ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 10/2011
Caràcter: extraordinària
Data: 1 de setembre de 2011
Convocatòria: primera
Horari: de 13:05 h a 15:15 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents
Batle-President Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (PP)
Regidors i Regidores
Sra. Malena Estrany Espada (IB-Lliga)
Sr. Maria P. Buades Cifre (PP)
Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga)
Sr. David Alonso García (PP)
Sra. Francisca Cerdà Nadal (PP)
Sr. Miquel Llobeta Vives (PP)
Sr. Martí J. Roca Olivieri (IB-Lliga)
Sr. José Luis García Salvador (A)
Sr. Miquel Sànchez Vives (A)
Sra. Maria del Mar Sastre Llompart (PSOE)
Sr. Antoni Cànaves Capllonch (PSOE)
Sr. Joan Ramon Mateu Torandell (CiU)
Sr. Miquel Ramon Amengual (CiU)
Sr. Nadal Moragues Llompart (UMP)
Sr. Bartomeu Cifre Bennàssar (PSM-EN)
Sr. Miquel Àngel Sureda i Massanet (ERAM)
Interventor acctal
Sr. Joan Prats i Ripoll
Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves
Ordre del dia
1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2011

2.- Aprovació, si procedeix, de la pròrroga de vigència del conveni d’encomanda de gestió
entre l’Ajuntament de Pollença i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida
selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers fins 30 de maig de 2012

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació
Municipal 2011
Acte seguit es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes
Generals de dia 29 d’agost de 2011 que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA D’HISENDA
Vist que el projecte de pressupost general incorpora la documentació complementària i
els annexes així com la plantilla comprensiva de tots els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i eventual i vist:
-que les consignacions de despeses són les necessàries per complir les obligacions
exigibles i per desenvolupar la tasca de la Corporació,
-que les bases d’execució del pressupost són les més prudents per fer-ho efectiu,
-que el projecte no té dèficit inicial,
Vist l’expedient de plantilla incoat de conformitat amb el que estableixen els arts.90.1. de
la LRBRL, 126 TRRL i 169 RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals pel que fa la plantilla de personal al servei de les corporacions
locals.
Atesos els preceptes de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2011.
Vists els informes emesos a l’efecte.
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord:
1r.Aprovar inicialment el Pressupost General de l’entitat per a l’exercici 2011, que es
presenta anivellat, i que està format pel pressupost propi de la Corporació, amb un
import de despeses de 22.484.100 euros, el dels organismes autònoms Patronat
Residència Social Santo Domingo amb un import de 761.956,41 euros, Fundació Escola

de Música de Pollença amb un import de 285.132,94 euros, Institut Ràdio Pollença amb
un import de 116.813,91 euros i Patronat de Turisme de Pollença amb un import de
325.054,36 euros i l’estat de previsió de despeses i ingressos de la mercantil EMSER
2002 S.L.U. per import de 4.629.729,87 euros. El total consolidat representa unes
despeses per import de 24.226.063,45 euros.
2n. Aprovar la plantilla de personal que es preveu en l’esmentat pressupost formada per
tots els llocs de feina del personal funcionari, laboral i eventual de l’Ajuntament i els
annexos corresponents al personal dels organismes autònoms i de la mercantil EMSER
2002 s.l.u., segons documentació que consta al corresponent expedient.
3.Aprovar el Projecte de les Bases Generals d’Execució del Pressupost.
4.Exposar al públic l’esmentat Pressupost General, juntament amb les Bases d’execució i
plantilla de personal, durant el termini de quinze dies hàbils en el tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, prèvia publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a efectes de
reclamacions, en compliment del que disposa l’article 169.1. TRLRHL.
5.Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública i entrarà en vigor una
vegada que s’hagi complit el que disposa l’article 112.3. de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 169 TRLRHL.
6. Que es remeti, simultàniament a la publicació del pressupost al BOIB, a
l’administració de l’Estat, a l’administració autonòmica i al Consell de Mallorca, als
efectes procedents.
No obstant el Ple acordarà
Pollença, 26 d’agost de 2011
La Regidora delegada d’Hisenda
Malena Estrany Espada”
Pren la paraula la Regidora Sra. Estrany Espada i, en primer terme, demana disculpes per
no tenir enllestida, en part, tota la documentació que conforma el Pressupost General de
la Corporació per a 2011 amb més antelació però que també s’ha de entendre la dificultat
de la situació actual a l’hora d’elaborar el pressupost de referència que, en el seu conjunt,
descendeix en un 6’79% respecte el Pressupost General de l’any 2010. Dit això passa a
enumerar els principals punts de la proposta que es sotmet a votació:

