliminar directament. Segons tenim entès, se’ns torna 
a comentar que s’ha de millorar la teulada de Monti-Sion, que es troba deteriorada. Es 
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considera que una inversió d’aquestes característiques, pel seu caràcter puntual i donades 
les possibilitats amb la suspensió de les regles fiscals, s’hauria de finançar amb Romanent 
de Tresoreria. Per això, es considera que la partida inicialment ha de tenir 0€.  

 

➔ 431 226025 Promoció dels productes locals i de proximitat. L’any anterior proposàrem 
que la partida es pugés a 20.000€, ja que els crèdits inicials eren de 11.400€, i se n’havien 
executat, a 2020, 18.574,11€. A 2021 trobem que se n’han executat 6.223,21€. No és 
permissible que una partida tant important s’executi d’aquesta forma. Sol·licitem que es 
facin els esforços pertinents per posar més anuncis, més cartells i més mitjans perquè el 
producte local i de proximitat de Pollença sigui promocionat. Proposem que la partida pugi 
a 18.000€.  

 

➔ Programa 431, Comerç. Proposem, com a l’any anterior, la creació d’una nova subvenció 
anual 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 25.000€), pel que s’hauria de tramitar i establir les consegüents 
bases que regulin aquestes subvencions.  

 

➔ 459 2279931 Manteniment enllumenat públic. Nova partida dotada amb 150.000€. És 
una fusió de les partides 459 21004 Conservació enllumenat públic (76.000€ 
pressupostats, només 13.501,17€ compromesos) i 459 227992 Manteniment enllumenat 
Port (14.250€ pressupostats, compromesos 33.607,81€). Total de la despesa compromesa a 
2021, 47.108,98€. No s’entén per què s’ha pressupostat fins a 150.000€, si no és per 
emplenar el pressupost i després anar agafant aquests crèdits i traslladar-los allà on la 
vinculació de crèdit permet. Proposam reduir la partida per potenciar altres àrees com la 
de Comerç: 130.000€.  

 

➔ 430 48040 Subvenció nominativa Associació Hotelera Pollencina. Una partida nova 
dotada amb 35.000€ que, segons se’ns va explicar, no seria d’aplicació. És incongruent 
mantenir-la, pel que demanam que s’elimini i es pugui destinar el crèdit a partides que 
realment ho necessiten. Turisme no necessita més inversió, donat que ja s’acudeix a fires i 
es promociona suficientment el Municipi. Recordar que, per exemple, si se’ns accepta dins 
la iniciativa LEADER, l’Ajuntament haurà d’incrementar la partida 920 48028 Aportació 
Associació Mallorca Rural (LEADER) dels 100€ als 5.500€ de forma estructural, permanent.  
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Un capítol a part...  

 

1.1. 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 i def. 

2021 
Inicial 2022 

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%) 

224.648,68€ 
(+39,72%) 

+ 63.869,75€ 

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%) 

69.522€ 
(+32,83%) 

+ 17.188,54€ 

912/23000, 
Dietes càrrecs 
electius 

135.000€ 135.000€ 
148.500€ 

(+10%) 
148.500€ 

(+10%) 

148.500€ 
(+10%), def. 

159.500€ 
(+18,15%) 

148.500€ 
(+10%) 

+13.500€ 

Font: pressupost general 2019, 2020,  2021 i 2022 elaboració pròpia.  
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Amb la pujada del 2% marcada pels pressupostos generals de l’Estat, el sou del batle 
passarà a ser de 55.637,31€ / bruts anuals. Les 3 dedicacions exclusives, 58.288,96€ i la 
retribució per la dedicació parcial (20 hores de feina setmanal), 24.144,48€. 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.  

Font: pressupost general 2022 

 

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, no. Quin és 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)” 
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• 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) 
 

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, reiterada a 
2021 i que tornem a plantejar a 2022:  

 

Dedicacions exclusives i parcials 

- Batle, de 55.637,31€ a 45.000€ bruts anuals (-10.637,31€). 