1)L’objectiu fonamental del mateix és contenir la despesa pública atès que després de
veure l’avanç de la liquidació de l’exercici 2010 on es constata la minva dels ingressos
prevists respecte els realment recaptats no ha quedat altra de preveure una estimació real
dels mateixos, tal com preveu la normativa vigent.
2) S’han previst exclusivament les partides pressupostàries per les inversions que
compten amb finançament extern, com ara, el Pla d’Obres i Serveis i les que són objecte
de despesa plurianual i que estan en execució.
3) És un pressupost general realitzat conjuntament per tots els regidors i els tècnics
municipals que hi intervenen, agraint alhora, la seva col·laboració atès que els regidors
han decidit quines partides retallar de les seves àrees envers de poder aportar iniciatives
a dur a terme.
4) L’estat de despeses contempla exclusivament les partides afectades per obligacions i
compromisos contrets amb tercers així com les subjectes a contractes administratius i/0
convenis formalitzats i encara s’ha de treballar més amb la finalitat de reduir despesa i
evitar, en la mesura possible, els procediments de reconeixement extrajudicial de crèdits.
5) No hi ha cap línia política a seguir més que la de contenir i reduir la despesa pública,
posant-se ja a treballar amb l’elaboració del projecte de Pressupost General per a l’any
2012 amb el major consens de l’oposició que sigui possible.
Obert el torn pel debat intervé el Regidor Sr. Sureda i Massanet i exposa que, tot i no
voler entrar a emetre una crítica profunda, l’equip de govern, del que recorda que governa
en minoria, podria haver realitzat més reunions i donar més informació respecte el
pressupost general 2011 durant el passat mes d’agost atès que el pressupost general és un
assumpte molt complex que no es pot donar a conèixer amb una sola reunió i varis
correus electrònics amb la pertinent documentació mancant temps per assolir un anàlisi
en detall del mateix, assenyalant que és cert que aquest pressupost s’hauria d’haver
aprovat l’any passat i esdevé un fet de la mala gestió de l’anterior equip de govern però
que des de l’oposició sempre s’han ofert a col·laborar amb la seva elaboració atès que es
volen veure implicats en la mateixa.
Continua exposant que a nivell tècnic no ha trobat errades en la documentació que
conforma el pressupost però a nivell polític hi ha una tasca precedent que s’hagués pogut
fer amb el major consens possible; per altra banda, no veu una millora en segons quin
tipus d’ajudes que abans s’atorgaven des de l’administració autonòmica o insular, com
ara, per la realització del festival de música, i assenyala que sempre es parla de retallades
però que l’informe de la Intervenció municipal diu clarament que aquest pressupost
s’hauria d’aprovar amb superàvit.
Considera així mateix que, a nivells supra municipals i amb qüestions econòmiques,
s’hauria de reclamar un concert econòmic i fiscal que sí gaudeixen altres comunitats
autonòmiques i que no existeix a les Illes Balears, concloent que el grup municipal
d’ERAM votarà en contra de la proposta presentada pels motius inicialment exposats i
alhora demana a l’equip de govern mantenir les reunions necessàries per obtenir una