- Regidors/es amb dedicació exclusiva, de 47.342,12€ a 38.000€ bruts anuals (-10.288,96€)  

- Regidors/es amb dedicació parcial (50%), de 23.671,06€ a 19.000€ bruts anuals                         
(-5.144,48€)   

 

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 46.700€ i 12.500€ 
respectivament, pràcticament 60.000€ 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”. 



 

11 
 

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€.  

 

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. 

 

1.2. Personal de l’Ajuntament 

 

Els anys anteriors es va fer una proposta clara per retirar del pressupost els complements 
de productivitat del personal fins que es pogués determinar reglamentàriament què és 
productivitat. Hem vingut assenyalant que la eina per desenvolupar-ho és la Relació de 
Llocs de Treball, d’ara endavant RLT, tant pel personal funcionari com el personal laboral.  

 

A l’any 2020 trobàvem la partida 920 227060 Assessorament i implantació relació llocs, 
dotada amb 5.000€, que no es va executar, i a 2021 es va deixar sense dotació de crèdit. 
Vàrem al·legar demanant que es dotés amb 18.500€, es va desestimar. Enguany ho tornem 
a proposar com una inversió a finançar amb Romanent de Tresoreria. 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 i 2021, sembla estar consolidat quan en el 
seu origen sembla clar que no és un complement que pugui consolidar-se. 

 

Aquest any, donada l’actitud del batle poc conciliadora amb un assumpte com és el de la 
Carrera Professional (que si no s’executa correctament a 2022 finançant-se, 
excepcionalment, amb Romanent de Tresoreria, hi haurà impossibilitat de pagar-la 
anualment per pressupost ordinari), considerem que no hem de sol·licitar la rebaixa com 
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als anys 2020 i 2021 la rebaixa del 50% de totes les partides de productivitat (vàrem 
excloure d'aquesta petició 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 i a 2021 també vàrem exposar 
que pel personal de l’Àrea de Benestar Social, en lloc de disminuir un 50% el complement 
s’havia de rebaixar només un 25%, pel gran esforç d’haver de gestionar tota la demanda 
social sobrevinguda per la pandèmia).  

 

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”.   

 

Des de l’inici de legislatura hem pogut observar en les successives dacions de compte 
factures amb caràcter mensual amb la descripció “Assistència Sanitària Privada (mes en 
curs)”, amb imports propers totals als 3.000€. Abans de proposar reduir la partida 211 
16008 Assistència mèdica / farmacèutica, com hem fet anteriorment, exigim a l’equip de 
Govern i especialment al regidor encarregat de l’Àrea de Personal (en aquest cas el batle 
que aviat deixarà de ser-ho), que negociï amb el personal afectat i els sindicats perquè, en 
un temps prudencial de 6 mesos  (per tant desembre 2022 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.  

 

De cara al 2023, s’ha plantejat també la necessitat d’iniciar tots els tràmits per augmentar la 
plantilla orgànica de Benestar Social amb 4 educadors/es socials i 2 treballadors/es socials 
més. Això, en compliment del Pla de Finançament del Govern de les Illes que exigeix per 
2024 el compliment més alt de les ràtios del Decret 48/2011, de 13 de maig, per el qual es 
regulen els principis generals i les directrius de coordinació dels serveis socials comunitaris 
bàsics. A l’article 10 determina que:  

 

 1. Les ràtios professionals s’estableixen de manera temporalitzada amb objectius a curt 
termini i a mitjà i en un interval de mínims ampli, per tal que cada consell insular pugui 
concretar-ne la dotació, d’acord amb les variables sociodemogràfiques i de situació de 
necessitat de cada municipi. 
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2. Les ràtios mínimes de professionals s’han d’incrementar progressivament fins que 
s’assoleixin l’any 2015 les ràtios següents: 

1r. Un treballador o una treballadora social a jornada completa per a una població 
compresa entre 5.000 i 7.500 habitants. 

2n. Un educador o una educadora social a jornada completa per a una població compresa 
entre 5.000 i 7.500 habitants. 

3r. Un o una auxiliar d’administració a jornada completa per cada 10.000 habitants. 

4t. La ràtio mínima de professionals no pot ser inferior, en cap cas, a 0,25 UTS. 

 

Actualment a Pollença s'incompleixen les ràtios, pel que fa al perfil professional 
d'Educador/a Social) i les de Treball Social s'han salvat gràcies al programa temporal (que 
és, com el nom indica, temporal) que ha augmentat la despesa de Capítol I. Parlant de 
despesa... 
 
El Reial Decret-legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, per el que s'aprova el text refòs de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, a l'article 126 exposa que: 

1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente 
clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán 
anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los 
principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los 
antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados 
principios. 

2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras 
unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables. 

b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o 
ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones 
legales. 

L'augment de places i de plantilla permetria el compliment de l'apartat a) (es reduïrà 
despesa corrent del Capítol 2, contracte intervenció socioeducativa) i l'apartat b) queda 
justificat per el Decret 48/2011 i el Pla de Finançament. L'incompliment de ràtios a 2024 
donarà lloc a la pèrdua de finançament (per tant perjudicis al Capítol d'ingressos). No així 
la pèrdua del servei, que obligatòriament s'ha de seguir oferint, com lògic.  

Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2022. Article 
20, Oferta Pública Ocupació, contractes i nomenaments temporals de personal del sector 
públic. S'estableixen taxes de reposició d'efectius en els sectors prioritaris amb una taxa del 
120%. Els sectors prioritaris a efectes de taxa de reposició (apartat 3) són d'entre altres... 
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ñ) Plazas de personal que presta asistencia directa a la ciudadanía en los servicios 
sociales y servicios de transporte público, así como las plazas de seguridad y emergencias, 
las relacionadas con la atención a los ciudadanos en los servicios públicos y la gestión de 
prestaciones y políticas activas en materia de empleo. 

Addicionalment, es preveu a l'any 2024 actualitzar el Decret 48/2011 (o disposar-ne un de 
bell nou, amb relació a la futura Llei de Serveis Socials que substituirà la 4/2009), establir 
ràtios encara més baixes, i definir com criteri de qualitat obligatori que el personal de 
Serveis Socials sigui personal propi amb caràcter obligatori. O, excepcionalment, via 
concert directe. 

Amb tot això, i tenint en compte que Pollença actualment té segons l'INE de 2021 16.969 
habitants, s'ha d'aspirar a tenir 4 places consolidades de TS i 4 places consolidades d'ES. 

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 per 2023 (la de 2022 ja ha estat 
publicada), així com cobrir vacants d’algunes que provoquen una falta de personal que 
afecta a tots els nivells. Estem parlant per exemple de:  

• 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 addicionals si escau.  

 

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.  
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1.3. Noves inversions amb càrrec al Romanent de Tresoreria 

 
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” 3 , 
com a base per les peticions que realitzem:  
 
 Programa 160, Clavegueram, Pla Director de Clavegueram, cost d’uns 120.000€ 

aproximats amb execució d’1 any, per determinar les necessitats del sistema de 
clavegueram i pluvials del Municipi, donar compliment a les clàusules del Conveni 
signat entre l’ABAQUA i l’Ajuntament de Pollença i establint un diagnòstic previ a la 
realització d’obres d’adequació / reparació que siguin necessàries.  
 

 Programa 160, Clavegueram, despesa total reconeguda de l’any 2019, 180.066,35€, 
2020, 162.285,61€ i 2021, 184.687,44€. Ja hem anat sol·licitant que s’iniciï l’expedient 
(engorrós i que implica feina, ho sabem) d’encomana de gestió a EMSER 2002 SLU 
perquè gestioni el servei de clavegueram. Permetria alliberar pressupost de 
l’Ajuntament i tenir un servei propi que no requereix de contracte extern. Tornam a 
presentar, per tant, la proposta d’inversió aquest any 2022 de crear una partida 
amb previsió del possible cost màxim del contracte menor (14.999,99€ + IVA) 
perquè s’estudiïn totes les passes a realitzar per l’encomana de gestió (personal 
necessari a incorporar a EMSER, maquinària, implicacions econòmiques i 
pressupostàries, ...). Per tant, proposta d’una nova partida dotada amb 18.500€: 160 
227XX Estudi tècnic-jurídic per encomana de gestió EMSER 2002 SLU servei 
clavegueram, finançada amb Romanent.  
 

 Pollença Ciutat Educadora, contractar, elaborant un programa temporal, un/a 
tècnic/a que durant 2 o 3 anys, realitzi el diagnòstic, estudi, coordinació i 
implementació de la iniciativa que implica un Pla Educatiu de Ciutat. El primer any (i 
tal vegada segon) es podrà finançar amb Romanent 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. 
S’agafa de referència el cost del Servei Tècnic d’Esports (36.000€ anuals) per 
establir el cost aproximat d’aquest programa temporal (anual).   
 

 920 227060 Assessorament i implantació relació llocs (RLT), és el moment 
d’afrontar definitivament la radiografia i aprovació per Ple d’una RLT, previ estudi i 
negociació. Proposam dotar amb Romanent la partida amb 18.500€ per, a través 

 
3 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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d’un contracte menor, poder obtenir la eina que defineixi funcions, tasques i 
productivitat de tot el personal de l’Ajuntament.  
 

 Programa 337, Joventut. Tornem a proposar, com l’any passat, i en base a les 
propostes de l’actualment abandonada assemblea jove, l’estudi per a la creació 
d’un nou Casal per Joves. A 2020 vàrem proposar una partida de 6.000€ per 
elaborar un Pla de Joventut actualitzat i un calendari per a la creació del Casal. Ara, 
2022, considerem que un dels possibles espais que podria acollir (no en la seva 
totalitat), aquesta instal·lació seria la instal·lació que s’està adquirint per part de 
l’Ajuntament (edifici on anteriorment s’hi trobaven els autocars Villalonga). Per tant, 
tornem a proposar la figura del contracte menor per realitzar 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€.  
 

 330 78002 Subvenció Parròquia de la Nostra Senyora dels Àngels de Pollença. 
Com exposat anteriorment, comprometre 30.000€ per despeses fluctuants i 
d’actuacions puntuals, amb la possibilitat d’utilització del Romanent, no té sentit. 
Quan l’equip de Govern faci el projecte de reparació d’alguns edificis com el de 
Monti-Sion, que faci una MC per finançar l’actuació de manera puntual.  

 

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 o les que són a càrrec del Romanent (no infinites, cal recordar-
ho). Per això, es proposa que l’equip de Govern faci 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. L’annex actual d’inversions és 
genèric i no dona cap informació real del que es vol fer. Com tampoc la dona el document 
de pressupost, on trobem partides eternes i sense sentit com:  

• 151 61945 Rehabilitació Talaia Albercuix, 475€ 
• 151 227061 Estudi tècnic-jurídic per exprop/indemne camí Cala Castell, 950€ 
• 231 2279931 Serveis de treball social, 0€ 
• 338 226090 Festes locals, 0€ 
• 459 21209 Reparació aparcaments Ca les Munnares, 475€ 
• 920 22001601 Publicacions, 1.000€ sense cap execució a 2021.  
• 920 22799201 Contracte elaboració inventari de béns, 4.000€ no executats els 

últims anys.  

 



 

17 
 

I un seguit d’etc. de partides no acordes a la realitat, noms d’algunes, desfasats, ... Treballin i 
treguin un pressupost adaptat a la realitat i que sigui una eina funcional, no una base que 
cada setmana requereix de modificacions i moviments de crèdit i que està totalment 
desvirtuada.  