informació més detallada del pressupost per així guanyar-se l’abstenció o el suport del
grup municipal que representa.
El Regidor Sr. Cifre Bennàssar expressa, en primer terme, el seu malestar per tenir la
documentació del pressupost general amb tant poc temps atès que, un cop celebrada la
comissió informativa, aquesta fou completada ahir dematí pel que no es pot analitzar tota
la documentació només amb 24 hores i sense passar pels mecanismes democràtics com
són les pròpies assemblees dels diversos partits polítics, recordant les paraules del Sr.
Batle en la passada legislatura quan es queixava de que no es presentaven els assumptes a
tractar en temps i forma.
Dit això exposa que enguany encara es presenta més tard el pressupost general de l’any
en curs amb l’agravant de que encara tampoc s’ha aprovat la liquidació de l’exercici
2010; respecte el pressupost d’ingressos considera que efectivament aquest ha canviat en
certs conceptes, com ara, les sancions urbanístiques però vist l’avanç de la liquidació hi
ha qualque ingrés previst que no deixa d’ésser un poc fictici trobat a faltar també certs
ingressos en concepte de subvencions per part del govern autonòmic o del consell insular,
tot i tenir el mateix color polític d’un dels partits que conforma l’equip de govern, i
respecte el pressupost de despeses assenyala que totes les partides pressupostàries
destinades a serveis socials, cultura, ensenyament i normalització lingüística baixen
considerablement pel que demana si es pot explicar quins serveis es deixaran de prestar
amb aquesta minva? i destaca alhora que la retallada de les transferències a l’empresa
municipal de serveis no està justificada perquè, tot i tenir en compte el seu superàvit, no
es pot després donar-li més àrees de gestió i potenciar el seu funcionament perquè si es
preveu així de quina manera podrà sobreviure? pel que, pels motius exposats, el grup
municipal del PSM-EN no pot donar suport al pressupost general presentat per l’any
2011.
El Regidor Sr. Moragues Llompart exposa que el grup municipal d’UMP, tot i sense tenir
suficient temps per a estudiar tota la documentació tramesa, no dubta que tècnicament la
proposta de pressupost general per a 2011 no estigui bé però políticament ha mancat el
tenir més temps per donar una explicació més detallada del mateix i assenyala que
precisament l’ajuntament és avui notícia per no haver presentat la liquidació corresponent
en termini pel que perilla la participació amb els tributs de l’estat i per les subvencions
que sembla que ja no arribaran d’altres administracions. Per altra banda demana si s’ha
creat una plaça d’Inspector de la Policia Local tal com consta en la darrera part de la
documentació enviada?
Pren la paraula el Regidor Sr. Mateu Torandell i manifesta que aquest no ha d’ésser l’estil
ni la forma a l’hora de presentar l’aprovació inicial d’un pressupost general de la
corporació atès que és necessari tenir el temps suficient per dirigir tota la documentació
que ho conforma considerant que l’objectiu fixat i consistent en elevar-lo a aprovació en

el mes d’agost ha tapat els ulls a l’equip de govern i la possibilitat de fer partícips als
grups de l’oposició donant les pertinents explicacions al respecte. Exposa que no dubta
que no s’hagi fet feina amb aquest pressupost general i la seva dificultat per
confeccionar-lo però que tots els regidors han entrat a la corporació municipal
precisament per fer-ne destacant, entre d’altres, la minva en un 20% de les partides
pressupostàries de l’estat de despeses destinades a l’àrea d’educació així com les que
afecten a l’àrea de serveis socials que també resulten disminuïdes, manifestant també que
no cal recordar, tal com han exposat els portaveus dels grups municipals d’ERAM i del
PSM-EN, respectivament, la pèrdua de subvencions pel que, pels motius exposats i
reproduïts alhora en les argumentacions que el precedeixen, el grup municipal de CiU
votarà en contra de la present proposta.
La Regidora Sra. Sastre Llompart exposa que el grup municipal del PSOE és conscient
que si el pressupost general 2011 s’hagués aprovat abans ara no s’estaria en aquesta
situació i així també s’ha contastat amb els resultats electorals atès que probablement es
varen cometre errors en la passada legislatura però precisament per això considera que
s’hauria d’evitar caure en els mateixos errors pel fet que durant la campanya electoral tots
els partits polítics es varen omplir la boca dient que s’havia de treballar conjuntament i
fins ara així ho pareixia però sembla ser que aquesta línia s’ha fraccionat amb la present
proposta de pressupost pel que creu que no basta una comissió informativa per informar
d’aquest assumpte a tots els grups municipals. Respecte el contingut del pressupost en sí
assenyala que sorprèn que no hi hagi més partides pressupostàries d’àrees que podrien
retallar més la despesa, tot i no ésser un pressupost general que s’allunyi molt de la
realitat, però per un partit que defensa els drets socials no es pot emetre un vot a favor
sinó es retalla d’altres partides menys necessàries així com per la manca de consens i de
temps per estudiar-lo a l’hora d’ésser elaborat.
Pren la paraula el Regidor Sr. Sánchez Vives i manifesta que no pretén reiterar de nou
els arguments anteriorment donats pel que respecte a qüestions de temps i forma
destacant que, tot i que sembla ser un pressupost general assenyat, difícilment es pot
creure que el tancament de l’exercici 2010 doni superàvit – indicant alhora l’existència en
el mateix d’un desquadrament probablement donat per un error informàtic en el
document – pel que considera que ja no hi excusa per dur a terme una auditoria dels
comptes municipals i realitzar la pertinent conciliació respecte els ingressos pressupostats
i els realment recaptats. Així mateix manifesta la desaparició d’importants ingressos
mitjançant subvencions previstes en anys anteriors, com ara, l’auditori i el desacord
davant les transferències previstes a l’empresa municipal de serveis pel que, pels motius
exposats, el grup municipal d’A no donarà recolzament a la proposta de pressupost
general 2011 presentada.

La Regidora Sra. Estrany Espada contesta als diversos grups municipals que aquest
pressupost general s’ha elaborat única i exclusivament seguint els punts i els objectius
que abans ha exposat amb la finalitat primordial de contenir la despesa pública pel que
demana en aquest sentit la col·laboració i el consens de tots els grups municipals
indicant, entre d’altres, que els serveis de l’àrea de serveis socials es continuaran prestant
igual atès que les retallades no afecten a la continuïtat dels serveis oferts i pel que afecta a
les àrees d’educació, cultura i normalització lingüística s’ha pressupostat lo real i la
despesa necessària per a finalitzar l’any; així mateix reitera que no existeix cap línia
política en l’elaboració del mateix atès que no existia cap altra opció més que retallar
l’aportació municipal a l’empresa municipal de serveis o bé aprovar un pressupost
general amb dèficit considerant que el millor pel municipi és no seguir amb un pressupost
prorrogat per intentar no continuar amb el dèficit, tot tenint en compte la dificultat de
trobar-se amb un pressupost no aprovat en el seu moment com tampoc tenir enllestida la
liquidació pertinent a l’exercici econòmic 2010.
Pren la paraula el Sr. Batle i manifesta que, en un principi quan es va prendre possessió
dels càrrecs, s’hagués pogut continuar amb el pressupost prorrogat 2010 i a veure què
passava però lo cert és que aquí hi ha un culpables que no deixaren ni el pressupost
general 2011 ni la liquidació de l’exercici 2010 aprovats sense obviar els procediments de
reconeixement extrajudicials de crèdits pendents; així mateix assenyala que quan la
Regidora delegada d’Hisenda i Cultura Sra. Estrany Espada comença a treballar amb el
deute a proveïdors resultà que els ingressos no arribaven i endemés la liquidació era
negativa pel que, per responsabilitat política, es començà a treballar amb la present
proposta en tots els seus aspectes quan lo fàcil hagués estat mantenir el pressupost
prorrogat, alabant públicament la tasca duta a terme per la Regidora Sra. Estrany Espada,
realitzada amb el suport total del batle i dels regidors.
Per altra banda destaca que només s’han pressupostat les inversions que compten amb
finançament extern d’altres administracions així com els serveis corresponents pel
desenvolupament del catàleg de patrimoni i la no previsió de subvencions importants en
el pressupost, com ara, la de l’auditori i/o la del festival de música de la que ja es coneix
que enguany no s’atorgarà per no haver arribat a la mínima puntuació establerta en les
bases.
Seguidament exposa que, tot i les argumentacions dels diversos grups municipals, l’equip
de govern continuarà treballant i que aquesta és la tasca que en contenció de la despesa
pública es realitzarà a dia d’avui, indicant que tota l’àrea d’intervenció-tresoreria ha anat
amb la llengua per defora per poder presentar aquest pressupost amb la gran diferència
respecte els anteriors d’ésser un pressupost real pel que demana responsabilitat i marge
de maniobra als diversos grups polítics municipals i el poder començar a fer feina amb el
pressupost general per a 2012, amb més coneixements i amb la tasca conjunta de tots els
regidors.