• Propostes / al·legacions:  

En relació amb els Capítols de despesa, s’ha aprofitat l’arxiu del Pressupost 2022 de 
l’aprovació Inicial en format Excel que se’ns ha fet arribar per part d’Intervenció (amb 
consentiment de l’equip de Govern) per poder ajustar tots els moviments de les partides i 
mantenir la Despesa prevista del Pressupost 2022 en 23.608.559,34€. Es van exposant, 
seguint el mateix ordre que en l’apartat anterior, les al·legacions:  

 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 
Inicial 

Variació 
proposada 

Proposta 
Unides Podem 

151 62525 
Mobiliari urbà parcs i 

jardins infantils 
13.000€ + 6.000€ 19.000€ 

151 60004 
Inversions 

pressupostos 
participatius 

Partida 
inexistent a 

2022 
+ 100.000€ 100.000€ 

170 2279928 
Redacció projectes 

medi ambient, platges, 
etc. 

950€ + 24.050€ 25.000€ 

231 22614 Compra d’aliments 123.000€ - 123.000€ 0€ 

231 48004 

Ajudes necessitats 
urgents, canvi de nom 

a Prestacions 
cobertura necessitats 

bàsiques urgents 

60.000€ + 115.620,68€ 175.620,68€ 

231 48040 
Subvencions entitats 

socials 
42.000€ + 38.000€ 80.000€ 

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€ 
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320 48940 
Subvenció llibres i 

material escolar 
10.000€ + 2.500€ 12.500€ 

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€ 

330 48941 
Subvenció cor de 

Pollença 
3.000€ - 2.000€ 1.000€ 

330 78002 
Subvenció Parròquia de 
la Nostra Senyora dels 

Àngels de Pollença 
30.000€ - 30.000€ 0€ 

431 226025 
Promoció dels 

productes locals i de 
proximitat 

11.400€ + 6.600€ 18.000€ 

431 4802X 
Subvenció per la 

digitalització i millora 
eficiència energètica 

Partida 
inexistent 

+ 25.000€ 25.000€ 

459 2279931 
Manteniment 

enllumenat públic 
150.000€ - 20.000€ 130.000€ 

430 48040 
Subvenció nominativa 

Associació Hotelera 
Pollencina 

35.000€ - 35.000€ 0€ 

912 10000 
Assignacions membres 

de la Corporació 
224.648,68€ - 46.648,68€ 178.000€ 

912 16000 
Quotes socials 

membres Corporació 
69.522€ -12.522€ 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€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

Inversions amb càrrec al Romanent de Tresoreria 
 

Prog. Econ. Descripció Aprovació 
Inicial 

Càrrec al 
Romanent, 

annex 
inversions) 

Proposta 
Unides Podem 

160 227XX 
Pla Director de 
Clavegueram 

Partida 
inexistent 

+ 120.000€ 120.000€ 

160 227XX 

Estudi tècnic-jurídic per 
encomana de gestió 

EMSER 2002 SLU servei 
clavegueram 

Partida 
inexistent 

+ 18.500€ 18.500€ 

320 227060 

Serveis tècnics, canvi de 
nom a Serveis Tècnics 

Pollença Ciutat 
Educadora 

0€ + 36.000€ 36.000€ 

920 227060 
Assessorament i 

implantació relació llocs 

Partida 
inexistent a 

2022 
+ 18.500€ 18.500€ 

337 22699X 

Estudi, disseny i 
preparació Pla de 

Joventut i projecció 
Casal per Joves 

Partida 
inexistent 

+ 18.500€ 18.500€ 

 

• Al·legacions a la nomenclatura de la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Pollença 2022, signada per Batlia a data 06/05/2022 

 

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

 

• Personal laboral FIX, L48, Assistent Social, passant a denominar-se Treballador/a 
Social 

• Personal laboral per temps INDEFINIT, L2-5, Assistent Social, passant a 
denominar-se Treballador/a Social 
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Pollença, 20 de juny de 2022 

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

A l’Ajuntament de Pollença 