A continuació s’obri un segon torn d’intervencions, fent ús del mateix els diversos grups
municipals, entorn la situació pressupostària municipal sol·licitant finalment el Sr. Batle
un recés amb els portaveus (.../...)
Iniciada de nou la sessió, els reunits, PER UNANIMITAT, acorden deixar el present punt
sobre la taula, conforme el disposat a l’article 92 ROF.
Així mateix el Sr. Batle manifesta que cada grup municipal presenti les seves
valoracions, qüestions i dubtes respecte la proposta de pressupost general 2011
presentada als efectes d’ésser aclarits per part de l’equip de govern dins un termini de 1012 dies.
2.- Aprovació, si procedeix, de la pròrroga de vigència del conveni d’encomanda de
gestió entre l’Ajuntament de Pollença i el Consell de Mallorca per a la gestió de la
recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers fins 30 de
maig de 2012
Es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals
de dia 29 d’agost de 2011 que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE MEDI AMBIENT
Vist que el dia 5 de novembre de 2001 el Ple del Consell de Mallorca va adoptar l’acord
d’aprovar el Conveni d’encomanda de gestió entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament
de Pollença per un període de 10 anys per tal de què el Consell de Mallorca dugués a
terme la gestió de la recollida selectiva de residus de les fraccions paper-cartró, vidre i
envasos lleugers.
Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 4 d’octubre de 2001, va
acordar aprovar l’esmentat Conveni, que fou signat dia 15 de gener de 2002.
Atès que el punt sisè del Conveni exposa que aquest té una vigència inicial fins l’any
2011 sense perjudici de pròrroga expressa, que s’haurà de comunicar dos mesos abans
de la seva finalització i vist l’informe tècnic tramés pel Consell de Mallorca relatiu a la
conveniència de la pròrroga de l’encomana de gestió dels ajuntaments al Consell de
Mallorca per tal d’ajustar-les a l’acabament dels contractes de recollida selectiva
vigents emès en data 04.08.11.
Pels motius exposats, aquesta Regidoria proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del
següent ACORD:
1r.- Prorrogar la vigència del Conveni d’encomanda de gestió entre l’Ajuntament de
Pollença i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les fraccions
paper-cartró, vidre i envasos lleugers fins al 30 de maig de 2012.

2n.- Sol·licitar al Consell de Mallorca que aprovi una Addenda al Conveni d’encomanda
de gestió de recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers, en
què es prorrogui el Conveni fins a 30 de maig de 2012.
3r.- Facultar al Sr. Batle per a la signatura de l’esmentada Addenda al Conveni de
referència, als efectes pertinents.
4rt.-Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca, als efectes oportuns.
No obstant això, l’Ajuntament Ple acordarà.
Pollença, 24 d’agost de 2011
LA REGIDORA DELEGADA
Maria P. Buades Cifre”

Per part de la Regidora Sra. Buades Cifre s’exposa el contingut de la proposta que es
sotmet a votació, fent referència als seus antecedents així com els punts d’acord que la
conformen, amb la finalitat bàsica de prorrogar la vigència del Conveni d’encomanda de
gestió entre l’Ajuntament de Pollença i el Consell de Mallorca per a la gestió de la
recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers fins al 30 de
maig de 2012, assenyalant que a partir d’avui mateix s’ha de començar a treballar
respecte el que es farà després d’aquesta data atès que no es pot arribar a dia 1 de juny i
trobar-se el municipi sense recollida.
El Regidor Sr. Sureda i Massanet formula les següents preguntes: fins ara hi havia
qualque cost per l’Ajuntament via conveni d’encomanda? S’ha previst quin cost suposarà
la recollida a partir de dia 1 de juny de 2012? Quines passes s’han fet des de l’ajuntament
perquè la gestió d’aquest servei es continuï prestant des del Consell de Mallorca?
Contesta la Regidora Sra. Buades Cifre que fins ara el cost era zero per l’ajuntament
excepte l’augment referit a la recollida porta a porta i la que es realitza en el Moll en
l’estiu mitjançant l’empresa municipal de serveis però que aquest cost no s’ha repercutit,
encara no hi ha una previsió enllestida del cost que suposarà atès que aquest hores d’ara
és objecte d’estudi, no obstant això, se’ls informarà al respecte, i per altra banda
assenyala que només s’ha celebrat una reunió amb el Consell de Mallorca on s’informà
d’aquesta solució provisional, estant a l’espera d’una nova convocatòria.
Per altra banda el Sr. Batle manifesta que el proper dia 16 de setembre es constitueix la
nova assemblea de la FELIB i que aquest assumpte es tractarà.

Seguidament els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el dictamen
precedent i els acords continguts en el mateix.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau,
El Batle
Bartomeu Cifre Ochogavía

La Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves

